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In inferiorul
ziarului• Ion Mărgi- neanu — La redac

ție a sosit o scrisoare: Stăpînul (pag. 2a)• Victor Perlo : 
De o parte și de 
alta a barierelor 
vamale (pag. 4-a).

Preocupare continuă 
pentru îmbunătățirea 

muncii organizațiilor de bază• •

GH. NECULA 
prim secretar al Comitetului 
regional de partid București

Lucrările agricole de vară — 
la timp și de

■

Pentru ridicarea continuă a nivelului muncii de partid are o însemnătate deosebită pregătirea secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază, creșterea competenței acestora în conducerea economiei și a celorlalte laturi ale construcției socialiste. La aceasta contribuie e- fectiv instruirea secretarilor și birourilor organizațiilor de bază, menită să asigure informarea lor periodică asