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Drumul

In aceste zile pe ogoare
Regiunile Galați și Ploiești 

au terminat secerișul griului

Uzînele metalurgic© — Si
naia. La o mașină modernă do 
rectificat, muncitorul MIron 
Dragomirescu prelucrează pie
se de mare precizie de la apa
ratura de injecție. Iată-1 împre
ună cu maistrul principal Va
sile Florea verificînd funcționa
rea mașinii.
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Mecanizatorii și colectiviștii din 
regiunea Galați au terminat seceri
șul griului. In prezent o mare aten
ție se acordă grăbirii treierișului. In 
afara batozelor, unitățile agricole 
folosesc la treieriș și combinele. Ca 
urmare a măsurilor luate, pînă acum 
s-a treierat 75 la sută din recoltă.

Paralel cu recoltatul, în G.A.S. și 
G.A.C. s-au intensificat în ultimul 
timp executarea arăturilor de vară și 
însămînțările de furaje. O parte din 
tractoare fiind folosite în două 
schimburi, în regiune au fost arate 
pînă acum aproximativ 52 000 de 
ha. Pe o suprafață de 26 000 de ha 
a fost însămânțat porumb pentru fu
raj.

Folosind din plin în fiecare zi 
bună de lucru în cîmp mijloacele 
de care dispun, colectiviștii și lu
crătorii din G.A.S. din reqiunea Plo
iești au terminat secerișul griului.

îndrumați permanent de consiliile 
agricole regional și raionale, me
canizatorii și colectiviștii acordă în 
prezent o mare atenție grăbirii treie
rișului. Ei folosesc la această lu
crare și combinele. O mare parte 
din combine au fost primite de co
lectiviști din partea G.A.S. A fost 
treierată pînă acum peste 65 la sută 
din recolta de cereale. Numeroase 
gospodării colective, printre care 
cele din Baba Ana, Doicești, 
Tătaru, Scăeni, Rotari și altele, au 
și terminat treierișul. (Agerpres)

Roadele bunei organizări a muncii

(Foto : Agerpres)

Cresc suprafețele de producție Festival al lilmulul romîncsc Construcții

cu această plantă. în re- 
Galați, Argeș și Ploiești, 
aproape aceleași condiții 
și sol ca și Oltenia, recol-
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scutură foarte u- 
șor produeîndu-se pierderi. Tocmai 
de aceea, ea se strînge de obicei 
dimineața pe rouă și se lasă în po- 
loage sau în brazde drepte cîteva 
zile pentru a se usca bine. Apoi 
se treieră, fie direct cu combina din 
brazde, fie cu batoza aranjată pen
tru treieratul leguminoaselor.

In regiunile Dobrogea, București 
și Oltenia, munca a fost astfel or
ganizată îneît s-au recoltat în ace
lași ritm attt cerealele pâioase cit 
și mazărea. In acest fel s-a reușit 
ca mazărea de pe mari suprafețe 
să și fie depozitată în magazii.

Nu peste tot se acordă atenția 
cuvenită recoltării acestei culturi. 
In regiunile Iași, Banat, Crișana, Ba
cău ș.a. mai sînt de recoltat supra
fețe mari 
giunile 
care au 
de climă
tatul mazării a întîrziat mult. Pînă 
la 14 iulie în regiunea Oltenia, bu
năoară, mazărea era recoltată pe 
72 la sută din suprafața cultivată, 
iar în regiunea Ploiești doar pe 33 
la sută.

Ritmul nesatisfăcător în care se 
desfășoară lucrările de strângere a 
recoltei de mazăre impune organe
lor raionale de partid și de stat sar
cina de a lua măsuri urgente pen
tru grăbirea acestor lucrări. Orice 
zi de întîrziere poate aduce însem
nate pierderi de recoltă. Experien
țele făcute la stațiunea experimen
tală Valu Traian, regiunea Dobro
gea, arată că o zi întîrziată peste 
perioada optimă de recoltare aduce 
o pierdere de 100 kg boabe la hec
tar, iaT 10 zile de întîrziere aduc o 
pierdere de 252 kg la hectar.

Intîrziind recoltatul, se produce 
un atac puternic de gărgărițe. De 
aceea, este necesar ca acolo unde 
combaterea insectei nu s-a făcut în 
cîmp să se execute acum ga
zarea boabelor cu sulfură de car
bon. în camere ermetic închise, ime
diat după recoltare. Așa cum arată 
experiențele făcute de specialiști, 
epoca de tratare a mazării este 
factorul hotărîtor în reușita acestui 
tratament.

Organele de partid, sfaturile popu
lare, consiliile agricole, specialiștii 
trebuie să îndrume zi de zi gospo
dăriile colective, să le sprijine con
cret și operativ în folosirea tuturor 
mijloacelor și forțelor la strînsul re
coltei de mazăre.

După raioanele Fetești și Slobozia 
din regiunea București, vineri au 
terminat treierișul griului și colecti
viștii din raionul Urziceni. In gospo
dăriile colective din acest raion 60 la 
sută din recolta de grîu a fost treie
rată cu combinele.

Pentru grăbirea treierișului, consi
liul agricol regional a luat măsuri 
pentru trimiterea mijloacelor meca
nizate din unitățile care au termi
nat această lucrare în alte gospo
dării colective.

Pină acum, in regiunea București

Regiunea Maramureș

Ritm mai intens 
la recoltare

BAIA MARE (coresp. „Scinteii"). 
— De cîteva zile recoltatul păioase- 
lor a început în toate raioanele re
giunii Maramureș. Pînă la 18 iulie 
grîul, orzul și secara au fost sece
rate pe o suprafață de circa 3 500 
ha. Unele gospodării colective ca 
cele din Culciu-Mic, Cărășeu, Botiz 
și multe altele din raionul Satu- 
Mare au terminat de mult recoltatul 
orzului, iar acum seceră grîul de 
pe ultimele suprafețe. O mare parte 
din recoltă se și află în hambare.

Mai slab stau însă unitățile agri
cole din raioanele Carei, Cehu-Sil- 
vaniei, Șomcuța Mare și Oaș care 
au mari suprafețe cultivate cu pă- 
loase. Aici recoltatul se desfășoară 
greoi, deoarece munca nu este bine 
organizată, mijloacele 
ale S.M.T. precum și forțele proprii 
existente în gospodăriile colective 
nu sînt bine folosite.

In regiune și treierișul este rămas 
mult în urmă. Snopii nu sînt trans
portați imediat la arii. Din această 
cauză întîrzie aratul miriștilor, pre
cum și însămînțarea culturilor fu
rajere.

mecanice

La G.A.S. din comuna Mihai 
Viteazu, raionul Turda, regiunea 
Cluj, se recoltează din plin. La 
recoltare s-au evidențiat tracto
riștii Iosif Toth, Teodor Băla, Ion 
Ilea și Grigore Buzan. Iată în 
fotografie, un aspect din timpul 
recoltării. (Foto : A. Cartojanu)

recolta, de grîu 
proporție de 90 

Mecanizatorii

a fost treierată în 
la sută.
din regiune conti-

nud să execute arături de vară.
Ei au arat pînă acum aproape 
100 000 ha, ceea ce reprezintă un 
sfert din suprafața planificată. Alte 
80 000 ha au fost arate pentru a fi 
insămînțate cu plante furajere în 
miriști.

irigații—fobsite din pi
„Niciodată gospodăria noastră n-a 

avut un porumb așa de frumos ca 
anul acesta. Noi vorbim de 10 000 kg 
boabe la hectar. Aceasta se datoreș- 
te faptului că în afară de îngrășă
minte și sămînță din hibrizi de mare 
producție, de celelalte lucrări fă
cute la timp și de bună calitate, noi 
am irigat porumbul. S-a muncit, nu 
glumă, pentru a se putea face față la 
toată suprafața, și n-am greșit...". 
Acestea ar fi pe scurt cele spuse de 
tov. Dumitru Dumitru, Erou al Mun
cii Socialiste, directorul gospodăriei 
de stat Pietroiu.

In adevăr, lanurile de porumb ale 
gospodăriei impresionează. Des, înalt, 
porumbul este o adevărată pădure 
foșnitoare de culoare verde închis. 
De fapt la G.A.S, Pietroiu nu s-a iri
gat numai porumbul, ci și alte cul
turi : floarea-soarelui, cartofii, legu
me și o parte din grîu. Toate cul
turile irigate sînt foarte frumoase 
și promit producții mari. Pe unele 
parcele irigate s-au obținut Dină la 
6 000 kg grîu la hectar.

Dar nu numai pe terenurile iri
gate din balta Dunării se obțin pro
ducții mari, ci și în Bărăgan. Cul
turile irigate ale gospodăriilor de 
stat din Roseți și Jegălia, ale gospo
dăriilor colective din Modelu, Dichi- 
seni, Coslogeni. Jegălia etc. consti
tuie cea mai bună dovadă a pro
ducțiilor mari ce se pot obține pe 
terenurile din această parte a țării 
aplicînd o agrotehnică superioară și 
udîndu-le la vreme.

împreună cu tov. inginer N. Di- 
nescu am vizitat suprafețele iriga
te ale gospodăriilor de stat din Ro-

seți. De cum treci șoseaua ce duce 
de la Călărași spre Fetești și pă
trunzi spre prima terasă irigată a 
Bărăganului te înconjoară vegetația 
luxuriantă a culturilor. Densitatea

Gospodăria de stat Oltenița, regiunea București. Iri
garea porumbului prin aspersiune. (Foto : Agerpres)

pe cele peste 500 ha porumb este de 
cel puțin 47 000 de plante la hectar. 
Deși a fost semănată anul acesta, lu
cerna de pe cele 200 ha, după ce a 
fost cosită odată, a otăvit și se întinde 

verde ca un covor. 
Cei de la Roseți 
se mîndresc și cu 
cele 102 ha de floa- 
rea-soarelui iriga
tă, cu sfecla de za
hăr de la care spe
ră să obțină o pro
ducție de 100 000 
kg la hectar.

Succesele obți
nute de lucrătorii 
din gospodăriile 
de stat și de co
lectiviști în spori
rea recoltelor prin 
irigare sedatoresc, 
în bună parte, și 
muncii depuse de 
hidroamelioratori.

Cu fețele bron
zate de soarele do
goritor și de vîn- 
turile Bărăganu
lui, inginerii șl 
tehnicienii Oficiu
lui regional de 
îmbunătățiri fun
ciare București pot 
fi găsiți pe oricare 
din tarlalele iriga
te ale gospodării
lor de stat și co
lective. Ei nu fac 
numai proiectarea 
amenajărilor pen
tru irigat, dar se o- 
cupă și de exploa-

La Uzina „Electioputere" din Craiova au intrat în 
funcțiune două noi hale de producție. Una dintre ele 
este destinată sculăriei, iar cealaltă construcției de 
transformatori electrici, 
noii hale de 
secții.

In sectorul 
în funcțiune 
vechi suprafața de producție a crescut de aproape 
două ori.

culăriei, iar cealaltă
Prin intrarea în funcțiune a

eculărie s-a dublat capacitatea acestei

de transformatori electrici, prin intrarea 
a noii hale și prin prelungirea halelor

La complexul industrial Mociur de lîngă Reșița, a 
fost terminată zilele acestea construcția unei noi secții 
în care se confecționează modele pentru turnarea 
pieselor metalice.

Darea în exploatare a modelăriei contribuie la ri
dicarea producției celorlalte secții din cadrul com- 
 — plexului indus

trial de la 
* " 'î 'î1’ ■---------- Mociur.

(Agerpres)

tarea în bune condiții a acestora, 
îndrumă și se străduiesc să asigure 
o irigare rațională a culturilor.

De altfel, începînd de la Ceacu, 
Călărașii Vechi, Mircea Vodă, Radu 
Negru și pînă dincolo de Vlădeni sau 
Țăndărei, pe lîngă strădania de a 
aplica mai bine regulile agroteh
nice în vederea obținerii de recolte 
mari pe toate suprafețele, irigațiile 
constituie una din preocupările de 
bază ale colectiviștilor, mecanizato
rilor și lucrătorilor din gospodăriile 
de stat. Sînt cunoscuți cei mai buni 
ingineri și tehnicieni hidroameliora- 
tori. A apărut meseria de vadagiu și 
sînt cunoscuți cei mai harnici și is
cusiți dintre aceștia. Colectiviștii din 
satele de pe aici vorbesc cu com
petență despre udări de aprovizio
nare și de cele mai potrivite perioa
de de irigare la diferite culturi, 
despre diferite canale etc.

Președinți de gospodării colective 
și brigadierii calculează ce spor de 
recoltă aduce irigarea, ce venituri 
poate realiza gospodăria. Ei sînt la 
curent cu costul metrului liniar de 
conductă, vorbesc cu pasiune de- 
monstrînd cu creionul pe hîrtie a- 
vantajele cutărei sau cutărei metode 
de irigat.

în ultimii ani în cîmpia Bărăga
nului au fost extinse mult suprafe
țele irigate. Numai în complexele 
Roseți-Modelu și Călărași se irigă 
circa 8 000 ha care asigură o creș
tere însemnată a producției de ce
reale, legume și plante tehnice. Spo
rirea producțiilor pe suprafețele iri
gate aduc fără îndoială o creștere 
simțitoare a veniturilor bănești rea
lizate de gospodăriile colective.

Statul nostru și unitățile agricole 
socialiste investesc pentru extinde
rea și exploatarea sistemului de iri-

M. ROTARU 
coresp. „Scinteii"

(Continuare în pag. V-a)

în stațiunile Balneo climaterice
Pentru oamenii muncii allați în acest 

sezon la odihnă în stațiunile balneocli
materice Govora, Olănețti și Călimănești 
se organizează între 23—27 Iulie un 
„Festival al filmului romînesc". în ca
drul festivalului vor putea fi vizionate 
filmele „Celebrul 702”, „Omul de lingă 
fine", „Posf-resfanf" și „S-a furat o
bombă". în completare vor fl prezen
tate filmele de scurt metraj „Prin Car- 
pafii Răsăriteni", „Voroneț", „Ritm și
construcții", „Festival Enescu" și „Printre 
pelicani". Festivaluri asemănătoare vor fl 
organizate și în alte stațiuni balneo-di- 
materice. (Agerpres)

CONSILIUL GENERAL 
AL SINDICATELOR DIN 
JAPONIA, cea mai mare 
uniune sindicală a oa
menilor muncii japo
nezi, a adresat guver
nului S.U.A. cererea de 

ime- 
cu

a pune capăt 
diat experiențelor 
arma nucleară.

DELEGATE DIN A- 
PROAPE 40 DE ȚĂRI 
AFRICANE vor partici
pa la prima conferință 
a femeilor din întreaga 
Africă care se va ține 
la Dar-Es-Salam (Tan- 
ganica) între 27 iulie — 
5 august. Conferința va 
discuta rolul femeilor în 
construirea noilor state 
africane.

Mega. Comandamentul 
trupelor coloniale olan
deze din Irianul de vest 
a anunțat că comunica
țiile prin radio cu Sau
sapor au fost întrerupte. 
Lupte înverșunate con
tinuă în localitatea Me- 
rauke. Autoritățile olan
deze au decretat 
excepțională în 
oraș.

starea 
acest

VEGA

Olga Orban-Szabo campioană 

mondială la floretă

NOI UNITĂȚI DE PAR- 
TIZANI INDONEZIENI au 
debarcat în Irianul de 
Vest în regiunea locali
tăților Sausapor și

ÎN ORAȘUL
BAJA din apropierea 
orașului San Juan, ca
pitala statului Porto 
Rico, a avut loc o pu
ternică manifestație antl- 
americană. Demonstran
ții, purtînd uriașe pan
carte au protestat îm
potriva intenției S.U.A. 
de a impune Porto Ri- 
co-ului folosirea în mod 
obligatoriu în școli a 
limbii engleze.

garea secundelor ți mai ales 
peniru îmbunătățirea calității 
pieselor. Mai în fiecare lună 
în fruntea întrecerii s-a si
tuat echipa condusă de llie 
Apostol Gheorghe Bejenaru 

și Constantin Bă
lău, cu echipele 
lor, au fost cînd u- 
nul, cînd celălalt 
înainte, dar nu-l în
treceau pe Apostol.

Ca în orice luptă, 
victoria 
însă 
Și 
de 
în 
toți 
tați 
fie,

ILIE APOSTOL
în ea pentru a forma vii
torul cuzinef. Totul a durat 
45 de secunde. Apoi, releul 
„respiră" cîteva clipe, timp 
în care se realizează omo
genizarea metalului lichid și 
zeci de jeturi de apă încep 
să țîșnească peste piesa in
candescentă, răcind-o. Un 
minuf. Atîf durează turnarea 
centrifugală a unui cuzinef 
cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență. Locul unde 
funcționează agregatele res
pective esfe denumit pre
scurtat „C.I.F.”.

„C.I.F."-ul este într-un fel 
inima sectorului de prelucra
re din -întreprinderea meca
nică Roman. Metoda de tur
nare centrifugală a cuzineți
lor cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență esfe folosită 
aici de mult fimp. La începu
tul anului mai erau însă une
le probleme fehnice nerezpl- 
vafe pe deplin. Cele trei e- 
chipe de turnători aflate atei 
în întrecere au pornit o ac
țiune susținută pentru cîșțl-

depinde 
de mijloace 

de priceperea 
a le mînui.

de față, 
sînt frun- 
produc- 

priefeni, lu- 
crează cu aceleași 
agregate, au ace
leași materiale — 
aceleași condiții de 
lucru. Și totuși... u- 
nul era mereu îna

intea celorlalți. Apostol cu e- 
chipa sa. în luna iunie echipa 
și-a realizat sarcinile de pro
ducție cu trei zile mai de
vreme. Peste plan a dat mai 
mult de trei tone și jumătate 
de piese turnate prin centri
fugare. Prin reducerea rebu
turilor și recuperarea șpanu- 
lui a economisit 60.120 lei. Și 
celelalte echipe sînt frun
tașe, dar au depășiri și eco
nomii mai mici. Pe întregul 
atelier procentul de rebuturi 
a fost redus la jumătate față 
de nivelul admis.

De trei ani de cînd fiin
țează „C.I.F."-ul, llie Apos
tol, muncitor cu înaltă cali
ficare, 
care

cazul 
trei 

în

este șeful echipei 
deține locul frun

taș în întrecere. Nu a fost 
deloc ușor, deoarece cele
lalte două echipe obțin și 
ele rezultate aproape la fel 
de bune. Dar pentru Ilie A- 
postol contează fiecare minuf 
în producție. Infră tn schimb 
înainte 
crulul.
gafele de turnare

da începerea lu- 
Confrolează agre- 

pentru

SIGHET (co
resp. „Scinteii“). 
în orașul Sighet, 
s-au mutat de 
curînd mai bine 
de 50 de fami
lii de oameni ai 
muncii în locu
ințe noi. Alte 5 
blocuri de locu
ințe, însumînd 
78 de aparta
mente, sînt acum 
în construcție.

La cea de-a 26-a 
ediție a campio
natelor mondiale 
de scrimă de la 
Buenos Aires 
sportiva noastră 
Olga Orban-Sza
bo a cucerit me
dalia de aur și 
titlul de campi
oană mondială 
la floretă (amă
nunte în pag< 
IV-a).

Stuâenți la munca patriotică
CLUJ (trimisul „Scinteii''). — Timp de trei săptămini, nu« 

meroși studenți clujeni au lucrat timp de peste 36 000 de ore 
la construcția locuințelor din cartierul „Nicolae Grigorescu", 
Piața Gării și Piața Abatorului. Rodul muncit lor se concre
tizează în cei aproape 70 000 lei economisiți de șantierele de 
construcții. Fruntași s-au situat studenții din brigăzile con
duse de tovarășii Mircea Costiniuc, Vasile Al. Vasile șl 
Bella Kiss. Ieri au început munca pe șantiere alți 300 de stu- 
denți clujeni caro formează seria a doua a taberei de muncă 
patriotică.

O scară? Nu. Sînteni în plin bulevard, în Capitală. 
Semnele care par trepte sînt noile marcaje privitoare 
Ia respectarea legilor de circulație a autovehiculelor 
și pietonilor. (Foto ; M. Andreescu)

a evita eventualele blocaje, 
probează sistemul de răcire 
și se asigură dacă este bine 
aprovizionat cu carcase și cu 
materiale.

— Ritmicitatea producției 
depinde de buna aprovizio
nare cu piese și materiale 
— ne spune el — iar cali
tatea produselor de atenția 
ți priceperea cu care lu
crează oamenii.

BE nfr-o vreme, la împa- 
BS chetaful cuzineților lu

cra Ion Radu. Cînd și cînd 
în fimpul turnării, cuzineții 
împroșcau metalul incandes
cent. Care să fie cauza? s-a 
întrebat Apostol. A controlat 
carcasa, a controlat inelul de 
împachetat : erau bune. „Și 
totuși stropește" — își spu
nea el cu ciudă. Pe unde ? 
După constatare, fotul părea 
simplu. între inel și capacul 
de împachetare a rămas o 
bucată de șpan care nu per
mitea o închidere perfectă.

— Radule, e vina ta — 
a spus scurt șeful de echipă, 
ion Radu însă nega. Atunci 
Apostol i-a demonstrat prac
tic, împachetînd el însuși 
greșit o piesă. A vrut să-l 
convingă că n-are dreptate. 
Chiar dacă pierdea puțin 
timp, echipa va cîștiga în 
schimb la calitate și, la urma 
urmelor, chiar și la secunde. 
Fiindcă o piesă cu defecte 
are nevoie de remedieri care 
„mănîncă" timp și materiale. 
Și lucrurile s-au îndreptat.

Aminteam mai sus că 
în atelierul de turnare a 
cuzineților prin centrifugare, 
rebuturile au fost reduse a- 
proape la jumătate față de 
procentul admis, că echipele 
care lucrează aici obțin eco
nomii însemnate. Ce s-a gîn- 
dit comunistul llie Apostol? 
Șpanul care rezultă de la 
prelucrarea cămășilor de ci
lindri ar putea să fie folosit 
ca materie primă la turnarea 
prin centrifugare, după ce în

prealabil ar fi curățat de 
impurități. S-a consultat și cu 
alți tovarăși. Propunerea era 
interesantă. După mai\ mul
te probe, rezultatele au fost 
bune. Pe lîngă faptul că se 
folosește acum tot șpanul, 
fenomenul de prăjire a a- 
cesfuia — extins la întreaga 
materie primă folosită la tur
narea cuzineților — a îmbu
nătățit calitatea pieselor, prin 
înlăturarea aproape completă 
a concentrării în unele zone 
a elementelor de însoțire și 
a impurităților, care făceau 
ca unele piese să fie rebu- 
fate.

llie Apostol prețuiește tim
pul și în afara orelor de 
muncă, ridieîndu-și continuu 
nivelul calificării. Citește 
multă literatură de speciali
tate, are rezultate bune și la 
învățătură. Este în clasa a 
zecea la cursurile serale ale 
școlii medii din oraș. Nu de 
mult și ceilalți doi șefi de 
echipă — Bejenaru și Bălău 
— i-au urmat exemplul și 

au hofărît să se înscrie și ei 
la rSeral

Fentru meritele lui în 
muncă, pentru felul în 
care știe să se apropie de 

oameni și conștiinciozitatea 
sa, llie Apostol a fost ales 
de comuniștii din atelier ca 
organizator al grupei de 
partid și membru al biroului 
organizației de bază pe sec
tor. în echipa pe care o con« 
duce sînt oameni bine pre
gătiți profesional și mereu 
dornici de a învăța; turnăto
rul Dumitru Chiriac, împache- 
fatoarea Ecaferina Eva sau 
căliforul Vasile Blănaru. Fie
care dintre membrii echipei 
îți aduce contribuția la rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, la îmbunătățirea ca
lității produselor. Cu aseme
nea oameni, llie Apostol reu
șește să mențină înfîietafea 
echipei în întrecere.

CONST. JALBĂ
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UN NOU COMPLEX

LA CONSTANȚA

Fabrica de ciment — București. 
Aspect din secția de cuptoare.

(Foto : Agerpres)

însemnări pe teme de partid

Vești din cooperația 
meșteșugăreasca

in folo- 
coopera- 
funcțio-, 
încălță-'

Pe strada Ștefan cel Mare din ora
șul Constanța a fost, dată 
sință o nouă construcție a 
ției meșteșugărești în care 
nează centre și ateliere de
minte și confecții după comandă 
pentru bărbați și femei, de reparat 
aparate de radio, unități foto, coa
fură, manichiură cosmetică etc.,
PRESTĂRI PENTRU COLECTIVIȘTI

Ținînd seama de specificul ra
ionului, conducerea cooperativei „A- 
vîntul” din Drăgășani a organizat 
unități speciale de deservire a co
lectiviștilor. în aceste unități se exe
cută încălțăminte și articole de îm
brăcăminte specifice regiunii, mo
bilă ușoară, mese, scaune, dulapuri, 
binale precum și cojoace, pieptare, 
căciuli.
IN AJUTORUL MOTOCiCLlȘTlLOR

Pentru repararea motocicletelor, 
motoretelor, scuterelor șt autoturis
melor, cooperativa „Metalo-casnica” 
din București a mărit numărul uni
tăților, amplasîndu-le atît in cen
trul orașului cît și pe principalele 
artere care duc spre șoselele cu mare 
circulație. O Unitate bine utilată și 
cu capacitate mare de lucru a fost 
organizată de curînd pe calea Flo
reasca. Conducerea cooperativei a 
mai organizat echipe mobile de re
parații care lucrează în zile de sărbă
toare pe șoselele București — Plo
iești și București — Constanța, cu 
un punct fix de reparații la Urziceni.

O problemă importantă în discuția 
comitetului raional de partid

Comitetul raional de partid „16 
Februarie” din Capitală a analizat 
recent într-o ședință a sa felul 
cum se desfășoară munca de se
lecționare, creștere și repartizare 
a cadrelor.

A reieșit că activitatea în acest 
domeniu constituie o preocupare 
principală a comitetului raional de 
partid și a organizațiilor de bază. 
Ca urmare, din rîndurile celor ce 
muncesc au fost promovate în toa
te sectoarele activității de partid, 
de stat, economice un număr în
semnat de cadre — oameni deno
tați trup și suflet cauzei construc
ției socialiste, bine pregătiți profe
sional, buni organizatori. Rezulta
tele bune obținute în diferitele do
menii, între care pe primul loc se 
situează îndeplinirea la toți indicii 
a planului de stat de către între
prinderile din raion în ultimii doi 
ani, realizarea unor importante e- 
conomii reflectă și munca rodnică, 
plină de răspundere și inițiativă a 
acestor cadre.

în practica organizațiilor de 
partid, a comitetului raional s-a 
încetățenit metoda de a se ocupa 
îndeaproape de creșterea și edu
carea unui număr de oameni pen
tru a avea în orice moment cadre 
necesare completării diferitelor 
funcții de răspundere.

In atenția referatului și a dez
baterilor au stat și unele aspecte 
criticabile privind alegerea și pro
movarea cadrelor. S-a arătat că în 
unele locuri, de pildă la Fabrica de 
produse lactate, la IPROMET, or
ganizația de partid și conducerea 
administrativă, 
slabă exigență 
ța cadrblor, au 
ții de șefi de 
oameni care 
tirea de specialitate și nici expe
riența de producție necesare pen
tru a face față cu succes sarcinilor 
complexe care se pun în etapa ac
tuală. Plenara a subliniat îndato
rirea organizațiilor de partid de 
a da o mai mare atenție studierii 
și cunoașterii cadrelor în procesul 
muncii, de a le privi în dezvol
tarea lor.

Plenara a criticat și unele defi
ciențe în munca de educare a ca
drelor. Astfel, slaba muncă educa
tivă dusă în unele locuri, lipsa 
unul control sistematic au favori
zat abaterile de la disciplina de 
partid și morala comunistă ale 
secretarului comitetului de partid

de la Fabrica de mașini electrice, 
Dumitru Popescu. In atmosfera de 
acoperire reciprocă a lipsurilor pe 
care acesta a cultivat-o și alte ca
dre din întreprindere, ca de exem
plu secretarul comitetului U.T.M.,

au ajuns să se înfumureze și să să- 
vîrșească diferite abateri și gre
șeli. A reieșit ca o necesitate aju
torarea sistematică a cadrelor în 
munca practică, educarea lor în 
așa fel, încît, prin întreaga lor 
comportare, să poată sluji drept 
pildă oamenilor muncii. Plenara a 
dezbătut, totodată, măsurile ce se 
impun pentru continua ridicare a 
pregătirii ideologice și de 
täte a cadrelor.

Colțul agitatorului"

speciali-

A. D.

dînd dovadă de o 
față de competen- 
promovat în func- 
secții, de sectoare 
nu aveau pregă-

„Colțul agitatorului” — aceste 
cuvinte scrise cu litere mari, albe 
îți atrag atenția deîndată ce ai 
intrat în incinta Rafinăriei Cîmpi
na. încăperea astfel denumită nu 
e mare ; cîteva rafturi cu broșuri, 
ziare, vreo 3—4 măsuțe cu scaune 
— iată tot ce se găsește aici. A- 
junge însă să stai în rafinărie cî
teva ore, ca să-ți dai seama că la 
„Colțul agitatorului” se desfășoară 
o activitate bogată și interesantă.

Abia a sunat încetarea lucrului 
și iată că aci au început să se a- 
dune agitatorii din secția depozit 
și expediție. Au fost invitați să 
asculte o expunere a ingineru
lui Marin Nicolae, șeful secției. în 
rafinărie este în plină desfășurare 
acțiunea pentru reducerea pierde
rilor de produse petroliere, iar în 
această acțiune au un cuvînt greu 
și cei de la depozit și expediție și 
în primul rînd, firește, agita
torii. Tocmai despre aceasta le 
vorbește agitatorilor inginerul Ma
rin Nicolae. Expunerea lui este ur
mărită cu mult interes, atît pen
tru claritatea cu care explică cum 
se produc pierderile, metodele prin 
care pot fi 
tru modul 
experiența 
din secție.
ții, se pun întrebări. Totul nu a 
durat mai mult de jumătate de 
oră, dar 
mai bine 
va ăvea 
muncă.

Expuneri asemănătoare sînt 
nute cu regularitate la „Colțul 
gitatorului”. Planul lor este alcă
tuit lunar de colectivul colțului, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid al rafinăriei, iar ori de cîte 
ori se ivește o problemă nouă, se 
introduc expuneri noi. Cele mai 
multe din ele au ca temă proble
me principale ale producției, fiind 
ținute de cadrele cele mai califi
cate din rafinărie.

Se țin — din păcate mai rar —

înlăturate, cît și pen- 
viu în care relatează 
unor agitatori fruntași 
Au loc apoi discu-

fiecare agitator a plecat 
pregătit, știind precis 
de făcut la locul

ce 
de

u-
a-

Tipărituri, films și expoziții de educație sanitară
De la începutul anului 

și pînă acum, Institutul de 
igienă și sănătate publică 
a tipărit un număr de 21 
titluri de broșuri, afișe, 
pliante și albume de edu
cație sanitară într-un tiraj 
de peste 4 000 000 de #- 
xemplare. S-a acordat o a- 
tenfie deosebită proble
melor de profilaxie și In 
primul rînd de prevenite 
a îmbolnăvirilor la copiii 
mici, tipărindu-se broșuri 
cu privire la îngrijirea și

alimentația sugarului, com
pletate cu desene. în legă
tură cu călirea organismu
lui copiilor s-au tipărit a- 
fișe și pliante colorate care 
învață pe copii unele re
guli de igienă. S-au trimis 
peste 150 000 afișe privind 
igiena mîinilor, prevenirea 
hepatitei epidemice etc.

în colaborare cu stu
dioul Alexandru Sahia au 
fost realizate in această 
oerioadă noi filme educa- 
tiv-Sanitare : „Școala ma-

institutului pe

mei”, „Să prevenim reu
matismul". O altă latură a 
activităfii
linia educafiei sanitare de
masă a fost organizarea 
de expoziții volante pe 
care le duc cu ele carava
nele cinematografice de 
educafie sanitară în cartie
rele, întreprinderile și sa
tele din regiunile Brașov, 
Mureș-Autonomă Maghia
ră, Crișana, Dobrogea și 
orașul București,

In întreprinderile I Mai buna utilizare 
forestiere a masei lemnoase

aleUna din bogățiile importante 
noastre este patrimoniul 
An de an, pădurile sînt 
îngrijite și ocrotite. Pe te- 
destinate silviculturii se

regiunii 
forestier, 
mài biné 
renurile 
fac mereu plantări masive cu dife
rite esențe de arbori.

O problemă de prima importanță 
care stă în fața colectivelor între
prinderilor forestiere este gospodă
rirea mai bună a materialului lem- 

'nos, utilizarea complexă și superioa
ră a lemnului, pentru a realiza 
sarcina trasată de cel de-al III-lea 
Congres al partidului de a se ridica 
pînă în anul 1965 cu circa 80 la sută 
valoarea unui metru cub de material 
lemnos față de anul 1959.

Comitetul regional de partid a în
drumat conducerile întreprinderilor 
să ia toate măsurile pentru a asigura 
valorificarea superioară a lemnului 
care se exploatează. Au fost forma
te colective de specialiști care au 
mers pe teren și au stabilit măsuri 
concrete ținîndu-se seama de condi
țiile specifice ale fiecărei exploatări. 
Ca urmare, a crescut procentul lem
nului de lucru obținut din masa lem
noasă. La rășinoase, în primele 
6 luni ale acestui an — în ra
port cu 1959 — indicele la lemnul 
de lucru a crescut cu 1,02 la sută ; 
bune rezultate s-au obținut și la 
lemnul de fag și stejar. Pe această 
bază, muncitorii forestieri din re-* 
giune au dat, din aceeași cantitate 
de masă lemnoasă de fag exploatată, 
peste 15 000 mc lemn de lucru în 
plus. Pe întreaga direcție regională 
a economiei forestiere valoarea unui 
metru cub de masă lemnoasă a cres
cut în primul semestru cu circa 41 
la sută față de anul 1959.

Pe ce căi au fost dobîndite aceste 
rezultate ?

In exploatările forestiere din re
giune au fost introduse pe scară 
largă mijloace mecanizate. Aici 
funcționează 35 de funiculare, zeci de 
tractoare rutiere, numeroase maca
rale, cejitoare de celuloză etc. S-a

măriț și rețeaua drumurilor fores
tiere. Pentru anul în curs s-a pre
văzut să se construiască încă 105 km 
de drumuri forestiere.

La folosirea mai judicioasă a ma
sei lemnoase au mai contribuit și 
alte măsuri. Prin înființarea nume
roaselor brigăzi complexe, mici și 
mari, cu acord global, lucrările de 
exploatare se execută în prezent în 
proporție de 71,12 la sută de către 
aceste brigăzi, față de 43,80 la sută 
în 1959. De asemenea, mecanizarea 
fazelor de doborît și secționat a atins 
un nivel de 57,11 la sută, față de 
12,2 la sută în 1959 ; au fost meca
nizate și alte faze de lucru în ex
ploatările de pădure.

Numeroase colective de întreprin
deri forestiere acționează cu spirit 

■ gospodăresc în ce privește utilizarea 
mai bună a masei lemnoase. La În
treprinderea forestieră Odorhei s-a 
dat în exploatare recent un parchet 
cu 6 000 mc masă lemnoasă de e- 
sență de fag. La prima vedere, 
această porțiune de pădure, cu 
arbori de calitate inferioară, a 
fost considerată bună numai pentru 
mangal. Dar în urma studierii mai 
atente a situației, organizația de 
partid a propus conducerii între
prinderii să doteze parchetul cu di
ferite mecanisme, prin folosirea că
rora să se valorifice mai bine în
treaga masă lemnoasă. In urma a- 
cestor măsuri, în loc să se obțină 
numai 150 mc lemn de lucru — așa 
cum se stabilise inițial — din aceas
tă masă lemnoasă s-a putut da 
o cantitate mai mare. O bună expe
riență privind utilizarea lemnului de 
fag are și colectivul întreprinderii 
forestiere Sovata, care a realizat Ia 
lemnul de lucru un indice de 84,70 
la sută.

S-a îmbunătățit randamentul și la 
debitarea buștenilor de rășinoase și 
de fag. Au fost mai bine valorificate 
sub formă de lemn de celuloză de- 
șeurile rezultate după prelucrare. în 
timp ce în 1959, la un metru cub de 
bușteni debitați se valorificau nu-

se

generaleși expuneri pe probleme 
ale politicii partidului nostru, ale 
situației internaționale. Completînd 
instruirea făcută sistematic de se
cretarii organizațiilor de bază, 
aceste expuneri îmbogățesc cunoș
tințele și experiența agitatorilor, 
le dau posibilitatea să desfășoare 
o muncă politică mai bogată în 
conținut și mai eficace.

Desigur, cu ajutorul Comitetului 
orășenesc de partid Cîmpina, care 
are 
lui, 
tea 
tea 
de 
lărgi tematica expunerilor și s-ar 
ocupa și de pregătirea meto
dică a agitatorilor, dacă ar pune 
la dispoziția acestora material do
cumentar mai bogat și mai variat— 
broșuri, grafice, material ilustrativ 
etc. De pe acum însă, activitatea 
„Colțului agitatorului” de la Ra
finăria Cîmpina reprezintă o ex
periență prețioasă, care 
fie studiată și însușită 
organizații de partid.

meritul de a fi inițiat crearea 
„Colțul agitatorului” și-ar pu- 
dezvolta și mai mult activita- 
dacă tovarășii care răspund 

munca politică de masă ar

A. G.

Produsele fabricii de sticlă Pă
durea Neagră, regiunea Crișana, 
sînt mult apreciate de cumpără
tori. în fotografie : șlefuitoarele 
Vigh Marfa șl Rozalia Tothșr — 
două truntașe în producție din 
secția finisaj a fabricii. Ele reali
zează numai produse de bună 
calitate.

(Foto : M. Andreescu)
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O „MICA" NEATENȚIE
Uzinele de reparații din Năvodari 

au expediat gospodăriei de etat din 
Nerău două lăzi cu diferite piese de 
mașini agricole, foarte necesare în 
actuala campanie.

Dar în loc să fie trimise direct la 
J stația C.F.R. Nerău, au ajuns în sta- 
j ția C.F.R. Sînnicolau-Mare, unde au 
J stat vreo patru- zile pînă au venit 
j cei de La gospodărie să le ia. Ez- 
j peditorii de la uzina din Năvodari 
j nu s-au interesat dacă la Nerău 
) este sau nu stație C.F.R. (De la Gh. 
i Negricioiu — magaziner C.F.R.).

) stat vreo patru- zile pînă au venit

ia o altă întreprindere o mașină 
nouă de șlefuit geamuri. Deși 
utilitatea’ acesteia a fost unanim 
recunoscută, nu s-a găsit spațiu 
pentru instalarea ei. Vreme îndelun
gată a stat aruncată laolaltă cu fia
rele vechi. In cele din urmă mașina 
a fost instalată, dar nici în momen
tul de față nu este folosită la în
treaga ei capacitate. (De la 
Danielescu — pensionar).

Max

DE CE NU E FOLOSIT 
APARATUL ?

policlinica Ianculul din Capl- 
există un aparat Roentgen nou 
stă nefolosit. De luni de zilecare 

așteaptă în curtea policlinicii, aco
perit cu o husă ce nu-1 apără de . 
intemperii, să vină cineva să-l 
instaleze. Pe unde s-or fi a- 
flînd specialiștii care trebuie să facă 
această treabă ? Și ce are de spus 
conducerea policlinicii ? (De la Ște
fan Marinescu, muncitor).

VINTUL E DE VINA
Se fntîniplă la noi, la Tg. Neamț, 

că tam-nisam ți se arde becul e- 
lectric abia cumpărat sau se arde 
o lampă la aparatul de radio. 
De ce ? Pe rețea apar deseori su
pratensiuni. Am sesizat uzina elec
trică din oraș, oare ne-a răspuns că 
vîntul e de vină, fiindcă produce 
scurt circuite. Sintern de părere că 
de vină sînt cei care răspund de 
iluminatul public în oraș deoarece 
nu urmăresc funcționarea instala
țiilor electrice șl buna exploatare a 
posturilor de transformare. (De la 
Gh. Apostol, funcționar).

Două volume antolo
gice („Opere alese” voi. 
V de Liviu Rebreanu 
și „Opinii și atitudini” 
de Cam.il Petrescu), a- 
părute in ultima vreme, 
au fost întîmpinate de 
un articol din 
temporanul“ („Pseudo- 
antologii”) într-un fel 
care trezește nedume
riri. Autorul articolului, 
Al. Piru, califică aceste 
volume drept „pseudo- 
antologii" pentru faptul 
că editorii ar fi intro
dus în cuprinsul lor ar
ticole, în marea majo
ritate „insignifiante”.

Dar în paginile cule
gerii „Opinii și atitudi
ni“, de exemplu, se află 
numeroase articole im
portante, adesea defini
torii. Dintr-însele, circa 
30 au fost scrise de Că
rnii Petrescu în anii de 
după eliberare : „Cine 
apără drepturile omu
lui", „Semnificația sta
bilizării", „Tradiții de 
luptă"..... ,Cum am scris
romanul «Un om între 
oameni»", „Exemplul lui 
Caragiale“.' Astfel de 
pagini, care demon- ' 
st.rează adeziunea unui 
mare scriitor la idealu
rile socialismului, me
rită un interes viu din 
partea publicului nos
tru. în schimb nu e 
greșit că lipsesc dintr-o 
culegere ce se adresea
ză unui ■ public larg, 
texte din trecut viciate

de . grave confuzii ideo
logice (pe care scriito
rul avea să și le lichi
deze apoi), paginile, de 
pildă, despre „noocrația 
necesară", care, după 
opinia lui Al. ’Piru, tre- 

,Con- buiau să figureze în an
tologie.

întotdeauna de alt
minteri o antologie se
lectează lucrările pe 
care le găsește repre
zentative în creația u- 
nor scriitori, indiferent 
dacă au apărut sau nu 
în volume. Al. Piru se 
situează pe 
absurdă, 
eronată, 
în asemenea culegeri nu 
trebuie introduse texte 
pe care autorii nu le-au 
publicat ei înșiși în vo
lume. Dacă s?ar ac
cepta o asemenea opi
nie, ar însemna ca pu
blicistica, memoriile, 
corespondența, jurnale
le intime ale creatori
lor de artă. Unele deo
sebit de valoroase, să 
nu fie aduse la cunoș
tința cititorilor, pentru 
simplul motiv că ele nu 
au fost publicate în vo
lume în timpul vieții 
scriitorilor. Ar însemna 
ca numeroase pagini de 
antologie, publicate de 
Caragiale doar în 
viste. să nu fie 
astăzi la îndemîna citi
torilor. în felul, acesta, 
de pildă, ar însemna să 
rămînă numai în pagi-

o poziție 
fundamental 

susținînd că

nile periodicelor vehe
mentele pamflete ale lui 
N. D. Cocea, ca și atî- 
tea articole importante 
ale scriitorilor noștri.

Referitor la cele două 
cărți în discuție, tre
buie arătat că, deși 
s-ar fi putut prezenta 
la un nivel critic mai 
ridicat (ne gîndim la 
prefața lui M. Bucur și 
notele lui N. Liu), ele 
au totuși o serie de ca
lități : sînt alcătuite pe 
baza unei vaste cerce
tări, grupează in gene
ral pagini reprezenta
tive din publicistica 
celor doi autori.

Utilitatea acestor două 
volume este 
testat. Atît 
atitudini“ de 
trescu cît și
lese" vol. V de Liviu Re- 
breanu conțin .articole 
ce ajută la cunoașterea 
multilaterală a perso
nalităților respective. 
Astfel de culegeri sînt 
binevenite, întrucît, se- 
lectînd în general just 
și cu discernămînt ma
terialele, pun la înde- 
mîna unui public larg, 
care le a primit cu in
teres, un număr de pa

de necon- 
„Opinii și 
Ca.mil Pe- 
„Opere tr

DUPĂ DOI ANI
întreprinderea de prestațluni 

servicii șl artă decorativă din Con
stanța a preluat acum doi ani de

VINE SAV NU VINE LA TIMP ?

da

re-
puse dini indispensabile pen

tru studierea literaturii 
și teatrului romînese 
de-a lungul cttorva de
cenii.

mai 42 kg de deșeuri, în prezent 
valorifică 60 de kg.

Pe regiune, randamentul cel mai 
bun la debitarea buștenilor de ră
șinoase l-a obținut întreprinderea 
forestieră Toplița. în fruntea aces
tei acțiuni au stat comuniștii, care 
au explicat pe larg muncitorilor ne
cesitatea introducerii acestor noi 
metode de lucru pentru ca lemnul 
pe care-1 prelucrează să fie cît mai 
bine gospodărit.

In regiunea noastră există încă 
multe posibilități pentru folosirea 
mai judicioasă a masei lemnoase. In 
unele locuri, cum este la între
prinderea forestieră Gheorghieni, 
la tăierea arborilor se lasă cioate 
prea înalte. Din acești „centime
tri“ lăsați în pădure s-ar putea ob
ține material lemnos valoros pentru 
economia națională. La întreprin
derea forestieră Toplița s-a realizat 
la lemnul de lucru din fag, în acest 
an, un indice de utilizare mai mic 
față de cel obținut anul trecut. 
Cauza trebuie căutată, între altele, 
în neaplicarea pe scară largă a me
todei tăierii la rînd și în slaba or
ganizare a sortării materialului lem
nos. Insuficient sînt valorificate de- 
șeurile la întreprinderea forestieră 
Miercurea Ciuc. In aceste întreprin
deri, organizațiile de partid nu au 
analizat temeinic cauzele nerealiză- 
rii unor indici importanți de plan 
pentru ca, în cunoștință de cauză, să I 
stabilească măsurile cuvenite. Orga
nele locale de partid au îndrumat . 
în ultimul timp aceste organizații să '■ 
se ocupe mai mult de valorificarea ' 
cît mai judicioasă a lemnului, de ex
tinderea experienței și a 
avansate de lucru.

Practica a arătat că la 
lizarea lemnului, prin

metodelor

industria- 
înlocuirea 

pînzelor de gatere mai groase cu al
tele mai subțiri, prin ascuțirea și în
treținerea perfectă a acestora se 
pot realiza economii însemnate. 
Dacă s-ar proceda așa la toate în
treprinderile forestiere din regiune.

s-ar putea obține anual 5 500 mc 
cherestea în plus.

Ținînd seama de introducerea pe 
scară largă a mijloacelor mecaniza
te atît în exploatările de pădure cît 
și în fabricile de prelucrare, este 
nevoie să se asigure cadrele de 
muncitori calificați care să le de
servească în așa fel încît să se 
realizeze folosirea lor cu randament 
maxim, micșorarea pierderilor și 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. Tot atît de important 
este ca să se ia măsuri pentru per
manentizarea muncitorilor în brigă
zile complexe, mici și mari, cu acord 
global.

Se impune, de asemenea, ca pro
cesul de mecanizare să se extindă 
pe cît posibil mai uniform în toate 
fazele de muncă, în special la faza 
scos, apropiat și încărcat, unde ni
velul mecanizării nu este încă satis
făcător ; în general, în întreprinde
rile forestiere din regiune, mecanis
me cu cablu nu au fost introduse pe 
măsura sarcinilor și a posibilităților 
existente. Trebuie luate măsuri și 
pentru perfecționarea uneltelor de 
tăiere (pînze de gater, circulare, fie- 
răstraie-panglică)..

Pentru utilizarea cît mai judici
oasă a materialului lemnos este ne
cesar să se asigure o colaborare rod
nică între întreprinderile forestiere 
furnizoare și combinatele care pre
lucrează materialul lemnos. Noi 
ne-am propus să analizăm aceste 
probleme în întreprinderi și, împre
ună cu conducerile administrative, 
cu organizațiile de partid, cu colec
tivele de muncitori și tehnicieni, să 
găsim căile de a le rezolva.

Multe întreprinderi forestiere din 
regiune au acumulat o experiență 
bogată în privința valorificării su
perioare a masei lemnoase. Cu spri
jinul organelor sindicale din regiu
ne, această experiență trebuie extin
să mai larg. Tot atît de necesar este 
ca, acolo unde s-au manifestat de
ficiențe, ele să fie grabnic înlăturate 
prin măsuri eficiente. în acest fel 
vor fi create condiții ca, pînă la 
sfîrșitul anului, întreprinderile fo
restiere din regiune să obțină noi 
realizări în îndeplinirea planului la 
toți

Pe traseul VœbIuI — Ivănești — 
Pungești circulă de patru ori pe zi 
autobuzele I.R.T.A. Din păcate însă, 
orarul aiișat nu este respectat. Au
tobuzele întîrzie uneori cite o oră. 
Alteori pleacă din stație mai deve- 
me. Călătorii nu mai știu cum să se 
orienteze.

întreprinderea regională de trans
porturi auto-Iași ar trebui să veghe
ze ca autobuzele de pe această 
linie să respecte Întocmai 
(De la un grup de cetățeni 
muna Ivănești).

• ••

orarul, 
din co

Un cititor al ziarului 
nostru, tovarășul Sergiu 
Brătescu, ne-a semnalat (ap
tul -că în revistă „Tribuna" 
a apărut în două numere 
aceeași poezie, semnată 
Miron Scorobete, („Peisaj 
trecut"), Cauza acestei re
publicări o aflăm în nu
mărul din 5 iulie 1962 în 
care se arată : „In poezia 
„Peisaj trecut" de Miron lipsite de logică, dizgra- 
Scorobefe, apărută în nu- fioase, cum ar fi : „Un a- 
mărul trecut al revistei moraș frumos cu pufină 
noastre, lipsea ultimul pecinge / Ca niște urme și cu ultimul vers,

......" ’ =■-------I------- t-------------

yers. Transcriem textul co
rect”. După care urma în
treaga poezie. Procedeul 
stîrnește mirare, O erată 
nu implică niciodată tipă
rirea întregii poezii ci nu
mai a versului care a fost 
omis. Redacția „Tribunei" 
a publica1 însă de două 
ori o poezie atemporală, 
vehiculînd imagini ciudate

de vicii", / „Fîntîna ce-șl 
linge / Broaștele-nverzite 
de bronz și piticii". Lipsa 
ultimului vers, în care poe
tul ne asigură că numele 
său se împlînfă în acest 
peisaj „inestetic ca o-nju- 
rătură" nu era de natură 
să ducă la o asemenea 
risipă de spațiu și la pu
blicarea de două ori a 
unei poezii confuze, care 
nu spune nimic cititorilor. 
Ea este „inestetică" chiar

?
« >>

I
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indicii. ’
MATHÊ IOSIF

activist ai comisiei economi
ce a Comitetului regional 
de partid Mureș-Autonomă 

Maghiară ,

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă or. 5) : DE 
LA „A" LA „Z“ - (orèle 20,15).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Tea
trul de vară din „Parcul Herăstrău“) : 
PAIAȚE și CAVALERIA RUSTICANĂ — 
(orele 20).

TEATRUL DE ESTRADA PLOIEȘTI 
(Teatrul de vară „23 August“) : ESTRA
DA PRIMĂVERII — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : MONGOLII — ci
nemascop : Sala Palatului R. P. Romîne
(18.30) , Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45;
17,15; 19,45; 22). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE rulează la cinematografele Gh. 
Doja (10,15; 12,15;' 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Stadionul Giuleștl (20,15). FANTOMELE 
DIN SPESSART : Republica (9,15; 11,15; 
13,15; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Republicii
(20.30) , Stadionul Dinamo (20,15), Arenele
Libertății (20.15). PLĂCERILE ---------
LUI : I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 
18,45; 21 — grădină 20,30),
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
Alecsandri (10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 
21,45), 23 August (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15 - - - ----- -
(10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,05), Grădina 
Progresul (20,15). AL NOUĂLEA CERC : 
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 - grădină 20,30), 
Drumul Serii (16; 18; 20), B. Delavran- 
cea (11: 16; 18; 20). CIND VINE DRA
GOSTEA rulează la cinematograful 1 Mal 
(18; 20,30). TAINA
lează în continuare 
la 14; 16,15;
(15,30; 18 - grădină 20,30). SCRISOARE 
DE LA O ---------------------
tului (9,30;
Moșilor (16; 18 
MOAȘA AVENTURA : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16.45; 19; 21,15). DO-““ ------------
IN IAD : Central (10.30;
20,30), Alex. Popov 
nuare de la orele 10 
12,15; 16; 18,15; 20,30). 
COPII : 13 Septembrie (10; 11.30). EXPRE
SUL DE SEARA : 13 Septembrie (12,30; 
16,30: 18,30; 20,30). PICTORUL ȘI EPOCA 
- SEMICENTENARUL I. L. CARAGIA
LE — DOMNUL LENTILĂ IN DEȘERT:

ORAȘU- 
14; 16,15; 
Magheru 
21), V. 

17,15; -----
12,15;

grădină 20,15), Volga

El : 
de 

18,30; 20,45),

Lumina (ru
la orele 9,45 
Olga Banele

Tinere-
20,30),

NECUNOSCUTĂ : 
11,40: 13,50: 16; 18,15: 

grădină 20,30). FRÙ-

‘ DOUĂ REPRIZE 
, ... : 13; 15.30; 18; 
(rulează în conti- 
la 21), Libertății (10; 
PROGRAM PENTRU

(rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de la 10 la 21 în continuare). RAZE PE 
GHEAȚA : Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
FETELE — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia 
(10,15; 12,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca 
(18,15; 20,30). AGRAFA ALBA : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). URME TĂCUTE : 8 Mar
tie (15; 17,05; 19,10 — grădină 20,30). POM
PIERUL ATOMIC : Grlvița (10; 12; 15; 
17; 19; --------- -------
ZID : 
David 
MEDIA 
tografele V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20), Arta (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15), Donca Simo (15; 17; 19; 21
— grădină 20,30), Alex. Sahia (10,15; 12).
TOM-DEGEȚELUL : Unirea (11; 15; 17,15; 
19,30 — grădină 20,30). NUMAI O GLU
MA : Flacăra (16; 18,15; 20,45), Miorița 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 18
Februarie (16; 18; 20), Grădina Alex. 
Sahia (20,15). ȘOFERII IADULUI : 
Munca (15; 17; 19; 21). EL HAKIM : 
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). BATRI- 
NUL ȘI MAREA: Luceafărul (15; 17; 19,15;
— grădină 20,30), M. Eminescu (16; 18,15;
20,30). CIELITO LINDO : rulează la cine
matografele Ilie Pin tille (15; 17; 19 — gră
dină 20), 1 Mai (10; 12; 15). ALBA CA ZĂ
PADA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DUELUL 
N-A AVUT LOC : G. Bacovla (16; 18; 20). 
COCOȘATUL — cinemascop : Grădina 13 
Septembrie (20,30), Floreasca (14; 16). ÎN
VIEREA — ambele serii : rulează la ci
nematografele 30 Decembrie (15,30; 19,15), 
Aurel Vlaicu (15,30; 19). TOT AURUL 
DIN LUME : rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu (16; 18; 20 — grădină
20,30). CAIDUL: Grădina Libertății (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — „In vacanță“ — e- 
misiune distractivă pentru pionieri și 
școlari de Sădi Rudeanu și Horia șer- 
bănescu. 20,15 — Emisiune de artă plas
tică : NICOLAE GRIGORESCU. 20,30 - 
„In fața hărții". 20,40 — Opereta în stu
dio : „CIND ADAM E ÎN CONCEDIU“ 
de Nikolae Zolotonos. In încheiere : Ul
timele știri.

RADIO, sîmbătă 21 iulie • Roza vîn- 
turilor — orele 9,00 — I o Compozitorul 
săptămlnli : Chopin — orele 10,20 — I • 
Cîntece șl jocuri populare romînești —

21). UN OM TRECE PRIN 
rulează la cinematograful C. 
(15,30: 18; 20,30). ClND CO-
ERA REGE : rulează la clnema-

orele 11,30 — I • Muzică Instrumentală 
de Haendel șl Haydn — orele 12,00 —
I • Cîntece ale tineretului pentru pac# 
și prietenie — orele 12,15 — II • Frag
mente din opereta „Văduva veselă" de 
Lehar — orele 13,00 — II • Muzică popu
lară romînească — orele 14,03 — II • Ac
tualitatea literară în ziarele și revistele 
noastre — orele 15,45 — I • Vorbește 
Moscova — orele 16,15 — I • Tarafuri 
ale gospodăriilor agricole colective — 
orele 16,15 — II • Săptămîna muzicii 
polone : muzică de estradă — orele 17,00
— II o Scene din opera „Samson șl Da- 
liia" de Saint-Saëns — orele 17,15 — I 
• Din muzica popoarelor — orele 18,05 —
II • Program muzical pentru fruntașii 
în producție — orele 18,20 — I • Din 
creația lui Ion Vasilescu — orele 19,00 — 
II • Mari interpreți : . David Oistrah :
— orele 19,12 — I • Pe teme interna
ționale — orele 19,30 — II • Din reper
toriul cîntărețului Alexandru Grozuță
— orele 20.40 — li • canțonete șl sere
nade — orele 21,25 — I • Sonata op. 110 
pentru pian de Beethoven — orele 22,30
— II • Muzică de dans — orele 23,15 — 
0,55 — n.

CUM E VREMEA
Iert In țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă șl ușor instabilă, cu cer schim
bător mal mult noros în Ardeal și Mol
dova șl în general frumoasă în restul 
țării. Ploi slabe izolate au căzut In 
Transilvania, nordul Moldovei și regiu
nea de munte. Vintul a suflat potrivit 
din nord și nord-vest, cu intensificări 
temporare în Dobrogea și Moldova. Tem
peratura aerului la ora 14 avea valori cu
prinse între 15 grade la Boița șf 29 
grade la Medgidia, Giurgiu și Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 iulie : Vreme în general fru
moasă șl călduroasă cu cerul variabil, 
mal mult senin. In cursul după-amieze
lor din prima parte a intervalului se vor 
semnala ploi Izolate, de scurtă durată. 
Vînt slab. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 22 șl 32 grade, 
mal ridicate în a doua parte a Inter
valului.
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Povestirecapafată 
înaltă și 
erau în-

înaintea lui, sub 
lumina ce-și tot 
preface culorile se 
deschide panorama 
aceea largă, 
tul, 
cu livezile, cu via, 
cu

Da, în nici un caz 
nu mai arăta ca 
acum zece ani. Tră
săturile i se împli
niseră. Arăta acum 
om spre patruzeci 
de ani, cu o parte 
din năzuinți reali
zate, cu destulă siguranță în mișcări 
de pe urma experienței. Numai fruntea 
arsă de soare, părul rebel și ochii vioi 
tocmai ale fînărului de acum zece ani.

Și totuși, el se consideră tot acela, se 
fel ca odinioară, nu se poate împăca să dea drep
tate oglinzii. închide ochii și se vede în prima 
zi, coborînd printre măceși drumul de la gară. Ti- 
noj-el, cu geamantanul în mînă, chibzuind cum 
să ia o mină cîf mai gravă pentru ca oamenii cu 
care avea să lucreze să-l poată lua în serios.

Oglinda are alături pe cineva care-i ține partea. 
O poză prinsă-n rama ei. Poza-I arată mai slab, 
mai osos, mai nehotărît, parcă ; dar mai tînăr. Cu 
zece ani mai tînăr. De la poza asta au pornit toate 
gîndurile. Fusese făcută puțin după sosirea lui aici. 
Pe drumul acela larg, cu măceși, ce coboară spre 

valea satului, pe coama 
aceea de unde cuprinzi 
fot satul, și ogoarele, și 
livezile, și via, pînă de
parte pe dîmbul care a- 
coperă vederea spre gră
dinile irigate. Da, el e 
acela. Chipul lui un pic 
încăpățînat, părul spulbe
rat de vînt. Sigur că da, 
era în primele săptămîni. 
Așa indică și dedicația : 
„Tovarășului inginer, în 
amintirea zilelor cînd a 
venit în Lunca“...

Surîde. Poza i-a făcuf-o 
ea, Viorica. Era în vacan
ță și avea un aparat de 
fotografiat cam demodat, 
l-a trimis-o de la școală, 
cu dedicația aceea sobră. 
El i-a mulțumit prinfr-o 
scrisoare, tot destul de 
sobră... Tii, ce mult e 
de-atunci ! Au avut timp 
să se și încerce, să se și 
iubească, să se vadă, să-și scrie, să se revadă... 
El îi făcea în scrisori declarații de dragoste dar 
parcă se simțea mai în voie scriindu-i cum se stră
duia să organizeze terenul, cum prima oară nu 
obținuse rezultatele dorite la grădinărie, cum era 
dezamăgit, dar termina de fiecare dată spunîndu-i 
că ar fi vrut să o aibă pe ea aproape și să uite 
de necazuri.

...își amintește cum, în'r-o zi, l-a întrebat cam 
stingherit pe președinte dacă ar exista vreun loc 
pentru fata lui nea Ion Velicu, cel din deal, că 
termină școala, cum președintele a spus că ar exista 
dar a zîmbit cu înțeles, cum el s-a dus și a aș
teptat-o la gară și-a venit cu ea pe-același drum 
mărginit de tufe de măceș. în capul dealului, a 
oprit-o și i-a arătat : începea să se vadă orga
nizarea terenului, așa cum o făcuse el, începuseră ' 
să se ridice cîteva grajduri, se vedeau îngrăditurile 
de stuf ale grădinii care promitea să dea rezul
tate. Și el i-a vorbit și despre irigații, 
porumb, și despre sentimentele lui, pînă 
amestecat toate și l-a cuprins un fel de 
S-a trezi* sărufînd-o.

De atunci sînt aproape zece ani. Au 
Se simt în gospodăria asta ca de cînd 
își termină anul ăsta facultatea, el a strîns tot ma
terialul și a scris și-o bună parte din cartea despre 
plantele furajere...

...A trecut vremea. Dar el se simte același. La 
fel se bucură cînd o vede pe Viorica, la fel aleargă 
peste dealuri și peste ogoare, la fel își aude 
vocea răsunîndu-i sonor, clar, oarecum didactic, 
imitîndu-l fără să vrea pe un profesor pe care îl 
admira în facultate, la fel se aprinde cînd e de 
făcut vreo treabă mai importantă.

în fereastră au apărut zorii,
— Mă duc pe jos, îi spune nevestii care a intrat 

în odaie ; cînd trec ceilalți, spune-le că m-ajung 
din urmă pe drum. Rămîi cu bine.

Și o sărută, grăbit parcă să se avînte în răcoarea 
aburindă a începutului de zi. Noaptea se topește 
în culori vinete și albăstrii, iar ea-l privește cum 
se depărtează. în hainele acelea închise la cu
loare pare mai îndesat, mai lat în umeri și mai 
greoi. Dar el sare deodată spre o creangă înflo
rită și redevine băiatul acela vioi care se-ntoarce 
și-i face un semn larg cu mîna.

Ti răspunde și ea înăltîndu-se pe vîrfurile picioa
relor. Și-n gestul ei elastic, o revede pe Viorica 
cea de acum zece ani, sus, pe culmea dealului, în
tre tufe de măceși. Nu ; nu se schimbase nimic.

Pornește vioi pe șosea, printre casele noi, fru
moase, ale gospodarilor. 11 înfîmpină mirosul crud 
al florilor deschise odată cu zorile, foiala pripită 
a păsărilor, lumina rece a primelor minute ale zi
lei. Și totuși, imaginea asta a satului e cu totul 
alta decîf atunci cînd veriise. A trebuit răbdare, a 
trebuit tenacitate. Uite, pe locul ăsta, cu ani în 
urmă, a început el într-o iarnă să țină cursurile 
agrozootehnice. Era o sală largă și rece, o fostă

Desen de N. POPESCU

și despre 
cînd s-au 
amejeală.

doi copii, 
lumea, ea

cîrciumă, Oamenii erau destul de puțini și nu pri
veau cu prea multă încredere ceea ce avea să ur
meze. în săptămîna următoare au fost și mai pu
țini. Se lăsau greu, nu-i interesa. Astăzi sala mare 
a noului cămin e tixifă, la sfîrșiiul lecțiilor întrebă
rile curg cu duiumul. Oamenii sînt alții, privirile 
lor sînt parcă altele, gîndurile lor sînt altele. Asta 
înseamnă că a trecut vremea...

își amintește de el însuși, cît de nepriceput era 
la început în problemele de organizare a muncii, 
cum voia să facă fotul ca la carte și cum se 
încurca. Uneori se simțea neîndemînafic dar îi era 
rușine să recunoască. Vede casa lui Nicolae Pescaru 
și își amintește cum stătuseră, el cu brigadierul, 
nopți întregi întrebîndu-se de ce le face șicane 
soiul acela nou de grîu, cum apoi găsiseră buba, 
cum așteptaseră o iarnă, o primăvară și-o vară 
ca să vadă rezultatele, cum lotul experimental nu 
le-a arătat din primul an ce doreau, cum a trebuit 
să mai treacă un an. Cîtă răbdare, cîtă frămînfare I 
Iar astăzi, noul soi dă recolte 
lor ca de cînd lumea I

își amintește cum s-a privit 
născut nevasta primul băiat, 
apropiat și deodată a pufnit 
mutră de tată“ I... Pe atunci mai 
gaz, ce mult e de-atunci !...

își amintește de-o iarnă tîrzie care amenința 
culturile. De zile întregi de nesomn, de în
cordare. Colectiviștii erau în jurul lui ca ostasii 
pe front. Și era greu, și pericolul era destul de 
mare. Cînd au ieși* din încercarea aceea, parcă 
se simțeau mai. apropiați unii, de alții. De atunci, 
cînd îl înfîlneau, oamenii parcă-l simțeau și mai 
aproape de ei... își amintește și de ziua cînd gos
podăria lor a fost decora*ă. De solemnitate. Acela 
a fost iarăși un moment în care a simțit că e fot 
mai legat de sat, de oamenii aceștia.

Revede chipurile cîtorva oameni. își amintește 
cum erau la venirea lui aici și cum sînt astăzi. Și-și 
dă seama 
cu el.

Da, 
că el 
vește 
atunci, și-ar întoarce fața ca să fie prinsă pe pe
licula aparatului din mîinile Viorichii.

bogate pe ogoarele

în 
A 
în

oglindă cînd i-a 
luat lampa, s-a 
rîs. „Ha, ia uite 
aveau lampă de

că aceleași schimbări s-au petrecut și

s-au petrecut aceleași schimbări... Cu toate 
urcă
măceșii ca și în urmă cu zece ani și, ca și

panta ca și în urmă cu zece ani, pri-

cu sa-
cu ogoarele,

dîmbul care 
acoperă vederea spre grădinării și irigații. Prin mij
loc, drumul cu măceși parcă vine adunîndu-le pe 
toate spre el. Și sînt multe... Case noi, lungind 
marginea satului, construcții noi, întregind atelierele 
și grajdurile gospodăriei, turnurile cenușii ale silo
zurilor, terasele albe ale viei, acoperișurile de 
țiglă roșie ale incubatoarelor, holdele largi de 
grîu, peria scurtă a porumbului pentru siloz, în
tinderile vaste ale culturilor marcate sub cerul 
primăverii prin diversele nuanțe ale verdeții... E 
toată viața lui acolo, toată energia lui. Fiecare lu
cru îl știe în amănunt, îl știe cum a apărut, cum 
a crescut. Fiecare pompă de apă care bate pe 
marginea zării răsună în inima lui ; fiecare jet de 
apă care se vede pulverizînd deasupra grădinăriei, 
ploaia artificială, îl răcorește și-l mulțumește parcă 
pe el, fiecare culoare care se estompează sub ra

zele dimineții vibrează în 
el. Cu toate că e de
parte, știe cîfă gălăgie 
este acum la crescătoria 
de gîște, cîfă foială la cea 
de păsări, care abia se 
vede ca un punct. Știe că 
iazul a fost invadat de 
rațele tacticoase și că, 
sub acoperișurile de azbo
ciment ale grajdurilor, la 
ora asta începe unduios 
freamătul dinaintea mulso- 
rii. Imaginea aceasta, por
nită de-aici, dintre fufele 
de măceși, îmbogățită 
din cînd în cînd cu cîte-un 
amănunt sau altul care, 
repede, se integrează în 
peisajul general, este tot 
rostul vieții lui. Ei, și cînd 
se gîndește la viitor, la 
propriul lui viitor, tot în 
legătură cu drumul acesta 
se gîndește. Pe el vede 
circulînd autobuzele care-i 

vor duce pe oameni la lucru, pe el își vede fiii 
venind de ia facultate și oprindu-se să admire noile 
construcții ultramoderne ale sectorului zootehnic, pe 
el vede pornind spre marile silozuri camioanele 
cu recolte record.

Și-și amintește de glasul unui vechi tovarăș : 
„Noi te propunem la alegerile astea președinte, 
tovarășe inginer 
noi, ești dintre noi

Chiar și de-atunci au trecut vreo doi ani. Nu
mai că el se simte același și, dacă ar închide ochii, 
s-ar vedea coborînd printre măceși drumul de la 
gară, cu geamantanul în mînă, chibzuind cum să 
ia o mină cîf mai 
care are să lucreze 
lua în serios...

— Ce-i, tovarășe 
gospodăria ca să 
siune ?...

; te sim|im doar că ești una cu

gravă pentru ca oamenii cu 
de-acum înainte... să-l poată

inginer, mai privești o dată 
știi cum să vorbești la Se-

k
în sala imensă, sub cupola strălucitoare, peste 

unsprezece mii de oameni așteaptă deschiderea lu
crărilor.

Raportul vorbește despre drumul străbătut de 
întreaga noastră agricultură, despre realizări, des
pre treapta pe care ne aflăm. Și ascultînd rapor
tul, el se gîndește că drumul larg despre care e 
vorba se concretizează pentru el tot în drumul 
acela care coboară coama dealului spre sat, măr
ginit de tufe de măceși. Da, drumul de pe care 
se vede fot ce-a înfăptuit gospodăria lor, cum 
s-a dezvoltat ea, cum a prins puteri. Și, cînd sub 
vasta cupolă răsună cifre care privesc întreaga țară, 
e| vede incubatoarele de acasă, porumbiștile, tar
lalele largi ale grîului de toamnă, așa cum le-a pri
vit de-atîfea ori de-acolo, de pe drumul de măceși.

Și poate că toți cei unsprezece mii văd în acele 
clipe, întocmai ca și el, drumuri bine cunoscute — 
drumurile spre gospodăriile lor, tot așa cum lui 
îi joacă înaintea ochilor drumul familiar cu tufe 
de măceși, și tot ce-a înfăptuit în dreapta și în 
stînga lui de-a lungul acestor ani, și fot ce este de 
făcut de-acum înainte. în clipa aceea nu mai știa 
dacă arată ca odinioară, la venirea lui în sat, sau alt
fel. Un singur lucru știe: că acela e drumul Iui și că pe 
el va merge toată viața.

CORNELIU LEU
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An de an, o floare cu petale multicolore înflorește pretutindeni, 
în aceste zile de vacanță : floarea drumeției ! în petalele ei albastre, 
verzi, galbene, de toate culorile curcubeului, găsești și tumultul mării, 
și răcoarea codrilor, și belșugul holdei... Iar cînd petalele ajung în 
tolba poștașului, iată-le schimbate în mii și mii de ilustrate : „Salu
tări din a III-a Cetate de foc", „Amintire de la Perla Mării Negre", 
„Salut voios de pe Postăvarul"... Acum, degetul școlarului nu mai 
străbate pe hartă linia sinuoasă a Dunării ori a Carpaților, ochii lui 
nu se mai mulțumesc să cunoască, dintr-o simplă fotografie, un cen
tru industrial sau o gospodărie colectivă. Școlarul de astăzi își azvîrle 
în spinare rucsacul și pornește cîntind la drum :

x „Flutură cravatele roșii,
Trec în marș pionierii, voioșii..."

FILA ÎNTÎI

Aproape că nici nu-și vorbesc. 
Stau înșirați pe cheiul de piatră, 
soarelexbate din spate și umbrele 
lor plu/esc pentru prima dată pe 
apele Dunării.

— E ca un basm 1 șoptește unul 
din micii drumeți turdeni, dar ni
meni nu încearcă să afle cine-a 
vorbit, pentru că gîndul este al tu
turor.

De jur-împrejur, o altă lume de- 
cît cea cu care sînt deprinși : va
poare, coșuri care fumegă, un 
pește zbătîndu-se în cîrlig, fel de 
fel de pavilioane, ancore cît omul, 
macarale uriașe pe șantierul na
val, un cargou cu numele „Ga
lați"...

— Dunărea nu-i seamănă Arie- 
șului 1

Deși au existat inițial o mulțime 
de variante pentru itinerariul ex
cursiei, Dunărea apărea în toate, 
ca un leit-motiv al setei lor de cu
noaștere. Pînă la urmă, cu ajutorul 
cadrelor didactice ale școlii, iti
nerariul a fost hotărît. Iar o mînă 
mai șugubeață a scris cu creta, 
pe vagonul de cale ferată pus la 
dispoziția grupului de drumeți ai 
Școlii de opt ani nr. 7 : Turda — 
Cîmpina — Doftana — Galați —

Brăila (pe apă) — Constanța (tot 
litoralul) — Sibiu...

Un băiat slăbuț, negricios, s-a 
descălțat ca să-și cufunde picioa
rele în apă. Ceilalți îl imită.

— E de 4500 de tone 1
Teodor îi vorbește prietenului 

său Vasile despre cargoul pe ca- 
re-1 au în față. De cînd visează el 
să se facă marinar (mai are de 
dus „muncă de lămurire“ acasă, 
cu maică-sa). Dar acum stă și pri
vește prora vasului; se și vede tri- 
mițîndu-i mamei ilustrate colorate: 
„Sosit cu bine la Havana"...

— Hei 1 îl zgîlțîie celălalt.
Viitorul marinar clipește, ca și 

cînd s-ar strădui să se întoarcă de 
foarte departe. Apoi continuă :

— Dacă venim și la anul aici, 
vedem și noul cargou romînesc de 
10 000 de tone. Știi tu ce înseamnă 
10 000 de tone ?

Vasile socotește la iuțeală șl 
fluieră admirativ :

10 000 000 de kilograme 1
Fluieră și o sirenă de vapor, ba 

chiar și sirena șantierului naval 
fluieră. E ora schimbului. încep să 
treacă muncitorii. Unul se oprește.

— Ei, cum vă place Galațiul ? 
Am și eu un băiat plecat în dru
meție, la munte.

Răspunsurile curg din toate păr-

țile. Copiii amintesc de cîte au vă
zut sau plănuiesc săi vadă :■ cen
trul nou al orașului, portul, noul 
cartier Țiglina.

— Vă înțeleg, le zice muncito
rul, dar nu vă lăcomiți. Trebuie un 
pic de răgaz ca să înțelegi ce 
vezi. Așa l-am sfătuit pe băiatul 
meu.

Curînd, pe chei rămîn iarăși sin
guri drumeții turdeni. Profesorii în
soțitori găsesc prielnic momentul 
pentru un fulgerător „Cine știe, 
cîștigă“, o lecție care nu e în
semnată în maculator, dar nu va 
fi uitată niciodată :

— Cine știe care-i cel mai vechi 
nume al Dunării 7

Tăcere.
— Mateas, adică rîu norocos. 

Fenicienii i-au spus Phison, iar 
grecii, după traci, Istros. Dar ro
manii ?

Iar tăcere. Un glas îndrăznește :
— Danubius.
— Exact 1 Romanii i-au spus 

Danubius pînă la Porțile de Fier, 
păstrînd denumirea de Istros sau 
Ister de la Porțile de Fier pînă la 
mare. La noi, numele de Dunăre se 
pare că vine de la o formă pres
curtată... '

La întoarcerea în gară, mîna șu
gubeață modifică pe vagon : Tur
da — Cîmpina — Doftana — Ga
lați — Brăila (pe Fluviul noroc)... 
Și toți car© îi văd apoi pe puntea 
vasului „Republica Populară“, cîn- 
tînd, organizînd tot felul de jocuri, 
gîndesc pe bună dreptate că abia 
acum numele vechi al fluviului își 
dobîndește adevărata semnifica
ție : cînd Dunărea oglindește co
pilăria fericită a tinerei generații.

— N-a fost întotdeauna așa 1
Observația aparține îngîndura- 

tului căpitan de vapor. Și cum dru
mul pe apă trece prin dreptul lo
cului în care se va înălța viitorul 
combinat siderurgic, micilor dru
meți li se dă drept pildă copilăria 
unuia dintre muncitorii fruntași ai 
șantierului gălățean, Nicolae Af- 
teț :

— Cînd era exact de vîrsta voa
stră, slugărea la un cîrciumar din 
Galați. Asta, ca să-l aibă zi și 
noapte sub ochi, făcuse găuri se
crete în pereți, pînă și în capacul 
pivniței. Vara, pe mare căldură, 
dacă îndrăznea să bea un pahar 
de sifon, era bătut. Sau stăpînul 
îl trimitea după țigări, dar mai în- 
tîi scuipa pe podea și-i zicea : 
„Uite 1 Să fii aici pînă mi se zvîntă 
scuipatul. Dacă nu...“, De cele mai 
multe ori era „Dacă nu“, adică

Teatrul de stat din Botoșani a prezentat, în turneu la București, „Micii burghezi“ de M. Gorki (în 
regia Arianei Kunner). în clișeu: o scenă din spectacol. Interpretată de actorii Ștefan Iordănescu (Besseme- 
nov). Nutz! Pantazi (Aculina), Harle Curechianu (Piotr).

într-o bună zi mă pome
nesc acasă cu un prieten. 
Lucrează la „Operativa”. 
Nici una. nici două, îmi 
zice :

— Fii bun și achită fac
tura asta.

— Care factură ?
— Uite asta.
îmi pune pe masă o 

factură în valoare de trei 
milioane și jumătate. Cos
tul unei girafe de import.

îi zic :
— Dar eu n-am nevoie 

de girafă. Ce să fac 
cu ea?

— Plătește-o tu și ai să 
vezi că n-ai să fii păcălit. 
Habar n-ai ce înseamnă o 
girafă la casa omului.

— Girafa e un animal 
care-mi displace. Dacă era 
un hipopotam, un elefant 
ori o cămilă, mă rog, ori
ce alt animal... 
inestetică, 
lung.

— Lasă 
cu ea.

Pînă la
vins. Chiar trei milioane 
și jumătate n-aveam eu 
în casă. M-am împrumu
tat la vecinul de aparta
ment, am mai vîndut niș
te sticle goale... Scurt, 
onorat factura.

Eram curios să-mi 
girafa. Am așteptat 
lună-două, nu 
nici o girafă. Dau un te
lefon prietenului meu de 
la „OPERATIVA”:

— Alo ! Ce-i cu girafa ?
— Păi, nu știi ?
— A murit ?
— Cum o să moară ? E 
girafă de import... Am

— O plătesc eu și i-o 
trimiți lui, cum vine asta ?

— M-am gîndit că. n-ar 
fi rău să-i facem și lui o 
bucurie.

Mi-a închis telefonul. Cu 
gîndul la girafă am și ui
tat să mai dau pe la cutia

A treia :
te mai socotești frate 
mine, 
iei podoaba de

Au sosit și a 
cincea. (Astea 
fost scrisori, ci 
muri). în

are

că te

Girafa e 
gîtul prea

obișnuiești

urmă m-a con-

•poștală. Mă așteptauam

văd 
o 

mi-a sosit

o „ . -
expediat-o fratelui tău la 
Hunedoara.

mea
acolo vreo trei scrisori. De 
la frate-meu.

Prima: „Mulțumesc pen
tru atenție. A sosit tocmai 
de ziua mea. Nu trebuia 
să te deranjezi chiar cu o 
girafă...”

A doua : 
de cap îmi 
Dacă țineai 
cadou de ziua 
puteai trimite o cravată, 
un fier de călcat, dar nu 
o girafă...”

„Mare bătaie 
dă girafa ta. 
să-mi faci un 

mea, îmi

mînca bătaie. Și cîte alte înjosiri, 
și cită mizerie n-a tras Afteț, și 
alții ca el, în copilărie. Acum are 
o fetiță. Și ea se bucură, ca voi, 
de vacanță...

FILA A DOUA

ce înseamnă sä Iii drumeț destoinic.De la Turda, pe nisipul litoralului

Ceea ce s-a întîmplat cu drume
ții turdeni pe malul Dunării, s-a 
întîmplat într-un fel cu un grup 
de drumeți din Turnu-Severin, pe 
țărmul mării. Numai că aceștia 
sînt mai... vîrștnici (elevi ai școlii 
profesionale a Uzinelor mecanice).

Dacă pentru ei cunoștința cu Du
nărea n-ar mai fi însemnat un „de
but“, din atitudinea Iot contem
plativă, din strălucirea ochilor, se 
poate bănui că întîlnirea cu ma
rea e covîrșitoare pentru mulți. 
Sînt originari de la țară și imen
sitatea de apă le amintește de în
tinderea ogorului colectiv.

In palma lui încă neîmplinită, cu 
degete prelungi, de adolescent, 
Gică (elev în opul III) ține o „ve
dere". înalță puțin palma, supra- 
punînd orizontul fotografiei pe ori
zontul real și, subit, sudura se rea
lizează. Acum, cînd lasă brațul în 
jos, are senzația că a desprins o 
parte din peisajul real, pe care li
pește un timbru și scrie cu stiloul: 
„Colectivistului Iancu Nicolae, co
muna Vînători, raionul Calafat". 
Crîmpeiul de vedere marină va 
ajunge în mîinile tatălui său oare 
n-a văzut marea.

Și Filip e originar tot de la țară. 
Vizitînd muzeul arheologic „Vasile 
Pîrvan" din Constanța, privește cu 
înduioșare uneltele agricole de e- 
pocă romană, din secolele I și II, 
descoperite la Constanța, Pecinea- 

ga, Capidava. El, 
ca viitor lăcătuș- 
mecanic, poate 
constructor de ma
șini agricole 
derne, care 
să cerceteze 

. ochi priceput i 
binele aflate 
tăzi în plină recol
tare, tractoarele, 
are în privire o 
undă de duioșie.

— Dac-ar ve
dea toți cei care- 
au lucrat cu unel
tele astea, ba și 
cei din urmă cu 
numai douăzeci 
de ani, cum se 
face agricultură 
socialistă...

Șl le arată to
varășilor săi stră-

mo-
știe 

cu 
com- 

■ as-

pome- 
un a-

„Dacă vrei să 
cu 

te rog să vii să-ți 
girafă...” 
patra și a 
n-au mai 

ultimatu-
sfîrșit, într-o altă 

zi mă 
nesc cu 
viz de șosire. 
Eram invitat la 
București-măr- 
furi să-mi ridic 
girafa sosită în 
două vagoane 
de la Hunedoa
ra. Cheltuieli

cu transportul pînă acasă, 
cheltuieli cu un șopron. Să 
ții o girafă în intemperii... 
Nu se face.

Tocmai cînd am ispră
vit șopronul mă pomenesc 
cu o altă scrisoare, tot de 
la frate-meu : „Fii atât de 
bun și trimite-mi 45 000 de 
lei — sumă cheltuită cu 
girafa ta: un șoprOn, chel
tuieli de transport etc”.

Mă simt dator să dau 
cititorului cîteva explicații. 
Vă asigur că toată poves
tea asta cu girafa n-aș fi 
născocit-o dacă nu se în
tâmpla un caz foarte ase
mănător. Tot 
ăsta al meu 
numai el poate fi în stare 
de așa ceva — trimite 
acum un an la uzinele 
„Progresul”-Brăila o fac
tură pe care era înscrisă 
tot o sumă frumușică. Cos
tul unui strung (o mașină 
de strunjit valțuri). Strun
gul îl trimite însă la în
treprinderea de construc
ții siderurgice Hunedoara 
(de ce l-a trimis acolo ni
meni nu știe). Se cheltu-

prietenul 
cred că

iese acolo bani cu trans
portul și cu înmagazina- 
rea lui. (L-au înmagazinat 
pentru că n-aveau ce face 
cu el. Se puteau folosi de 
el cum m-am putut folosi 
eu de girafă !). Si s-a mai 
întîmplat ca niște funcțio
nari cam birocrați de la 
I.C.S.H. să țină strungul 
de pomană nu mai puțin 
de șase luni de zile pînă 
s-au hotărît, în sfîrșit, să-l 
trimită proprietarului, adi
că la „Progresul”-Brăila. 
Alte cheltuieli de trans
port și de înmagazinare. 
Si brăilenii l-au înmagazi
nat pentru că 
n-aveau ce face cu el...

Ce scrisori am primit eu 
de la frate-meu în legătu
ră cu girafa e un fleac 
pe lîngă corespondenta 
care se poartă în jurul a- 
cestui strung între între
prinderea de construc
ții siderurgice-Hunedoara, 
„Progresul”-Brăila și di
recția de resort din minis
ter.

P. S. — Am întrebat la 
Direcția generală de uti
laj chimic, petrolier și mi
nier din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini de ce zace de po
mană strungul cu pricina. 
Mi s-a răspuns :

— S-a făcut referat. Brăi
la n-are nevoie de el.

— Si-atunci ? O 
țineți mult timp 
zat ?

— E în studiu, 
că o să fie trimis 
doara.

Aproape ca în 
cu girafa...

nici ei

să-l mai 
neutili-

Probabil 
la Hune-

povestea

NICUȚA TÄNASE

drumeților, prieteniile se
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Strîngeri de mînă, 
de ilustrate, de adrese.

bunul plug de lemn, pe care con
sătenii săi l-au mai apucat.

Plin sălile muzeului, drumul se
verinenilor se încrucișează cu al 
turdenilor. 
schimburi 
Cînd faci parte din aceeași mare 
familie a drumeților, prieteniile se 
leagă pe dată. Turdenii, originari 
dintr-un oraș cu tradiție în arta 
olăritului, socotesc de datoria lor 
să facă și un schimb de cunoștin
țe cu noii lor prieteni. Astfel află 
severinenii amănunte despre Po- 
taisa, numele Turdei pe vremea 
cînd era c&tats romană. în carne
țelele lor de însemnări sînt acum 
pagini în care se vorbește despre 
Czeglédi Jâzsef, un vestit olar din 
secolul trecut (vasele de flori și 
ulcioarele acestuia au ajuns pînă 
la Budapesta și Viena, iar el a 
primit atîtea comenzi de pretu
tindeni, încît n-a putut să le 
isprăvească pe toate nici pînă 
la sfîrșitul vieții) ; 
mîntul 
pentru 
biecte 
rul de Cîmpie, sat în care trăiau 
pe vremuri olari extrem de talen- 
tați. Și, firește, date despre desti
nul nou al strănepoților olarilor de 
altădată care sînt astăzi munci
tori și tehnicieni calificați la „E- 
lectroceramica", unde se fabrică 
izolatori necesari electrificării.

Drumeții din Turnu-Severin nu 
se lasă nici ei mai prejos. Au și 
el destule de istorisit despre tre
cutul și prezentul orașului lor. De 
astă dată, creioanele drumeților 
turdeni aleargă pe hîrtie și însem
nările lor se îmbogățesc : este 
descrisă cu multe amănunte, cele
bra lucrare a arhitectului antic 
Apolodor din Damasc — podul de 
peste Dunăre. Podul nu mai există, 
doar capetele lui mai stăruie pe 
maluri, dar severinenii i-au văzut 
macheta în muzeul orașului lor și 
îi invită pe turdeni ca, la viitoa
rea excursie, să treacă și pe la 
Turnu-Severin.

— N-o să vă pară rău. Avem și 
noi șantiere navale. Și nu-s de
parte nici Porțile de Fier, 
insula Ada-Kaleh... Să veniți 
părat !

FILA rA' TREIA

despre pă- 
turdean, foarte potrivit 
olărit ; despre cîte o- 

din lut s-au găsit la Sopo-

tor cu caschetă roșie. Marea își 
schimbă culorile : e cînd verde, 
cînd cenușie, cînd albastră, dar 
întotdeauna frumoasă. Intr-însa 
trăiesc pești și felurite animale 
marine despre care am să-ți vor
besc la întoarcere. Pînă atunci pri
vește vederea pe care ți-o trimit 
și închipuie.-ți că auzi, ca și mine, 
bătaia valurilor.

Te sărut, Măriuța.
P. S. Pun un semn pe poză, în lo

cul unde mă aflu acum, la plajă, 
în clipa cînd îți scriu. Acum stau 
la umbra unui bloc uriaș, din care 
sînt o mulțime pe tot litoralul".

Adresa : Micloș Otilia, de șapte 
ani, viitoare elevă în clasa întîia, 
sora pionierei Micloș Maria din 
Turda, aflată acum în drumeție.

Maria a scris acest text inspirat 
după ce-a privit, împreună cu to
varășii ei de excursie, un răsărit 
de soaie la mare. Scularea în zori 
n-a constituit nici o piedică (ah, 
unde erau părinții să-i vadă cum 
sai din așternut !). în tăcere, cu o 
înfrigurare nemaiîncercată, micii 
drumeți au întîmpinat soarele.
FILA A PATRA, A CINCEA...
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nici 
nea-

„Dragă Tili,
Iți scriu cum arată marea, 

știi și tu. Marea e mare. E atit de 
mare, încît dacă ai așeza în pi
cioare, unul peste altul, zece ele
fanți, tot n-ai zări de-afară spina
rea ultimului dintre ei. Dimineața, 
cînd răsare soarele, ți se pare că 
departe, la orizont, vezi un înotă-

ca să

Dac-ar fi să ne imaginăm cum 
arată jurnalul vacanței, ar însem
na să ne închipuim o uriașă carte 
de însemnări, conținînd pe puțin 
2 000 000 de pagini. Acesta este 
numărul copiilor pe care-i putem 
găsi, în vara lui 1962, pe cărările 
drumeției.

Elevii școlii profesionale din 
Turnu-Severin ar putea completa 
filele de jurnal ce li se cuvin, 
descriind vizita pe care au făcut-o 
la „Electroputere’-Craiova
Steagul 

redactate 
ani nr. 7 
despre 
construcții bucureștene, 6au a ex
ponatelor de la muzeul Bruckent- 
hal din Sibiu.

Jurnalul vacanței pe anul 1962 
așteaptă necontenit noi și noi măr
turii. Cunoscînd frumusețile țării, 
construcțiile viguroase ale socia
lismului, fabricile, șantierele, ogoa
rele colectivizate, drumeții își în
tregesc 
despre 
du-i șl 
torul le 
acestor 
tăzi, pe 
denl, în zilele vacanței, bătînd că
rările drumeției, cu rucsacul în 
spinare, cu bastonul în mînă, cu 
cîntecul pe buze :
„Flutură cravatele roșii, 
„Trec în marș pionierii, voioșii...”

MIHAI STOIAN

h'
sau 

Roșu“-Biașov. Paginile 
de elevii Școlii de opt 
din Turda ar vorbi și 
cunoașterea recentelor

imaginea pe care o au 
chipul patriei, întrezărin- 
mai bine viitorul. Iar vii- 
aparține în întregime lor, 
mici excursioniști de as- 
caze îi întîlnești pretutin-

A
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Dintre cele aproximativ 4 000 de 
specii de plante1 sălbatice cu flori 
din tara noastră, majoritatea au o 
răspîndire largă atît la noi, cit și 
în alte regiuni ale globului. Se zice 
despre ele că au un areal 'mare de 
răspîndire.

&pre deosebire de acestea, un nu
măr relativ restrîns de plante au 
astăzi, din cauza schimbării condi
țiilor de mediu, un areal de răspîn- 
dire foarte limitat. Aceste plante 
se mal găsesc doar în unul sau 
citeva locuri pe întreg globul 
ca rămășițe, adică relicte, din flora 
unor epoci geologice îndepărtate, 
în categoria plantelor cu răspîndire 
restrînsă intră și acelea care au a- 
părut relativ recent în limitele unui 
ținut geografic sau ale unei regiuni 
oarecare, ca produse ale condițiilor 
locale de sol și de climă sau ale 
hibridării naturale (plante endemice) 
și reprezintă circa 10 la sută din 
cele 4 000 de specii. înțelegem că 
multe dintre plantele relicte, ca de 
fapt și cele endemice, sînt rarități, 
cu excepția unora care au fost gă
site și în vecinătatea țării noastre. 
Sînt apoi o serie de plante rare a- 
daptate strict unor condiții specifice 
de trai în sărături, pe nisipării, stîn- 
cării, în mlaștinile turboase.

Flora țării noastre este presărată 
cu multe plante rare, adevărate co
mori atît pentru munca de cercetare 
a biologilor, cît și pentru milioanele 
de excursioniști și drumeți admira
tori, de frumos. Piscurile Carpaților 
primează în această privință. Pen
tru păstrarea unor astfel de valori 
statul democrat-popular a creat o 
largă rețea de rezervații naturale, 
de la litoralul marin șl pînă în 
locurile cele mai retrase ale munți
lor, care cuprind cele mai reprezen
tative tipuri din vegetația țării.

Să străbatem împreună nisipurile 
maritime de lîngă Stațiunea zoo
logică Agigea. Privirea ne e reținu
tă de albul imaculat al floriloi 
mari în formă de pîlnle ale 
volburii de nisip maritim. Aceasta 
este o plantă cu tulpină semitîrîtoa- 
re și cu rizom foarte lung, care 
fixează nisipul. Ea poartă frunze 
groase, ovale, care împreună cu 
tulpina sînt acoperite de un strat 
gros de peri ce dau întregii plante 
o nuanță albicioasă. Acești peri au 
apărut ca o adaptare pentru a mic
șora transpirația plantei în condițiile 
foarte călduroase în care 
trăiește, creînd un strat de 
aer izolator. Ea crește nu
mai pe litoralul Mării C-ae- 
pice și Mării Negre.

în flora noastră se gă
sesc și multe specii zeltete, 
unele de o mare valoare 
sistematică și fitogeografl- 
că. Bunăoară, drețele sau 
floarea lotus care datează 
de la sfîrșitul ‘erțtarului, 
mai precis din pliocen, 
cînd Europa centrală și 
Scandinavia erau acoperi
te cu vegetație tropicală. 
Este o plantă de apă, un 
fel de nufăr cu frunzele 
plutitoare, de formă circu
lară, cu marginea ascuți- 
tă-dințată. Florile el sînt 
mari, atingînd un diame
tru de 8—9 cm, cu 12—25 
petale albe-gălbul. Aceste 
flori plutesc deasupra apei 
timp de 4—7 zile pe an și 
sînt deschise numai de la 
orele 21 pînă a doua zi 
dimineața la orele 10. B'o- 
logii consideră, pe baza 
descoperirilor paleontologi
ce, că floarea lotus este 
una dintre cele mai vechi 
plante din flora țării noas
tre. Ea crește spontan în 
apele termale ale pîrîului 
și lacului Pețea de lîngă 
Oradea, unicul loc în în

După cum se știe, pe baza Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agri
col vor lua o mare extindere școlile profesionale de mecanici agri- 
coli, școlile tehnice de maiștri mecanici agricoli, școlile tehnice agri- 

f cole, horticole, veterinare și de contabilitate agricolă, școlile tehnice 
de hidrotehnică agricolă. în aceste școli vor studia anual peste 21 000 
de tineri, pregătindu-se să-și aducă contribuția la avîntul agriculturii 
socialiste, la creșterea continuă a producției agricole.

Redacția noastră a primit in ultimul timp numeroase scrisori 
prin care tinerii dornici să frecventeze aceste școli se interesează de 
condițiile de admitere. Publicăm mai jos răspunsul pe care l-am 
primit în această privință de la Consiliul Superior al Agriculturii.

La școlile amintite înscrierile se 
ic între 15—30 august la sediul șco- 

.ilor sau la centrele școlare stabilite 
de consiliile agricole regionale ca 
centre regionale de examinare.

ȘCOLILE PROFESIONALE DE 
MECANICI AGRICOLI care pregă
tesc mecanizatori pentru agricultu
ră au o durată de trei ani. Ele sînt 
-rganizate pe lîngă gospodăriile de 

’t, stațiunile d'e mașini și tractoa- 
și centrele școlare agricole. La 
zrsul de admitere în anul I se 
prezenta absolvenți ai școlilor 

l ani în vîrstă de cel mult 17 
domiciliați, de preferință, în 

1 de activitate a unității agricole 
:tat pe lîngă care funcționează 
la, fii ai muncitorilor și salaria- 
din întreprinderea în care este 
lizată școala, din alte unități a- 

.ole de stat, precum și fii de co- 
.ectiviști. Tn funcție de necesități, 
vor putea fi primiți și tineri din 
mediul sătesc pînă la vîrsta de 25 
de ani, cu stagiul militar satisfăcut. 
Cu acești elevi se vor organiza clase 
separate.

Examenul de admitere constă tn 

treaga Europă. „Rudele" ei, foarte 
apropiate se găsesc însă la mari 
distanțe — în Africa de nord, India 
orientală, lava. Noua Guinee și Fi
lipino.

O altă plantă rară aspectuoasă șl 
deosebit de interesantă este bujorul 
de stepă, un vechi element steplc. 
Are o tulpină simplă, de 10—15 cm 
înălțime, care poartă oîteva frunze 
profund divizate în segmente linea
re, late de numai 1—2 mm. Florile 
sînt în cele mai multe cazuri sin
guratice (mal rar cîte două) de un 
purpuriu întunecat, alcătuite din 

șapte-opt petale șl din șase sepale 
verzui-roșietice. în țara noastră 
crește numai în cîteva localități din 
Dobrogea, Oltenia și rezervația 
Zăul de Cîmpie, situată în partea 
de nord a raionului Luduș. în acea
stă din urmă localitate, singura sta
țiune intracarpatică, bujorul de ste
pă e un relict din perioada căldu
roasă postglaciară, adică de apro
ximativ 10 000 de anii

în mlaștinele turboase (sfagnl- 
cole) trăiește planta numită popu
lar rouă cerului (Drosera anglica). 
Peste mușchiul de turbă (Sphagnum) 
observăm întinse ca niște raze frun
zele lineare late de 2—5 mm, 
acoperite pe fața superioară cu 
numeroși peri glanduloși. Din mij
locul acestor frunze se ridică tulpi
nile de 8—10 cm, neramificate și 
fără frunze, care poartă terminal cî
teva flori mici albe. întrucît acea
stă plantă, ca și rudele sale apro
piate, trăiește în turbării, unde nu 
își poate procura întreaga cantitate 
de azot necesară, ea s-a adaptat 
modului de viață insectivor. Perii 
glanduloși de pe fețele frunzelor se

Frăsinelul — plantă rară din silvostepa Babadagulul
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probe scrise și orale la limba romînă 
și matematică. După absolvirea șco
lii, elevii primesc certificat (diplomă) 
de muncitor calificat în meseria de 
mecanic agricol și vor fi încadrați 
ca mecanici agricoli la G.A.S.-urile 
sau S.M.T.-urile cu care au încheiat 
contractele la înscrierea în școală. 
După o practică de trei ani, absol
venții școlilor profesionale de meca
nici agricoli se pot înscrie la școala 
tehnică de maiștri mecanici agri
coli.

ȘCOLILE TEHNICE DE MAIȘTRI 
MECANICI AGRICOLI au o durată 
de 3 ani și sînt organizate pe lîngă 
întreprinderile Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, pre
cum și pe lîngă uzinele de reparații 
pentru utilaj agricol ale Consiliului 
Superior al Agriculturii. La con
cursul de admitere se pot prezenta 
absolvenți ai școlilor profesionale de 
mecanici agricoli, cu vechime în 
muncă de cel puțin 3 ani, recoman
dați de gospodăriile de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare, uzinele 
de reparații pentru utilaj agricol șl 
alte unități agricole de stat produc
tive, dintre muncitorii cei mai prl- 
cepuțl, care pot deveni buni orga

cretă sucuri speciale — cleiuri, en- 
zime — cu ajutorul cărora planta 
prinde, omoară și digeră insectele. 
S-a constatat că un fir de păr, a că
rui greutate este de numai 0,000832 
miligrame, poate produce destul de 
rapid excitarea plantei. Această in
teresantă plantă e cunoscută în 
flora țării numai în oîteva turbării 
situate în regiunile Mureș-Autono- 
mă Maghiară și Brașov.

Am ajuns, în călătoria noastră, 
printre raritățile florei patriei de pe 
piscurile semețe și însorite ale Car
paților. Aici întîlnim numeroase 
plante rare, în special endemice 
(care trăiesc numai în țara noa
stră). Din mulțimea acestora să pri
vim — nu să șl rupem însă, cum 
procedează unii excursioniști — ga- 
rofița Pietrei Craiului. Este o plantă 
de 10—20 cm înălțime, neramificată, 
purtînd una sau, mai rar, cîteva 
flori. Frunzele sînt opuse, lungi de 
3—4 cm și aspre pe margini. Flo
rile sînt mărișoare în raport ou ta
lia plantei, alcătuite din cinci pe
tale late, de culoare roșu-carmin, 
avînd la bază o pată purpurie ca
tifelată. Florile prezintă astfel, prin 
îmbinarea petelor de pe toate pe
talele un fel de inel deosebit de 
frumos. Crește pe versantul vestic 
al masivului Piatra Craiului, unicul 
loc din lume unde poate fi văzută.

Tot în etajul alpin, în locuri foarte 
prăpăstioase, pe cleanțuri și abrup- 
turi calcaroase, drumeții temerari 
pot vedea, destul de rar însă, floa
rea de colți. Planta este acopezită 
cu o pîslă fină și poartă o „floa
re" alburie în formă de stea. A- 
ceastă așa-zisă floare, care este o 
Inflorescență, se compune din mal 
multe grămăjoare de flori mărunte 
alb-gălbui. Părțile „florii", care 
îi dau aspectul de stea, sînt de 
fapt mici frunzulițe acoperite cu o 
pîslă deasă de peri albi. Ea s-a 
născut în regiunile de stepă din 
Asia centrală și de sud-vest, de 
unde a migzat în Europa în timpul 
climatului rece și uscat al glacia- 
țiunilor. Cînd clima a devenit cal
dă, floarea s-a retras în regiunile 
alpine calcaroase din munții Pisci
nei, Carpați, Alpi, Balcani.

Merită a fi amintite și alte cîteva 
plante rare care cresc pe plaiurile 
țării noastre, între care trifoiul șl 
vultuzica din munții Retezatului. De 
remarcat că acest masiv muntos 
reprezintă un centru de geneză al 

speciilor de vulturică, foar
te interesant în întreg lan
țul Carpaților. Apoi, mă- 
cieșul din munții Cozlei, li
liacul ardelenesc din mun
ții Apuseni, ciucușoara lui 
Borza de pe nisipurile ma
ritime din Dobrogea, găl- 
binarea cobrei din siivoste- 
pa Buzăului, sîngele volni
cului de pe brînele alpine 
ale Carpaților, usturoiul 
cheilor Turzii care crește 
numai în acest loc în toa
tă Europa, laleaua de la 
Cazane, strugurii ursului 
din Carpațil orientali și 
munții Apuseni, zîmbrul 
din etajul subalpin al unor 
masive muntoase din Car- 
pați, alunul turcesc din Ba
nat și Oltenia.

Masele largi de excursio
niști, tineretul școlar, care 
drumețesc la mare sau 
la munte au astăzi nu nu
mai largi posibilități de a 
cunoaște frumusețile patriei 
locurile sale cele mal a- 
trăgătoare și pline de far
mec, ci Și îndatorirea de a 
ocroti raritățile floristice — 
adevărate comozi ale pei
sajului nostru natural.

GH. DIHORU 
cercetător, Institutul de 

biologie al Academiei 
R. P. Romine

nizatori ai procesului de producție. 
Cei recomandați trebuie să aibă 
vîrsta de 23—30 ani și să fi satis
făcut serviciul militar. La concursul 
de admitere se vor susține probe la 
matematică — scris și oral, tehnolo
gia meseriei (tractoare și mașini a- 
gricole), exploatarea parcului de 
mașini agricole și tractoare — exa
minare orală, desen tehnic (lucrare 
grafică șl citirea desenelor) din ma
teria prevăzută în programele șco
lilor profesionale de mecanici a- 
gricoli.

In perioada studiilor, elevii școli
lor tehnice de maiștri mecanici a- 
gricoli primesc, conform contractu
lui, o indemnizație lunară corespun
zătoare salariului stabilit pentru 
meseria de mecanic agricol. La ab
solvirea școlii li se acordă diplomă 
de maistru mecanic agricol după 
care sînt încadrați în producție la 
unitatea (G.A.S., S.M.T., uzina de 
reparații, stațiune experimentală 
etc.) cu care au încheiat contract la 
înscrierea în școală, și vor lucra ca 
ajutor al inginerului în organizarea 
și conducerea procesului de produc
ție.

ȘCOLILE TEHNICE AGRICOLE, 
HORTICOLE, VETERINARE ȘI DE 
CONTABILITATE AGRICOLA pre
gătesc tehnicieni pentru agricultură 
în specialitățile respective, care vor 
lucra în producție ca ajutoare di
recte ale inginerilor agronomi, ingi
nerilor horticultori, medicilor veteri
nari șl ale cadrelor cu pregătire su
perioară economică din gospodăriile 
agricole de stat, stațiunile experi
mentale, circumscripțiile veterinare 
sau din alte unități agricole socia
liste. Școlile tehnice agricole au o 
durată de 4 ani și sînt organizate 
pe lîngă unitățile agricole de stat 
(G.A.S. și stațiuni experimentale) și 
în centre școlare agricole. Examenul

OBSERVATORUL ASTRONOMIC BUCUREȘTI. Cercetătorul științific Ion Rusu șl astronomul Gabriela 
Donescu lucrînd la luneta meridlană.

.............................. ..............— . ■ :--------------------------

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Sportiva romînă Olga Orban-Szabo a re
purfat un strălucit succes la cea de-a 
26-a ediție a campionatelor mondiale de 
scrimă de la Buenos Aires, cucerind me
dalia de aur în proba individuală de 
floretă. întrecerea pentru titlul de cam
pioană a lumii a dat loc unei lupte 
sportive pasionante, cu un finiș dra
matic. în turneul final s-au calificai 4 
scrimere sovietice, 2 maghiare, o ita
liancă și Olga Orban care ocupase lo
cul doi înfr-una din cele două grupe 
semifinale. Reprezentanta noastră a ob
ținut 5 victorii în turneul final: 4—3 cu 
Rasfvorova, 4—1 cu Prudskova, 4—2 
cu Rejtô, 4—1 cu Gorohova și 4—2 cu 
Zabelina, pierzînd doar la Juhasz, pe 
care o învinsese în semifinale, și la 
Ragno. După terminarea tuturor asaltu
rilor, trei concurente se găsesc la ega
litate de victorii (5) : Olga Orban, so
vietica Gorohova și maghiara Juhasz.

Concursul ciclist 
internațional de pistă

Pe velodromul Dinamo din București 
a început vineri concursul ciclist inter
national de pistă la care participă aler
gători fruntași din R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă 
și R.P. Romînă.

Proba de 1 000 metri cu start de pe 
loc a fost cîștigată de sportivul bulgar 
Ștefan Kirev cu timpul de l’12”4/10. 
Locul doi a fost ocupat de maghiarul 
Janos Andristyak — l’12”5/10, iar pe 
locul trei s-a clasat Ditter Huppke 
(R.D.G.) — 1’13”.

în semifinalele probei de urmărire in
dividuală (4 000 metri) s-au calificat : 
Staps (R.D. Germană) 5’08”7/10 î Duchon 
(R.S. Cehoslovacă) 5’10”8/10 ; Wolf (R.S. 
Cehoslovacă) 5’14” și Nikolov (R. P. 
Bulgaria) 5’15”l/10.

Pentru semifinalele probei de viteză 
s-au calificat Peter Doicev (R.P.B.) care 
a realizat și cel mai bun timp In serii 
— (12”3/10), Stark (R.S. Cehoslovacă), 
Petre Tache (R.P.R.) și Skvarenina (R.S. 
Cehoslovacă). (Agerpres)

de admitere — la care se pot pre
zenta absolvenți ai Școlilor de 7 ani 
care nu au depășit vîrsta de 17 ani 
și provin din mediul sătesc — con
stă în probe scrise și orale la limba 
romînă și matematică.

în perioada studiilor, elevii șco
lilor tehnice agricole primesc burse 
constînd din întreținerea completă 
în școală. O parte din elevi vor 
primi și burse de stat. în ultimul an 
de școală, care este rezervat prac
ticii în producție în unitățile agri
cole, elevii școlilor tehnice agricole 
vor munci în producție, fiind sala
rizați corespunzător cu munca de
pusă.

Pentru acoperirea necesarului de 
cadre de tehnicieni agricoli, Con
siliul Superior al Agriculturii reco
mandă consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor agricole colective să 
trimită la școlile tehnice agricole e- 
levi cărora să le asigure întreținerea 
gospodăria colectivă. Bursierii gos
podăriilor colective vor lucra după 
terminarea școlii în gospodăria co
lectivă care i-a recomandat.

ȘCOLILE TEHNICE DE HIDRO
TEHNICĂ AGRICOLĂ pregătesc 
specialiști care vor munci ca aju
toare directe ale inginerilor hidro
tehnici agricoli în cadrul întreprin
derilor pentru proiectarea și exploa
tarea sistemelor de irigații șl la în
treținerea lucrărilor hidrotehnice 
din G.A.S. și G.A.C. Școlile tehnice 
de hidrotehnică agricolă au o durată 
de 2 ani și sînt subordonate Comi
tetului de stat al apelor. La con
cursul de admitere, care constă din 
probe scrise și orale la matematică 
și fizică, se pot prezenta absolvenți 
al școlilor medii de cultură gene
rală cu și fără examen de maturi
tate.

Elevii admiși în școlile tehnice de 
hidrotehnică agricolă încheie un an
gajament prin care se obligă ca după 
absolvirea școlii să lucreze cel pu
țin 3 ani la locul de muncă unde 
vor fi repartizați. In perioada stu
diilor, elevii școlilor tehnice de hi
drotehnică agricolă primesc burse. 
După terminarea școlii, elevii vor da 
examen de absolvire și vor primi 
diploma de hidrotehnlcian agricol.

Pentru desemnarea campioanei mon
diale esfe necesar deci un baraj în 
frei. Olga Orban se comportă magis
tral și învinge pe Gorohova cu 4—1, 
apoi pe Juhasz fof cu 4—1. Gorohova 
cîșfigă cu 4—3 la Juhasz și ocupă lo
cul doi. Victoria sportivei noastre a fost 
salutată cu o furtună de aplauze de 
cei peste 2 000 de spectatori, prezenți 
în sala de arme a gimnaziului din Bue
nos Aires. O victorie splendidă și pe 
deplin meritată, după cum apreciază 
corespondenții agențiilor de presă. 
„Olga Orban a dovedit o uimitoare a- 
gilitate și o tehnică desăvîrșită", trans
mite corespondentul agenfiei United 
Press.

■OoO--------------

RAU PLATNICUL A LUAT POZIȚIE.
Am constatat că stațl foarte prost cu chiria...
Așa e. Nici nu vreau să mai aud de ea 1

(Desen de Fred

PE PLAJA

— Să știi, 
dacâ-mi pre
sari un singur 
fir de nisip pe 
cearșaf, e val 
de tine !

In camera vi
lei unde a fost 
repartizat.

(Desene de Nell 
Cobar)

Campionatul mondial 
studențesc de șah

In turneul final al campionatului mon
dial studențesc de șah de la Marianske 
Lazne continuă să conducă echipa 
U.R.S.S. cu 17,5 puncte, urmată de R. S. 
Cehoslovacă — 15 puncte, R.P.F. Iugo
slavia 12,5 puncte, R. P. Romînă — 10,5 
puncte (1), R. P. Bulgaria — 9,5 puncte 
(i), R. P. Ungară — 9,5 puncte, R. D. 
Germană —■ 9 puncte, R. P. Polonă — 
7 puncta și R. P. Mongolă — 4,5 
puncte.

In cea de-a șasea rundă a turneului 
final, șahiștii romîni conduc cu 2—1 in 
meciul cu echipa R. P. Bulgaria. Geor
gescu a cîștigat cu negrele la Bogdanov, 
Gheorghiu a făcut remiză cu Radulov și 
Ungureanu cu Spiridonov. S-ä întrerupt 
partida dintre Gunsberger și Radev. în 
celelalte întilniri s-au înregistrat rezul
tatele : U.R.S.S.—R. P. Ungară 3Vï—V, i 
Iugoslavia—R.D.G. 3—1.

Ghenădescu)

Englezii învață 
rusește

„Trebuie create ott mal zepede 
condiții favorabile pentru preda
rea limbii ruse în Anglia” — se 
spune într-un raport al comisiei 
pentru problemele predării limbii 
ruse. In raport se arată că deși • 
numărul școlilor din Anglia în 
care se predă limba rusă crește 
în permanență, ele nu sînt totuși 
în număr suficient. ,

Autorii raportului recomandă 
ca în următorii ani, numărul pro- ! 
fesorilor de limba rusă să fie 
sporit la 1 500. ;

S-a mutat un sat.«.
Cei 800 de locuitori ai satului 

italian Martina-Franca, din apro
piere de Taranto, și-au părăsit ca
sele și, împreună cu copiii și avu
tul lor, s-au mutat pe un deal din 
apropiere. Martina-Franca se află 
la o altitudine de 600 m deasupra 
nivelului mării. Potrivit legisla
ției fiscale italiene așezările si
tuate la o altitudine mai mare de 
675 m deasupra nivelului mării 
se bucură de unele privilegii fis
cale. Nu e o treabă ușoară să 
strămuți un sat. Dar numai așa 
au putut scăpa de o parte din 
poverile fiscale 800 de țărani.

Prin această sticlă ș-a uătut un cui 
șl ca nu s-a spart. O bilă în greu
tate de 800 grame cade, de la înălți
mea de 3 metri, pe aceeași sticlă și 
ca rămîne totuși întreagă. Noul ma
terial produs în filiala din Saratov 
a Institutului de cercetări științifice 
în domeniul sticlei, va ti folosit în 
curînd la automobilele sovietice. In 
fotografie : cercetătoarea L. Kuleșova 
cu un geam din noua sticlă.

Johannesburg oraș „alb“
„Mii de indieni și alți oameni de 

culoare sînt constrînși să-și. aban
doneze căminele deoarece cartie
rele orașului Johannesburg în care 
locuiesc, au fost declarate „albe" — 
relatează ziarul vest-german „Süd
deutsche Zeitung", referindu-se la 
politica de segregație a guvernului 
Uniunii Sud-africane. Pentru început, 
măsurile de expulzare se referă la 
14 000 de indieni și 20 000 alți oa
meni de culoare. într-un viitor apro
piat, însă, un număr tot mai mare 
de locuitori vor fi izgoniți din că
minele lor.

Unele cercuri din administrația Jo- 
hannesburg-ului — continuă ziarul 
— arată, că de pe acum, 7 000 de 
oameni de culoare așteaptă zadar
nic, în regiunea unde au fost mu
tați, să li se creeze posibilități de 
adăposfire. Acum se pune întreba
rea cum se pot crea în scurt timp, 
din nimic, posibilități de adăoostire 
pentru mii șl mii de transmutați".

H va salva reclama ?
Regimul franchis! a avut o „idee 

genială" : a încheiat cu o firmă ame
ricană specializată în propagandă 
un contract care prevede că în ur
mătorii trei ani această firmă urmează 
să aprovizioneze organe de presă, 
diferite organizații, personalități in
fluente, precum și autorități din străi
nătate cu material despre Spania în 
vederea creării „unei atmosfere mai 
favorabile" pentru regimul lui Franco. 
In același scop, firma urmează să 
producă filme și să editeze „cărfi 
frumoase" despre Spania, să organi
zeze vizite în această tară ale unor 
politicieni străini.

Firma americană ar proceda înțe
lept dacă ar cere plata cu anticipa
ție : cine știe dacă peste trei ani va 
mai exista beneficiarul...

Știați că...
...In 1961, numai în orașe șl cen

trele muncitorești din U.R.S.S. s-au 
dat în folosință pesto 80 000 000 m.p. 
suprafață de locuit, ceea ce, cu apro
ximație, echivalează cu construirea 
a 10 orașe noi, numărînd fiecare 
1 000 000 de locuitori ?

...Sandviciul a fost inventat de 
John Montagu, conte de Sandwich 
(1718—1792), care nevrînd să se de
ranjeze de la iocul de cărți pentru 
a mînca, cerea să i se servească bu
căți de carne între două felii de 
DÎine ?

...Specialiștii au stabilit că ochiul 
omului distinge aproximativ 1 700 
nuanțe diferite de culori ?

...Flota comercială a R. D, Germa
ne dispune acum de 70 de vase in
tr-un tonaj total de 370 000 tone 7 In 
1954, R. D. Germană avea doar două 
vase,

...In provincia Natal din Republica 
Sud-africană bintuie acum cea mal 
gravă secetă din ultimii 30 de ani î 
Mii de africani slot amenințați să 
moară de foame, vitele lor pier, iar 
semănăturile se usucă.

...Americanul Fred Baldasare a tra
versat Canalul Mtnecli tnotlnd sub 
apă ? Pentru această traversare l-au 
fost necesare 18 ore, 59 minute. La 
flecare 40 de minute au fost înlocuite 
rezervoarele cu oxigen. (Dio Tat).
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Ședința comisiei permanente 
pentru problemele economice a C.A.E.R.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — In
tre 16 și 18 iulie la Moscova a a- 
vut loc ședința ordinară a comisiei 
permanente pentru problemele eco
nomice a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre în C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, Polonia, Ro- 
mînia, Ungaria, U.R.S.S.

Comisia a discutat sarcinile acti
vității sale viitoare care decurg din 
hotărîrile celei de-a 16-a sesiuni 
extraordinare a C.A.E.R., a exami
nat o serie de probleme conform 
planului activității sale și a adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința comisiei a decurs într-o 
atmosferă de unitate frățească și de
plină înțelegere reciprocă.

în preajma sărbătorii naționale 
a Poloniei

La Combinatul poligrafic „Casa Scîntoii" se tipăresc manuale j 
j- pentru noul an școlar. In fotografie • Elena Drob, muncitoare la secția l 
f legâtorie-broșat, lucrează la finisarea unor cârji. j

Pregătiri în vederea celui de-al Vlll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților

Se apropie ziua deschiderii celui de-al 
Vlll-iea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenfilor pentru Pace și Prietenie, 
care va începe la sfîrșitul acestei luni 
în capitala Finlandei — Helsinki. Aceas
tă sărbătoare a tinerei generajii a lu
mii este întîmpinafă, ca și festivalurile 
anterioare, de tineretul țării noastre cu 
entuziasm și viu interes.

In organizațiile U.T.M. din întreprin
deri, instituții s-au finul conferințe des
pre importanta festivalurilor mondiale 
ale tineretului și studenților.

Trecerile în revistă ale formațiilor ar
tistice de tineret, care au avut loc în re
giunile țării, au prilejuit afirmarea unul 
mare număr de tineri artiști talentafi. Ti
nerii din regiunea Crișana, de exemplu, 
au organizai un concurs „Cîntec, joc și 
voie bună", în cadrul căruia formațiile 
artistice au prezentat spectacole popu
larizând succesele lor în muncă, viafa 
nouă pe care o trăiesc. în numeroase 
orașe și centre muncitorești au fost or
ganizate „foi" și ,,duminici ale tineretu
lui" consacrate Festivalului, la care au 
iosl prezentate diverse programe cultu-

ral-artislice, precum și excursii ale tine
rilor în diferite localități istorice din 
fără.

Au fost organizate, de asemenea, în 
cinstea festivalului, concursuri ale tineri
lor soliști vocali, instrumentali și de ba
let, un concurs de fotografii artistice 
pentru expozifia internațională de foto
grafii ce se va deschide în zilele festi
valului la Helsinki.

In adunări ale tinerilor finule in în
treaga fără a fost desemnată delegația 
tineretului nostru la Festival, din care 
fac parte tineri fruntași în producție, în
vățătură și munca obștească, membri ai 
formafiilor artistice și sportivi fruntași,

Membrii delegației fac acum intense 
pregătiri în vederea acestei reuniuni in
ternationale. Formațiile de cor și dansuri, 
cele de muzică populară și ușoară ale 
Ansamblului Uniunii Tinerelului Muncitor 
fac repetiții cu lucrări inspirate din fol
clorul romînesc, din viafa patriei noastre. 
La rîndul lor, sportivii se antrenează cu 
sîrguinfă pentru a obține rezultate cît mai 
bune în întrecerile sportive ce vor avea 
loc la Helsinki, (Agerpres)

0*0————

Conferință de presă Ia Ambasada R.D. Vietnam
Vineri seara la Ambasada Repu

blicii Democrate Vietnam a avut loc 
o conferință de presă 
prilejul aniversării a 
semnarea acordurilor

organizată cu
8 ani de la

de la,Geneva
--------- oeO

cu privire la Indochina. A luat cu
vîntul Le Van Chat, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.D. Vietnam 
la București.

(Agerpres)
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Cu prilejul sărhfc’H
Ministrul Belgiei în R. P Roinînă, 

Honoré Gambier, a oferit vineri sea
ra o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Belgiei.

Au luat parte Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Cralu, adjunct al mi
nistrului finanțelor. Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului popular al Capita-

-----—o® o

i^ționale a Bdgiei
lei, Gheorghe Pele, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Mihai Ciobanu, președintele Came
rei de Comerț, oameni de cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București șl 
alțl membri al corpului diplomatic. 

(Agerpres)

Inapoierea de la Bagdad 
delegației guvernamentale 

a R. P. Romine
Vineri seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Bagdad, dele
gația guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Nicolae Iones- 
cu, adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, care a partici
pat la festivitățile organizate cu 
prilejul celei de-a 4-a aniversări a 
proclamării Republicii Irak.

Sosirea ministrului 
industriei Francei, 

Michel Maurice Bokanowski
Vineri seara a sosit într-o vizită 

oficială în tara noastră, cu prilejul 
organizării In P""*uroști a expoziției 
tehnice și științifice franceze, mini
strul industriei Franței, Michel Mau
rice Bokanowski. Oaspetele este în
soțit de Albert Thabauth, consilier 
în Direcția afacerilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe, și Al. 
llaff, membru al cabinetului mini
strului.

La sosirea pe aeroportul Băneara. 
au fost de față ministru! comerțu
lui exterior, Gogu Rădulescu, pre
cum și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Erau prezenți Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R. P. Ro- 
mînă, membri ai legației, precum și 
Pierre Bonis, director în Comitetul 
permanent francez pentru tîrguri și 
manifestări economice în străinătate.

(Agerpres) 
-----O ©O------

informații
9 La tragerea specială Loto Central 

din seara zilei de 20 iulie 1062 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

Premii obișnuite tn bani : 87, 76, 15,
49, 47, 26, 38, 14, 27, 23. Premii speciale : 
A 76, 47, 38 : B 27, 23, 14 ; C 87. 26. 49.

Premii suplimentare în obiecte șl bani. 
Faza I : 86, 6, 51 i Faza il-a : 37, 25, 14, 
81 I Faza III-o : 13, 56, 14, 42, 17 i Faza 
IV-a : 45, 47, 9, 24, 2 ; Faza V-a : 61, 
5, 89, 54, 56 ; Faza Vl-a : 56, 36, 51, 21, 
68 : Faza VTI-a : 89, 60, 39, 2, 68.

a

VARȘOVIA 20 (de la coresponden
tul nostru, Gh. Gheorghiță: In ajunul 
celei de-a 18-a aniversări a eliberării 
Poloniei în întreaga țară se des
fășoară sesiuni festive ale consiliilor 
populare, adunări festive în uzine și 
instituții, concerte consacrate împli
nirii a 18 ani de la apariția mani
festului Comitetului polonez de eli
berare națională.

Orașele* și satele sînt învestmânta
te sărbătorește. Numeroase între
prinderi raportează despre îndepli
nirea cu succes și depășirea anga
jamentelor luate în cinstea măreței 
sărbători.

Datorită eforturilor neprecupețite 
ale oamenilor muncii a fost posibilă 
darea în exploatare, cu peste două 
luni mai de vreme decît prevederile 
planului, a minei de lignit „Patnow" 
din bazinul central carbonifer de la 
Konin, care va alimenta termocen
trala din Konin.

Un alt succes al oamenilor mun
cii îl constituie terminarea recon
strucției primei etape a fabricii de 
transistori „Tewa" din Sluzewec. că
reia i s-a adăugat o nouă clădire 
cu trei etaje, dotată cu utilaj mo
dern, ceea ce va permite ca în anul 
1963 producția să crească, cu peste 
50 la sută.

La termocentrala de la Turoszow 
va avea loc zilele acestea punerea

în funcțiune a primei turbine cu o 
putere de 200 000 kW.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la combinatul metalurgic „V. I. 
Lenin“ din Nowa Huța, care au ob
ținut anul trecut un deosebit succes 
prin punerea în funcțiune a celui 
de-al patrulea furnal cu o capacitate 
de 1 700 metri cubi. obțin astăzi un 
nou succes — ei au produs un mi
lion tone de laminate la rece.

Consumări în vederea 
formării nouiui cabinet 

iranian
TEHERAN 20 (Agerpres). — După 

ce a fost numit în funcția de prim- 
ministru, Assadolla Alam a început 
consultările în vederea formării 
noului cabinet. Potrivit relată: Lor 
presei, Alam a declarat că viitorul 
guvern va fi alcătuit din colabora
torii să> din partidul .Mardom" 
(partidul popular socialist), precum 
și din unii miniștri ai fostului cabi
net Amini. După cum anunță zia
rul „Keihan". programul guvernului 
Alam va fi alcătuit în conformitate 
cu programul partidului „Mardom“. 
care s-a pronunțat pentru ținerea 
alegerilor parlamentare și înfăptui
rea reformei agrare în țară.

Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a

cu pr’vire !a indepteea pîandui de stat pe primu! semestru al anului 1962

MOSCOVA 20 (Agerpres).—TASS: 
Direcția Centrală de Statistică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a dat publicității comunica
tul cu privire la rezultatele îndepli
nirii planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
primul semestru al anului 1962.

Industria sovietică, se spune 
comunicat, a îndeplinit planul 
primul semestru al anului 1962
proporție de 103 la sută. In compa
rație cu primul semestru al anului 
1961, producția industrială a sporit 
cu aproape 10 la sută. Productivita
tea muncii în industrie a crescut cu 
6 la sută.

Planul însămînțărilor de primăva
ră a fost îndeplinit în Uniunea So
vietică în proporție cu 103 la sută. 
Șeptelul de vite cornute mari din 
colhozuri și sovhozuri a crescut în 
decurs de un an cu 9 la sută.

In primul semestru al anului 1962 
în U.R.S.S. s-au produs 27.1 milioa
ne tone de fontă. 37,6 milioane tone 
de oțel. 29.1 milioane tone de lami
nate. 89,3 milioane tone de petrol, 
180 miliarde kWh energie electrică. 
S-a pus la punct producția a circa 
300 tipuri noi de mașini foarte im
portante, aparate și utilaje.

A continuat consolidarea bazei 
tehnice-materiale a colhozurilor. In 
primele șase luni ale anului 1962 au

fost furnizate agriculturii 171 000 
tractoare (în tractoare convenționale 
de cîte 15 Cp). 38 000 de combine 
cerealiere, 26 000 instalații de muls.

Pe seama investițiilor de stat au 
fost puse în valoare cu 25 la sută 
mai multe fonduri fixe noi decît în 
primul semestru al anului trecut.

în comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică se spune: în semestrul 
care a trecut populația a primit din 
fondurile sociale de consum pentru 
învățămîntul public, asistența medi
cală asigurările sociale, plata con
cediilor. precum și sub formă de 
alte plăți și înlesniri. 14 miliarde 
de ruble adică aproape cu 1 miliard 
de ruble mai mult decît în primul 
semestru 1961.

In comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut circulația 
mărfurilor a crescut în prețuri com
parabile cu 7,7 la sută.

In primul semestru volumul schim
burilor comerciale externe ale Uni
unii Sovietice a crescut cu 13 la 
sută și a atins 5.3 miliarde de ruble. 

Populația U.R.S.S. a sporit în pri
mul semestru cu 1 720 000 de locui
tori și a totalizat la data de 1 iulie 
a.c., potrivit unor date provizorii, 
221 465 000 
nă este de 
tori).

locuitori (populația urba- 
peste 113 milioane locui-

«•Vizita in tara noastră a unor reprezentanți ai mișcării 
nentru pace din Greciapentru pace

La invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii se află în vi
zită în țara noastră reprezentanți 
al mișcării pentru pace din Grecia, 
care au participat la Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace de la Moscova, în frunte cu 
dl Pericle Argyropoulos, fost minis
tru, vicepreședinte al Comitetului 
elen pentru înțelegere balcanică și

pentru destin-al Comitetului elen 
dere internațională și pace.

Oaspeții greci au vizitat Capitala, 
instituții științifice și culturale, uni
tăți agricole socialiste, litoralul.

Vineri după-amiază, dl. Pericle 
Argyropoulos a avut o întrevedere 
cu membri ai Comitetului romîn 
pentru colaborare șl înțelegere re
ciprocă între popoarele din Bal
cani. (Agerpres)
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Amenajările pentru irigații 
folosite din plin!

(Urmare din pag. I-a)

gații sume însemnate de bani, mij
loace tehnice și forță de muncă. De 
aceea, buna folosire a sistemelor de 
irigații și obținerea unor producții 
agricole cît mai mari pe terenurile 
irigate trebuie să constituie una din 
preocupările de seamă ale organelor 
de partid și de stat locale, ale con
ducerilor gospodăriilor colective și 
de stat.

Din păcate în această privință mai 
sînt unele lipsuri, care pot și tre
buie lichidate cît mai curînd. Iată 
cîteva exemple. Anul acesta la gos
podăria de stat Roseți n-au fost iri
gate 144 ha cultivate cu grîu și orz. 
Aceasta se datorește faptului că O- 
ficiul regional de îmbunătățiri fun
ciare nu s-a îngrijit de construirea 
unor podețe și stăvilare. 
acestei situații care putea 
diată fără mari eforturi nu 
de presupus : diferența de 
la grîul neirigat a fost de 
kg la hectar. O situație 
toare este și la gospodăria colectivă 
din Dichiseni. Din cauză că nu s-a 
terminat executarea unor canale se
cundare care trec pe teritoriul gos
podăriei colective din Coslogeni, 
n-au putut fi irigate 113 ha cu po
rumb și alte culturi.

Colectiviștii din Dichiseni au lă
sat pe cei din Coslogeni să facă cele 
cîteva sute de metri de canal, care 
trecea pe teritoriul lor. La rîndul 
lor, cei din Coslogeni nu le-au făcut 
deoarece aveau suprafețe mai mici 
de irigat decît cei din Dichiseni și 
le-au lăsat în seama acestora Și așa 
s-a făcut că nu le-ay săpat nici unii, 
nici alții.

Această situație a dăinuit și dato
rită faptului că organele de partid

Urmările 
fi reme- 
sînt greu 
producție 
circa 800 
asemănă-

și de stat locale n-au luat măsuri din 
timp pentru rezolvarea acestei pro
bleme. Cu toate că în planul de 
muncă al organizației de bază din 
Dichiseni s-a prevăzut încă din pri
măvară analizarea acestei probleme, 
nu știm din ce motive tocmai acest 
punct nu a fost realizat.

Amenajări nedate în folosință, din 
cauză că nu s-au făcut la timp une
le mici lucrări de artă, se mai gă
sesc și la gospodăria colectivă din 
Jegălia și în alte părți. De asemenea, 
la S.M.T. Jegălia o parte din utila
jele pentru irigat sînt ținute în sta
țiune fără a fi trimise în gospodă
riile colective, pe motiv că acestea 
nu le-ar solicita.

Recoltatul griului și al celorlalte 
păioase s-a terminat. De pe supra
fețe întinse amenajate pentru irigat 
au fost ridicate paiele. Cu toate a- 
cestea. atît în raionul Călărași, cît 
și în raionul Fetești se observă o 
slabă preocupare pentru irigarea a- 
cestor terenuri și însămînțarea lor 
cu culturi furajere Adunate la un 
loc suprafețele de miriște oin ra
ioanele Călărași și Fetești, pe care 
s-au făcut udări de aprovizionare 
și apoi au fost arate și însămînțate 
cu porumb furajer, abia fac o sută, 
două de hectare. Este necesar ca 
această situație să fie remediată în- 
tr-un timp cît mai scurt, cu atît mai 
mult cu cît în această parte a re
giunii n-a căzut o ploaie bună de 
aproape două luni de zile. Așa stînd 
lucrurile e de datoria organelor de 
partid și de stat din raioanele Că
lărași și Fetești să ia măsurile cu
venite pentru lichidarea acestor lip
suri, urmărind ca amenajările și in
stalațiile de irigat să fie folosite cît 
mai bine.
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Călătoria lui N S. 
în regiunea

Hrușciov•t

Murmansk

OsO

grupări
acționa în Cuha

S. 
al 
de

HAVANA 20 (Agerpres). - TASS 
transmite : în Cuba a fost zdrobită 
complet una din cele mai mari gru
pări contrarevoluționare „Mișcarea 
insurecțională pentru reluarea revo
luției". Ea a fost creată la sfîrșitul 
anului 1959 de Manuel Artime și un 
grup al simpatizanților săi care au 
participat ia agresiunea imperialis
tă de la Playa Giron în aprilie anul 
trecut. Pentru crima sa, Manuel Ar
time a fost condamnat de un tribu
nal revoluționar la 30 de ani închi
soare. în prezent, întreaga conduce
re și aproape toți membrii „mișcă
rii" au fost arestați.

La postul de radio șl televiziune 
Havana a luat cuvîntul conducăto
rul „mișcării“, Juan Falcon, care se 
află în stare de arest. Răspunzînd 
la întrebările ziariștilor el a vorbit 
despre activitatea contrarevoluționa
ră a acestei organizații.

Din planurile „mișcării*, elabora-

Direcția centrală de investiga- 
,, a spus el, făceau parte 

Castro. Raul

te de
ții a S.U.A.. 
asasinarea lui Fidel 
Castro, Blas Roca, Carlos Rafael Ro
driguez, Ernesto Guevara și h altor 
conducători ai revoluției, precum și 
organizarea de provocări și efectua
rea de acte de sabotaj in scopul sub
minării economiei.

întreaga activitate subversivă a 
organizației, a subliniat Falcon, a 
fost înfăptuită sub conducerea Di
recției centrale de spionaj a S U.A. 
La ordinul C.I A., a declarat el, nu 
fost suprimați toți membrii nesiguri 
ai organizației. C.I.A. ne-a aurivi- 
zionat cu bani, arme și aparate „pe 
care le folosesc agenții C.I.A. în ac
tivitatea lor de spionaj în alte țări".

în încheiere, șeful organizației 
contrarevoluționare zdrobite a che
mat pe ceilalți contrarevoluționari 
„să renunțe la planurile de a-șl con
tinua activitatea“.

MURMANSK 20 (Agerpres). — în 
cadrul unei călătorii întreprinse 
prin regiunea Murmansk, N. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
P.C.U.S., președintele Consiliului
Miniștri al U.R.S.S., s-a interesat în
deaproape de situația în unitățile de 
prelucrare a peștelui.

După ce a vizitat nava de pescuit 
„Kotlas”, baza plutitoare „Pecenga”, 
nava de reparații „Stereguscii“ și 
combinatul de pește din Murmansk,

șeful guvernului sovietic a partici
pat la 18 iulie la o consfătuire a lu
crătorilor din industria peștelui din 
regiunea Murmansk.

In cadrul consfătuirii N. S. Hruș- 
ciov a rostit o cuvîntare. La 20 iu
lie N. S. Hrușciov a vizitat una din 
bazele pentru submarine ale flotei 
nordice. El a examinat submarinele, 
purtătoare de rachete și avînd insta
lații energetice atomice, s-a interesat 
de condițiile de trai și de învățătură 
ale marinarilor.

OoO

Pe Acropole ® ffetaral steagol
cm cifra 114

TASS :ATENA 20 (Agerpres). —
In dimineața zilei de 19 iulie cetă
țenii Atenei au văzut pe Acropole, 
exact în locul de unde in anul 1941 
Manolis Glezos rupsese svastica 
hitleristă, steagul Greciei purtînd 
cifra 114. Această cifră reprezintă 
paragraful din Constituția Greciei 
care îi cheamă pe cetățeni să lupte 
pentru apărarea libertăților consti
tuționale. Timp de cîteva 
gui a fluturat în văzul 
ca o chemare la luptă 
pericolului fascismului.

ore stea- 
poporului 
împotriva

Cum arată războiul nedeclarat
din Vietnamul de sud

„înfr-o singură zl, cincizeci de avi
oane pilotate do americani au arun
cat o sută de tone de bombe asupra 
satelor din regiunea platourilor înalte 
din împrejurimile Kontoum-ului. 
zultatul : 200 de colibe de paie dis
truse și numeroși țărani omorîfi. 
perajie încununată cu succes» — au 
anunjaf posturile de radio america
ne ABC".

lată în relatarea trimisului 
al ziarului „L’Humanité“, 
Girard — o imagine a 
nedeclarat dus împotriva populafiei 
sud-vietnameze.

„De la instalarea statului major al 
generalului Harkins la Saigon — con
tinuă corespondentul ziarului — in
tervenția americană s-a intensificat 
considerabil, încă la sfîrșitul lunii 
martie, pesfe 7 500 ofițeri și soldaji 
americani se aflau angajafi direct în 
acest război de agresiune“.

Girard înfățișează cîteva din as
pectele acestei intervenfii. „De la în
cheierea acordurilor de la Geneva 
— arată el — 135 delegații militare 
americane au venit să-și întocmească 
planurile în Vietnamul de sud. Nu
mai în primele cinci luni ale acestui 
an s-au finut șaisprezece conferințe 
care au întrunit cele mai înalte per
sonaje ale Ministerului de Război. 
Incepînd din 1954, 1 893 convoaie 
aeriene și 1 149 vase au adus trupe și 
echipament militar american în Viet
namul de sud. Din noiembrie 1961 
și pînă în aprilie 1962, americanii au 
furnizat Vietnamului de sud 300 a- 
vioane de toate tipurile : elicoptere, 
avioane uriașe de transport și avi
oane 
struit 
și 13

De 
tul francez — „s-a produs un fapt 
care a agravat intervenția americană 
în Vietnamul de sud : generalul Har
kins a preluat șl comandamentul tru
pelor americane debarcate în Tai- 
landa. ceea ce i-a adus porecla de 
«vulturul cu două capete». Generalul 
Harkins, după ce a apelat la allafii 
S.U.A. din S.E.A.T.O. ca să trimită 
trupe în Vietnamul de sud, a dislo
cat o parte din cei 5 000 soldați de 
curînd debarca)1 în Tailanda, întărind 
astfel efectivul său militar în Viet
namul de sud și luînd parte mai 
activ la agresiunea împotriva poporu
lui vietnamez.

Re-

«O-

special 
Georges 

războiului

de uptă cu reacjie. Ei au con
ac! 90 de aerodromuri militare 
baze navale".
curînd — notează coresponden-

începută sub pretextul unul ajutor 
dezinteresat, continuată sub acela al 
protejării împotriva „pericolului comu
nist", intervenția americană din Viet
namul de sud își leapădă pufin cîte 
pufin masca pentru a apărea sub a- 
devărafa sa înfățișare. Nu mai este 
vorba de colonialismul „de tip nou“,

,iilllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi.

Ră'Joind presa străină

ci de revenirea treptată la 
tradifională a colonialismului, 
ocupația militară, americanii vor 
fie absolut stăpîni 
lă. lată de ce 
sud-vietnamez, ale 
terne sînt tot mai 
satisface pe deplin pe stăpînii săi ; 
între Diem și americani s-au ivit nu
meroase contradicții. Ziarul „The 
New York Times" a scris la 5 iunie 
a.c. : «Ar trebui să ne întrebăm dacă 
se poafe cîștiga cu Ngo Dinh Diem».

Acesta din urmă, oricîf de înfeudai 
ar fi politicii americane, nu vrea să 
renunje la outerea dictatorială pe 
care o define afîf el cît și familia 
sa. Americanii știu acest lucru și cau
tă să pună mîna pe administrafia 
locală. In felul acesfa, el speră 
poată instala curînd în provincii 
districte un „rezident american“, 
locul ocupat altădată de rezidentul 
colonial francez.

Această necesitate tactică a ame
ricanilor înlătură ultimul văl care mai 
acoperă intențiile lor și are ca rezul
tat deșteptarea celor ce s-au lăsat în- 
șe'ațl pînă acum. Ea ascute contra
dicția fundamentală dintre ocupantul 
străin și marionetele sale, pe de o 
parte, și poporul vietnamez, pe de 
altă parte. Avînd experienja repri
mării mișcărilor patriotice din Filipi
no și Malaya, americanii și guvernul 
Iul Diem se bazează în special pe 
planul organizării „satelor strategice“ 
pentru a înăbuși rezistenta poporu
lui vietnamez.

Ce sînt aceste „sate strategice“ ?
„Este vorba de un plan de dez

membrare. deportare și regrupare a 
populafiei pe care americanii ar vrea 
să-l extindă în toată (ara pentru a 
putea controla întreaga masă țără
nească sud-vietnameză și a o izola

forma
După 

să 
pe puterea civi- 
Diem, dictatorul 
cărui poziții in- 

șubrede, nu-l mal

sä
V 
în

de luptătorii din mișcarea de rezis
tență. Americanii se străduiesc ca 
pînă la sfîrșitul anului să organizeze 
16 000 de „sate strategice“.

Pentru a-l forja pe jăranul vietna
mez să se ducă în locurile împrej
muite cu bambus și sîrmă ghimpată, 
sînt folosite toate mijloacele : incen
dierea satelor, mitralierea și bombar
darea lor de către avlafie și artilerie.

lată unul din numeroasele exem
ple : în cursul lunii aprilie, pentru 
a-i strînge pe jăranii satelor de mun
te Talu, Soui-La, Sui-Re din provin
cia Ninh-Thuan, ofițerii americani au 
condus două operajiuni de extermi
nare, una cu 7 batalioane, cealaltă 
cu 400 de soldați. Bilanțul : 109 case 
incendiate, locuitorii urmăriji, 25 per
soane torturate, pînă s-au stins din 
viață, făindu-|i-se brajele, urechile, 
nasul. Toate bunurile populafiei au 
fost jefuite de soldaji. Aceste ope
rațiuni poartă denumiri suave ca 
„Răsărit de soare“ sau „Privighe
toarea“.

La începutul lunii iunie, postul de 
radio Saigon a descris într-o serie 
de emisiuni tabloul organizării „sa
telor strategice“. Astfel, numai în 
provincia Phuoc-Tuy, în jurul satelor 
de regrupare au fost săpate șanjurl 
pe o întindere de 45 de km și ridi
cate parapete de pămînt șl bambus 
înalte de 2,50 metri. Au fost instalate 
29 de posturi de gardă pe postamen
te înalte care să supravegheze zi șl 
noapte mișcările locuitorilor. In pre
zent, în special în Australia, se fac 
mari
care să servească la aceste împrej
muiri. Șefii de posturi terorizează 
„satele strategice“ și mal ales fami
liile din care unii sînt în mișcarea 
de rezistenjă".

Interesante sînt șl constatările Iul 
Girard, care subliniază că speran
țele autorilor planului „satelor stra
tegice“ sînt clădite pe nisip t potrivit 
acestora, fă-anii ar trebui să... lupte 
împotriva pafriofilor din rezistentă, în 
acest scop din rîndurile țăranilor for- 
mîndu-se o ..miliție locală“ ; fiecăru' 
cătun I se dă un post de transmisiu
ne pentru... alarmarea forjelor guver
namentale Dar făranil sînt foarte 
ferici): cînd cei din mișcarea de re
zistentă vin să-i pedepsească pe șefii 
de post. Atunci, „satele strategice* 
se transformă în sate de luptă, spo
rind rîndurile celor ce luptă împo-

comenzi de sîrmă ghimpa’ă

friva Iul Diem șl a ocupației ameri
cane.

Uneori făranil nu așteaptă sosirea 
partizanilor, cl atacă direct posturile 
de gardă și distrug fortificațiile. Ast
fel, în provincia My-Tho, la 100 km 
de Saigon, barierele a 40 de cătune 
strategice care împrejmuiau peste 
50 km au fost smulse de populajio. 
Tot populajia a distrus și parapafe'e 
ridicate pe o întindere de 5 000 de 
metri.

în regiunile în care autoritățile nu 
au putut organiza încă „sate strate
gice“, populajia este îngrădită de 
„etichete“. Unii șefi de provinc e 
pun panouri la ușile caselor — de 
culoare roșie la cei considerafi „pro- 
comunișii", șl la familiile celor din 
mișcarea de rezistentă, albe la cei 
șovăitori șl galbene la „naționaliștii 
devotafi“, pentru ca atunci cînd ofi
cialitățile trec prin sat să știe care 
este atitudinea fiecărui locuitor“. 
Ororile represiunii, crimele fără șir, 
masacrarea populafiei sudvietnameze 
de către „armata" lui Diem, care are 
de partea ei armamentul cel mai 
modern, consilieri formafi la Acade
miile militare, toate acestea venite 
de pesfe Ocean subliniază odată mai 
mult eroismul pafriofilor care luptă 
împotriva sîngeroasei dictaturi a lui 
Diem, pentru aspirațiile și interesele 
vitale ale locuitorilor Vietnamului de 
sud.

Firește că o întrebare se naște : 
„în numele căror interese se desfă
șoară acest război nedeclarat“ din 
Vietnamu1 de sud ?

La această întrebare nu alfa decît 
revista americană „Time“ scrie pe 
șleau : „Războiul din Vietnamul de 
sud este Un joc cu moartea, a cărui 
miză este soarta Asiei de sud-est. 
Este un joc pe care S.U.A. s-au ho- 
tărît să-l cîșfige cu orice pref". Iar 
o altă revistă. „Newsweek“, întrebîn- 
du-se la rîndul ei : „Ce riscăm?“ 
„Ce cau’ă infanteria marină america
nă în Asia?" 'ăspunde fără înconjur: 
„Asia de sud reprezintă o regiune 
devenită importantă, cu mar! bogății 
naturale“, iar obiectivul trupelor ame
ricane este să apere rezervele cele 
ma1 valoroase ale lumii libere (îi) din 
această regiune". „Așadar, un răz- 
bo! nedeclaral" în numele diferitelor 
interese ale monopolurilor. Numai ea 
singură, compania petrolieră „Stan
dard Oi' of California“ a jefuit în 
decurs de 7 ani în regiunea Asiei de 
sud-est, 337 milioane de dolari profit 
ne*. Ceea ce înseamnă că pentru 
fiecare dolar investit în această re
giune, compania respectivă primește 
29 dolar, și 61 cenfi.

„Un |oc cu moartea“, scrie „Time“, 
un joc deosebit de riscant, I se poate 
răspunde. Realitatea de fiecare zi o 
dovedesc cele de mai sus.

Aceasta a fost una din numeroa
sele manifestări ale oamenilor mun
cii greci fată de noua ofensivă a 
reactiunii împotriva drepturilor po
porului. După cum se știe, recent 
comisia parlamentară a aprobat cu 
ajutorul majorității de voturi gu
vernamentale un proiect de lege 
care urmărește să împiedice activi
tatea socială și politică a cetățenilor.

Polițiștii au smuls steagul de pe 
Acropole. Dar în aceeași noapte, 
persoane necunoscute au arborat 
același steag, cu cifra 114. deasupra 
clădirii universității, chiar în cen
trul orașului. In noaptea spre 19 
iulie pe colina Turkovuno care do
mină orașul a strălucit cifra 114, 
alcătuită din flăcări aprinse de ti
neri greci necunoscuți. Tn același 
timp, în centrul orașului au fost 
difuzate mii de manifeste împotriva 
proiectului de lege, iar pe zidurile 
a numeroase clădiri au apărut in
scripțiile „Jos proiectul de lege hi- 
tlerist”.

In ultimele zile în Atena și Sa
lonic au avut loc noi mitinguri și 
demonstrații antifasciste.

Ziarele din 20 iulie arată că cei 
care au arborat steagul pe Acropole 
au trebuit să facă fată unor riscuri 
serioase. Ei s-au ridicat ne Acropole, 
ascunzîndu-se de politie, prin aceeași 
intrare subterană pe unde în anul 
1941 s-a strecurat Glezos împreună 
cu un tovarăș.

—— OgO——

Cine împiedică restabilirea 
unității Congoului

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres) — 
Situația din Congo a devenit din nou 
explozivă. Provocarea organizată 
marți de secesioniștii katanghezi îm
potriva forțelor O.N.U. a readus în 
actualitate cu deosebită vigoare ne
cesitatea întreprinderii unor acțiuni 
hotărîte pentru restabilirea unității 
Congoului. După cum se știe, forțe
le O.N.U. din această țară au man
datul necesar în această privință. 
Cu toate acestea, Departamentul de 
Stat al S.U.A. s-a grăbit joi să îm
piedice orice acțiune hotărîtă a for
țelor O.N.U. împotriva secesioniști- 
lor. Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a declarat că 
S.U.A. doresc să se excludă posibi
litatea folosirii forței pentru resta
bilirea unității Congoului.

în prezent se află la Bruxelles 
Mennen Williams, secretar de stat 
adjunct al S U.A. pentru problemele 
africane, cu scopul de a coordona 
politica celor două țări în problema 
congoleză. Ziarul „New York Ti
mes" relevă că guvernul belgian 
sprijină poziția 
problemă, ceea ce constituie, 
îndoială, un element semnificativ.

Este simptomatic că un purtător 
de cuvînt al O.N U. s-a străduit joi 
să dezmintă că forțele O.NU. din 
Congo ar avea intenția de a folosi 
forța împotriva secesloniștilor ka
tanghezi. Pe de altă parte, șeful o- 
perațiunilor O.N.U. în Congo, Robert 
Gardiner, a plecat de urgență în Ka
tanga și a avut mai multe întîlniri 
cu Chombe. Ca urmare, blindatele 
forțelor O.N U. au fost retrase din 
Elisabeth viile.

S.U.A. în această 
fără
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Marea Japoniei să devină

Necesitatea înfăptuirii unor 
reforme profunde în Brazilia

Conferința
o mare a păcii

pentru pace și prietenie de la fuKui
FUKUI 20 (Agerpres). Sub lozinca 

„Să transformăm Marca Japoniei într-o 
mare a păcii", la 20 iulie la Fukui cen
tru administrativ al prefecturii Fukui 
situată pe litoralul de vest 
Honsiu și-a început lucrările 
fa pentru pace și prietenie 
Japoniei.

al insulei 
conferin- 

în Marea

inifiatoare 
deputatul

la convo-

©o------

Sfidînd protestul popoarelor

S. U. A. vor efectua 
o nouă explozie nucleară 

înălțimela mare

(Agerpres). — 
Comisia pentru 

__  anunțat că în 
noaptea de 23 spre 24 iulie (ora Ha- 
way) S.U.A. vor efectua deasupra 
insulei Johnston din Oceanul Pa
cific a doua explozie nucleară la 
mare înălțime.

•k
Statele Unite efectuează preparati

ve în vederea unei noi serii de ex
periențe nucleare subterane. După 
cum relatează ziarul „Washington 
Post and Times Herald”, a și fost 
hotărîtă săparea unor tuneluri sub
terane în salinele din apropiere de 
Gettysburg (statul Mississippi). Ho- 
tărîrea de a se continua „experien
țele de mult plănuite”, arată ziarul, 
a fost adusă la 19 iulie la cunoștința 
membrilor Comisiei mixte a Con
gresului. pentru energia atomică. Po
trivit spuselor ziarului, au fost ela
borate două proiecte de noi expe
riențe nucleare subterane. Primul 
este denumit „Dribble" și prevede 
începerea efectuării experiențelor 
după 12—18 luni. Se intenționează 
să se înfăptuiască al doilea proiect 
— „Șhoal" — în vara viitoare în 
apropiere de Reno (statul Nevada).

------OeO------

NEW YORK 20 
TASS transmite : 
energia atomică a

La convocarea actualei conferinfe au 
participat organizații reprezentînd cele 
mai diferite pături ale populafiei.

în numele organizațiilor 
la conferinfă a luat cuvînful 
socialist Hisao Kuroda.

A trecut numai un an de
carea în orașul Niigata a prime’ confe
rințe pentru transformarea Mării Japo
niei înfr-o mare a păcii, a spus Kuroda. 
Criticînd cu vehementă provocările 
militare ale imperialiștilor S.U.A. care 
experimentează noua armă nucleară în 
Oceanul Pacific, care își trimit trupele 
pentru înăbușirea mișcării de eliberare 
nafională din Asia, Kuroda a subliniat 
că asupra poporului japonez planează 
primejdia serioasă de a fi. atras în po
fida voinfei sale înfr-un război nuclear 
nimicitor.

Apoi au rostit cuvîntări de salut 
oaspeții sosifi la conferință.

Din partea C.C. al P.C. din Japonia 
a rostit o cuvîntare de salut S. Haka- 
mada, membru al Prezidiului C. C. al 
P. C. din Japonia.

Conferinfă își continuă lucrările.

Io prezent pot fi detectate 
toate exploziile nucleare“
LONDRA 20 (Agerpres). — Apre

ciind perspectivele activității Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare, săptămînalul laburist 
„Tribune“ atrage atenția asupra 
inconsistenței pozițiilor puterilor 
occidentale.

„în prezent 
precizie toate 
mosferă, toate exploziile subterane, 
cu excepția celor de mică impor
tanță (și de aceea neprezentînd o 
importanță militară“).

„Puterile occidentale, subliniază 
„Tribune“ pot să se tîrguiască în 
ce privește inspecțiile la fața locu
lui, ele însă își dau bine seama că 
rușii au dreptate“, (că pentru con
trolul asupra respectării acordului 
cu privire la interzicerea experien
țelor sînt suficiente mijloacele na
ționale — n.r.).

pot fi detectate cu 
experiențele în at-

W, LIPPMANN :

DJAKARTA 20 (Agerpres). 
TASS transmite : Răspunzînd invi
tației președintelui Sukarno, la 20 
iulie A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Djakarta într-o 
vizită de bunăvoință.

Pe aeroport înaltul 
tic a fost întîmpinat

oaspete sovie- 
de Djuanda,

--------- o® o-

ministru-prim Indoneziei, de
membri ai guvernului, reprezentanți 
diplomatici acreditați la Djakarta. 
In cinstea oaspetelui a fost aliniată 
o gardă de onoare și s-au tras salve 
de tun.

A. I. Mikoian și Djuanda au rostit 
cuvîntări.

Declarația președintelui Joao Goulart
Ziarul „Jornal do Brasil“ a publi

cat declarația lui Leonel Brizzola, 
guvernatorul statului Rio Grande 
do Sul, care cere revizuirea rela- 
țiiloi- economice ale Braziliei cu 
toate țările și în special cu Statele 
Unite.

Penetrația capitalurilor nord-ame- 
ricane în Brazilia a luat o amploare 
de nepermis, spune Brizzola, care se 
opune, de asemenea, programului a- 
merican „Alianța pentru progres“, 
pe care-1 califică drept „o formă a 
neocolonialismului“.

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). 
Vorbind în cadrul unui program 
radio-televizat, președintele Joao 
Goulart 
trebuie 
mentale 
țiile de 
reforme, 
la structura agriculturii, a impozi
telor și a băncilor.

Președintele a subliniat necesita
tea restrîngerii ieșirii din țară a 
profiturilor realizate de societățile 
străine.

a declarat că în Brazilia 
înfăptuite reforme 
pentru a îmbunătăți 
trai ale populației.
a spus Goulart, se

funda- 
condi- 
Aceste 
referă

o©o

Ajutor sovietic
HAVANA 20 (Agerpres). — TASS: La 

19 iulie au sosit în portul Havana cinci 
fraulere sovietice. Navele de pescuit 
sovietice vor pregăti specialiști cubani 
în exploatarea piscicolă. Mii de locui
tori ai Havanei s-au adunat pe chei 
pentru a saluta pe marinarii sovietici

acordat Cubei

al

-o® o
A

înțelegerea realizată în problema laoțiană

care au navigat timp de 22 de zile 
condiții grele de la Kaliningrad 
Havana.

în port au sosit primul ministru
Cubei, Fidel Castro, Carlos Rafael Ro
driguez, membru al conducerii natio
nale a organizațiilor revoluționare inte
grate din Cuba, șefi ai reprezentantelor 
diplomatice din țările socialiste acredi
tați în Cuba.

Fidel Castro a rostit în fafa celor pre- 
zenfi o cuvîntare în care subliniază că 
sosirea navelor de pescuit sovietice la 
Havana constituie o dovadă elocventă 
a ajutorului frățesc acordat poporului 
cuban.

Cheddy Jagan cere intervenția 0. ’N. U 
pentru acordarea independenței Guyanei britanice

■

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. al celor 17 
state pentru traducerea în viață a 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale din ini
țiativa Uniunii Sovietice, a primit o 
petiție și un memorandum din par
tea primului ministru al Guyanei 
britanice, Cheddy Jagan. In aceste 
documente se cere Organizației Na
țiunilor Unite să intervină imediat 
și să ia măsuri pentru ca guvernul 
englez să indice în cele din urmă 
data concretă a acordării indepen-

denței Guyanei britanice în decursul 
acestui an.

La ședința din 19 iulie Comitetul 
celor 17 a hotărît să-1 asculte pe pri
mul ministru al Guyanei britanice 
și să-i trimită o telegramă în care 
să fie invitat să sosească la New 
York.

Delegatul S.U.A. a încercat să 
amîne examinare? acestei probleme 
pentru o perioadă mai tîrzie, dar la 
insistențele a numeroase delegații, 
inclusiv ale statelor Tanganica, 
U.R.S.S., India, Mali, Etiopia, Polo
nia, Iugoslavia și Venezuela, comite
tul a hotar,ît să-i asculte pe repre
zentanții Guyanei britanice.

Apelul CC. ol P.S.U.G. 
și Uniunii sindicatelor 

libere germane
BERLIN 20 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și conducerea 
Uniunii sindicatelor libere germa
ne au adresat sindicatelor vest-ger- 
mane și întregii clase muncitoare 
din R.F.G. apelul de a participa ac
tiv la lupta împotriva politicii Bonn
ului. C.C. al P.S.U.G. și conducerea 
sindicatelor din R.D.G. subliniază că 
vîrfurile conducătoare de la Bonn 
intenționează să pună în practică 
legi antisindicale de tip american 
pentru a avea toată libertatea în 
intensificarea militarismului, înzes
trarea cu arma atomică a Bundes
wehruiui și promovarea politicii 
N.A.T.O.

în aceste condiții, se subliniază în 
apel, a sosit timpul cînd muncitorii 
și toți oamenii iubitori de pace, din 
Germania occidentală trebuie să 
pună capăt erei Adenauer și să în
făptuiască o cotitură spre politica 
păcii, democrației și dreptății socia
le. Toți muncitorii — social-demo- 
crați, comuniști, cei fără de partid 
— trebuie să contribuie la întărirea 
sindicatelor, să stabilească o unitate 
trainică în lupta pentru dezarmare 
și înțelegere reciprocă, pentru 
coexistență pașnică în Germania, 
ceea ce reprezintă un prim pas spre 
crearea unei Germanii unite, iubi
toare de pace.

... ■ ===♦♦♦

Declarația lui A. A. Gromiko pe aeroportul din Geneva

GENEVA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 20 iulie a sosit la Ge
neva A. A. Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., pentru a 
participa la ședința de închidere a

O® O-

„S.U.A. se află în pragul 
unei depresiuni economice“

NEW YORK 20 (Ager
pres). — Presa burghe
ză americană nu pune 
la îndoială faptul că în 
economia țării au apă
rut simptome de criză. 
Ea discută numai data 
cînd se va produce o 
nouă depresiune econo
mică.

Revista „United States 
News and World Re
port’ consideră că de
presiunea va începe 
în anul 1963. Totuși, re- 
ferindu-se la părerile u- 
nor experți economici 
din S.U.A., ea mențio- News and World Re- măî’rgravă,_decît"'toate 
nează că depresiunea port", numărul șomeri- depresiunile de pînă 
„poate începe și în ul- lor, care reprezintă a- acum'

fimul tiimestiu al anu
lui curent".

Cunoscutul ziarist 
merican Walter Lipp
mann 
York 
că în urma crizei de la 
bursa din New York, de 
la sfîrșitul lunii mai 
„optimismul neînteme
iat s-a evaporat la cî
teva zile“. După cum 
arată Lippmann, Sta
tele Unite se ailă „în 
pragul" depresiunii e- 
conomice.

Potrivit calculelor zia
rului „United States

cr

scrie în „Nevz 
Herald Tribune'

cum 5,4 la sută din în
treaga forță de muncă, 
ținîndu-se seama de 
fluctuațiile sezoniere, va 
crește probabil pînă la 
5,9 la sută în cel de-al 
treilea trimestru al anu
lui curent, pînă la 6,5 
la sută în trimestrul 
patru și pînă la 6,8 la 
sută — peste un an.

Bazîndu-se pe diferite 
date, ziarul „Journal of 
Comerce" subliniază că 
„viitoarea depresiune a 
activității economice, 
care, după părerea 
multora s-ar putea să fi 
început deja, poate fi

If> «

Revista americană „Newsweek" se 
referă într-un articol la situația de
ținătorilor de „opțiuni“.

„Newsweek" arată că opțiunile sînt 
folosite de societățile comerciale 
pentru a atrage in posturi cheie per
soane foarte calificate dîndu-le drep
tul de a cumpăra acțiuni la un preț 
mai mic decît cel al pieței, deobicei 
cu 5 
Dacă 
torul opțiunilor realizează profituri 
mari 
de la bursa de acțiuni din New 
York, au lovit însă direct în profi
turile deținătorilor de opțiuni.

Desenul de mai sus, intitulat „Afa
cerile sub lumina reflectorului" care 
însoțește articolul din Newsweek, 
este grăitor în această privință.

la sută sub nivelul cursului, 
prețul acțiunilor urcă, dețină-

fără riscuri. Recentele scăderi

<>lO

„Aderarea Angliei la Piața comună nu-i va aduce
nici un fel

Declarațiile unei
LONDRA 20 (Agerpres). 

rarea la Piața comună nu 
ce Angliei nici un fel de 
economice, ci, dimpotrivă,

de avantaje economice"
personalități britanice autorizate
— Ade- 
va adu- 
avantaje 

__ ______ , _ va ac
centua greutățile prin care trece în 
prezent, a declarat delegatul An
gliei la ședința conferinței repre
zentanților Angliei, Commonwealt- 
hului și țărilor participante la zona 
liberului schimb în problema ade
rării Angliei la Piața comună.

Difj. punct de .vedere politic, ä
—..... <>©O

Conferinței internaționale pentru re
glementarea problemei laoțiene și 
pentru semnarea acordului interna
țional realizat de ea.

La aerodrom el a declarat printre 
altele :

Se poate spune că Conferința pen
tru Laos a desfășurat o activitate 
folositoare. Acordul realizat la con
ferință prevede dezvoltarea Laosului 
ca un stat unit, independent și neu
tru. Această hotărîre este justă și 
corespunde intereselor păcii în Asia 
de sud-est, și nu numai în această 
regiune, precum și intereselor națio
nale ale poporului laoțian.

După cum se știe pe calea spre 
acest acord s-au aflat numeroase 
dificultăți. Multe dintre aceste difi
cultăți au fost create artificial de 
acele forțe care nu au dorit un acord 
și nu au fost preocupate de adevă
ratele interese naționale ale poporu
lui laoțian. Toate acestea însă sînt 
de domeniul trecutului și acordul, se 
poate spune, se află sub forma sa 
definitivă pe masă în fața partici- 
panților la conferință.

înțelegerea realizată la Conferința 
de la Geneva în ce privește aspectul 
internațional al problemei laoțiene 
èste important nu numai pentru 
Laos și pentru cauza menținerii pă
cii în Asia de sud-est. Această în
țelegere are însemnătate și dintr-un 
alt motiv și anume : exemplul 
Laosului și acordul realizat arată că 
dacă la statele interesate există do
rința de a se ajunge la o înțelegere 
în problemele care dezbină aceste 

ostate, atunci se poate ajunge la 
înțelegere.

Demisia lui Norstad, 
comandantul suprem 

N. A. T. O,

WASHINGTON. La 19 iulie dr. 
Subandrio, ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, a sosit la Wa
shington pentru a duce tratative cu 
reprezentanții Olandei în problema 
Irianului de Vest.

CONAKRY. La 24 iulie începe în 
capitala Guineei conferința experți- 
lor în problemele învățămîntului 
din țările membre ale grupului Car
tei de la Casablanca. (Maroc, Alge
ria, Ghana, Guineea, Mali, R.A.U.).

LUSAKA. Partidul unit al inde
pendenței naționale din Rhodesia 
de nc»rd, de sub conducerea lui 
Kenneth Kaunda, a dat publicității 
o declarație în care cere tuturor 
organizațiilor sale locale să boico
teze comisia guvernamentală brita
nică sosită în Federația Rhodesiei 
și Nyassalandului pentru a studia 
modalitățile viitoarei forme de aso
ciere a celor trei părți componente 
ale federației.

LAGOS. La Lagos a sosit o dele
gație guvernamentală din Dahomey 
în vederea unor tratative pentru 
stabilirea unei uniuni vamale între 
Nigeria și Dahomey. Proiectata uni
une este considerată ca nucleul unei 
uniuni vamale mai largi cuprinzînd 
statele de pe coasta de vest a Afri
cii. Această uniune mai largă s-ar 
putea transforma cu timpul într-o 
Piață comună.

LONDRA. La Lancashire au fost 
anunțate noi concedieri în industria 
de construcții navale. La Ashton 
vor fi concediați 300 de mecanici și 
aproximativ 100 de funcționari de 
la uzina societății „National Gas and 
Oil Engine“. De asemenea, vor fi 
concediați 80 de muncitori de la so
cietatea „Meerlis, Beekerton and 
Bey Limited“ din orașul Stockport.

MONTEVIDEO. In Uruguay s-au 
intensificat în ultimul timp atacu
rile banditești ale fasciștilor. La 17 
iulie, un grup de huligani fasciști au 
pătruns în locuința dr. Handl Blanc, 
fizician argentinean cu renume, ce-și

stabilise din 1956 domiciliul 
Uruguay, devastîndu-i locuința 
tatuîndu-i pe coapsă o svastică.

și

GUAYAQUIL. La invitația pre
ședintelui Kennedy, președintele 
Ecuadorului, Arosemena, a plecat în 
S.U.A. După cum a declarat înain
tea plecării, principalul țel al călă
toriei sale este 
muturi pentru 
ților economice

LONDRA. în ......................
dra au fost cornișe 197 854 crime de 
drept comun, adică cu 4,5 la sută 
mai multe decît în anul 1960. In 
raportul șefului poliției londoneze 
se arată că stîrnește o deosebită în
grijorare creșterea 'cazurilor de jaf. 
în anul 1961 au fost cu 26,2 mai 
multe cazuri de jaf decît în anul 
1960.

de a obține împru- 
lichidarea dificultă- 
din țară.
anul 1961 la Lon-

ROMA. Tribunalul din Genova a 
condamnat la închisoare pe diferite 
termene 43 de antifasciști din oraș, 
care au participat în iulie 1960 la de
monstrații de masă în semn de pro
test împotriva Congresului partidu
lui neofascist „Mișcarea socială și 
italiană".

Doi acuzați — Giuseppe Zellerano 
șl Rinaldo Ferrari au fost condamnați 
la cite 4 ani și cinci luni închisoare. 
Otello del Pino a fost condamnat la 
3 ani închisoare.

chetă, situat în apropiere de Fort 
Worth, a explodat un rezervor cu 
combustibil folosit la lansarea ra
chetelor. In urma exploziei au fost 
uciși doi cercetători.

Aspecte ale „modulul de viață" occi
dental : acest tînăr din München a că
zut victimă incidentelor din timpul unul 
spectacol „muzical” care a degenerat 
într-o încăerare generală"«

NEW YORK. După cum transmite 
agenția U.P.I., la 19 iulie la Centrul 
de cercetări pentru motoarele-ra-

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Generalul Norstad, comandantul su
prem al forțelor armate ale N.A.T.O. 
își va da demisia la 1 noiembrie a.c. 
Președintele S.U.A., Kennedy, a ac
ceptat demisia generalului Norstad, 
care ocupă acest post din anul 1956.

LIMA 20 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că în noaptea 
de 19 spre 20 iulie în centrul capi
talei peruviene a avut Ioc o nouă 
demonstrație de protest împotriva 
preluării puterii de către militari. 
Participanții la demonstrație scan
dau : „Libertate", „Jos dictatura“.

Poliția a intervenit pentru a îm
prăștia demonstrația, uzînd de gre
nade cu gaze lacrimogene.

Potrivit aceleiași agenții, la 19 iu
lie, federația studenților de la Uni
versitatea „Șan Marcos' din .Lima a 
hotărît să declare o grevă de 72 de 
ore tot în semn de protest împotri
va loviturii de stat militare care a 
adus la putere în Peru junta mili
tară în frunte cu Ricardo Perez 
Godoy.

In comunicatul dat publicității cu 
prilejul declarării grevei se arată că 
federația se pronunță atît împotriva 
actualului guvern, cît și împotriva 
celui care l-a precedat.

Totodată după cum relatează a- 
genția Associated Press, „un mare 
pericol amenință junta din partea 
puternicei Confederații a oamenilor 
muncii, ai cărei conducători pregă
tesc o grevă generală“. Agenția men
ționează că această confederație cu
prinde 75 la sută din totalul munci
torilor.

Pe de altă parte, junta militară 
continuă să aresteze diferiți politi
cieni. Astfel, după cum relevă a- 
genția France Presse, au fost ares
tați doi membri ai comisiei electo
rale, prefectul din Lima iar multor 
altor persoane li s-a stabilit domi
ciliu forțat.

Incepînd de la 19 iulie, junta mi
litară a înlocuit prefecții, subpre- 
fecții și guvernatorii provinciilor și 
districtelor din Peru.

di
iM

preajma discutării

va
ÎȘÎ

spus delegatul englez, aceasta 
avea drept consecință că Anglia 
va pierde o mare parte din suve
ranitatea și independența sa. Ori
entarea spre aderarea la Piața co
mună, a subliniat el, „a fost accep
tată sub presiunea bancherilor ame
ricani”. Delegatul 
această problemă să fie supusă ju
decății poporului englez pe calea 
unor noi alegeri 
a unui referendum.

englez a cerut ca

parlamentare sau

Trupele din Ecuador au deschis focul 
împotriva unor demonstranți

QUJTO 20 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Quito al agenției Associated Press, 
la 19 iulie sindicatele din provincia 
ecua^oriană Manabl, au declarat 
grevă generală în semn de protest 
împotriva șomajului și a lipsei de 
măsuri guvernamentale în privința 
irigării terenurilor cultivabile. La 
grevă participă toți muncitorii'pro
vinciei.

La Quito, capitala țării — trans
mite agenția Prensa Latina — au 
avut loc în cursul zilei de 17 iulie 
puternice manifestații de solidaritate

cu greva generală a învățătorilor 
ecuadorieni declarată recent în semn 
de protest împotriva salariilor scă
zute și a costului tot mai ridicat al 
vieții. Trupele, care au încercat să 
împrăștie demonstrația la care par
ticipau profesori, studenți, elevi pre
cum și părinții acestora, au deschis 
focul împotriva demonstranților, ră
nind 17 persoane. Demonstranții au 
ripostat cu pietre, atacînd mașinile 
poliției și incendiindu-Ie. Au fost 
arestate numeroase persoane printre 
care și lideri ai . diferitelor sindicate.

In centrul vieții politice și parla
mentare a Italiei se află în prezent 
proiectul de lege cu privire la na
ționalizarea industriei electrice. Dez
baterea acestui proiect va începe în 
Camera deputaților peste cîteva 
zile. Se prevede că ea va da naș
tere unei lupte ascuțite, care-i va 
mobiliza pe deputați' pînă la jumă
tatea lunii august, poate chiar mai 
mult. încă de pe acum, discuția care 
se desfășoară în jurul acestui pro
iect în cercurile politico-economice, 
în presă și în rîndurile maselor este 
foarte vie.

Proiectul care dispune trecerea 
industriei electrice de orice natură 
în proprietatea unei societăți de 
stat (E.N.E.E. — Ente Nazionale di 
Energia Electrica) constituie un' re
zultat pozitiv al luptei îndelungate 
și consecvente dusă, încă din pri
mii ani de la încheierea războiului, 
de mișcarea muncitorească și de
mocrată din Italia și în primul rînd 
de partidul comunist. Principiul na
ționalizării de către stat a întreprin
derilor care își desfășoară activi
tatea în sectorul izvoarelor de ener
gie și al serviciilor publice a fost 
prevăzut încă în constituția Repu
blicii, elaborată cu participarea for
țelor de stînga. Ulterior, aceste for
țe au și prezentat cîteva proiecte de 
lege în acest sens. Ele consideră 
naționalizarea industriei electrice ca 
o măsură indispensabilă, 
nificativ faptul că cele 
societăți din acest sector 
„Centrale" șl „Adriatica",
trolează aproximativ jumătate din 
instalațiile existente în întreaga Ita
lie, distribuie energia electrică nu
mai în centrùl și nordul țării, adică 
în regiunile industrializate, ignorînd

complet sudul și insulele, unde pînă 
acum cîțiva ani costul energiei elec
trice era mult superior celui din 
nord. Cu' alte cuvinte, răspunderea 
pentru slaba dezvoltare economică 
a -legiunilor din sudul Italiei revine 
în bună parte acestor grupări mo
nopoliste. In afară de aceasta, so
cietățile amintite aprovizionează cu 
electricitate marile monopoluri la 
prețuri mai mici decît cele pentru

Scrisoare din Romă

micii industriași și meseriași. A fă
cut o imensă vîlvă lupta comuniști
lor milanezi împotriva „contoarelor 
hoațe" pe care societatea Edison le 
instala în case și care semnalau un 
consum electric mult mai mare de
cît cel real.

Forțele economice și politice con
servatoare au ridicat nenumărate 
obstacole în calea politicii de na
ționalizare înscrisă în constituție și 
au reușit să împiedice înfăptuirea 
ei timp de 14 ani. Cum s-a 
trece acum la elaborarea 
proiect de lege cu privire la 
nalizare ? In realitate, dacă
depins numai de partidul democrat- 
creștin și de forțele pe care le re
prezintă el, proiectul de naționali
zare nu s-ar fi făcut. Secretarul par
tidului, Moro, a declarat fățiș acest 
lucru la ultima conferință națională 
a partidului, cînd a afirmat că ar fi 
preferat „o unificare bazată pe exis
tența unor societăți de control și de 
coordonare care să lase neschimba
tă structura proprietății industriei

putut 
unui 

națio- 
ar ii

Este sem- 
trei mari 
„Edison", 
care con-

electrice". Dar de cîțiva ani partidul 
democrat-creștin nu mai dispune d» 
o majoritate absolută în parlament și 
nici’ nu mai poate încheia alianțe 
politice spre dreapta, în timp ce țara 
— așa cum au arătat ultimele ale
geri— se orientează spre stînga, 
fără a risca o dezmembrare a parti
dului. In iulie 1960, cînd primul mi
nistru democrat-creștin Tambroni a 
acceptat voturile fasciștilor, o ast
fel de dezmembrare aproape se pro
dusese. Conducerea democrat-creș- 
tină a trebuit deci să încheie alian
țe politice spre stînga (cu republi
canii și social-democrații) și să 
caute să obțină sprijinul partidului 
socialist al lui Nenni, pentru a pu
tea alcătui așa-zisul guvern de cen- 
tru-stînga condus de Fanfani. Acum, 
partidul democrat-creștin trebuie să 
plătească acest lucru.

Elaborat de experții democrat- 
creștin!, proiectul de lege cu privi
re la naționalizarea industriei elec
trice, cuprinde însă o serie de pre
vederi cu care forțele democrati
ce nu pot fi de acord, deoarece 
viciază operațiunea naționalizării, 
acționînd în favoarea monopoliști- 
lor și dăunînd intereselor maselor. 
In primul rînd, proiectul prevede 
plata unei Indemnizații uriașe și 
profund nedrepte, de circa 1 500 mi
liarde lire, plată ce se va face în- 
tr-un termen de numai 10 ani, în loc 
de 20—25 de ani după cum propu
neau forțele democratice. Dacă la 
aceasta adăugăm faptul că, după 
naționalizare, societățile ce operea
ză în prezent în sectorul electric vor 
continua să existe, vedem că pro
iectul democrat-creștin nu restrînge 
în realitate posibilitatea capitalului 
monopolist de a acționa în alte sec-

foaie ale economiei. Nu degeaba „II 
Popolo", ziarul partidului democrat- 
creștin, găsește că unul din punc
tele pozitive ale proiectului constă 
în aceea că el „nu descurajează 
inițiativa particulară" 1

In afară de aceasta, proiectul gu
vernamental nu dă nici o garanție 
că politica viitoarei societăți națio
nalizate a industriei electrice va co
respunde efectiv intereselor genera
le, deosebindu-se de politica foști
lor proprietari monopoliști. Proiectul 
prevede ca guvernul să fie cel care 
să hotărască structura societății de 
stat.a energiei electrice și atribuții
le ei. Forțele democratice cer însă 
ca parlamentul să discute și să con
troleze politica economică a socie
tății și în consecință să hotărască 
asupra viitorului ei. Trebuie asigu
rat că ceea ce nu au făcut mono- 
poliștii, adică sprijinirea dezvoltării 
rapide a zonelor înapoiate ale ță
rii, electrificarea 
condițiilor pentru creșterea consu
mului popular de energie 
să figureze în programul 
cietăți de stat.

Din aceste exemple, se 
lupta pentru naționalizare nu s-a 
cheiat. Cu prilejul discutării proiec
tului de lege, forțele democratice, 
și în primul rînd comuniștii, vor de
pune eforturi pentru a corecta cit 
mai multe din lipsurile proiectului, 
în timp ce forțele de dreapta, aht 
cele din afara cît Și cele dinăuntrul 
guvernului, vor desfășura desigur o 
acțiune contrară. S-a aflat de pe 
acum că partidele liberal, monar
hist și fascist vor depune în acest 
scop peste 100 de amendamente.

Conducerea Partidului Comunist. 
Italian a publicat de curînd o re
zoluție în care cheamă toate for
țele democratice din țară să lupte 
pentru a impune „ca naționalizarea 
industriei electrice să se traducă în 
mod efectiv printr-o reducere a sfe
rei de acțiune a puterii monopolis
te și printr-o politică menită să pună 
izvoarele de energie în slujba unei 
dezvoltări economice democratice".

satelor, crearea

electrică 
noii so-

vede că 
în-
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,,Afacerea Fibag”

DANTE GOBBI

Generalii Bundeswehruiui 
vor să-l scoată 

basma curată pe Strauss
BONN 20 (Agerpres). — Comisia 

parlamentară specială pentru an
chetarea rolului jucat de ministrul 
de război al R.F.G., Strauss, în a- 
facerea financiară scandaloasă, cu
noscută sub numele de „Afacerea 
Fibag”, a hotărît să-și continue ac
tivitatea și să audieze noi martori. 
Următoarea ședință a comisiei a 
fost fixată la 4 septembrie. Presa 
burgheză de stînga din R.F.G. con
damnă cu hotărîre amestecul gene
ralilor Bundeswehruiui în ancheta
rea rolului jucat de Strauss în „A- 
facerea Fibag”. „Prin declarația lor 
în favoarea lui Strauss, scrie ziarul 
„Neue Rhein Zeitung”, generalii au 
trezit bănuieli că doresc să exercite 
presiuni politice..
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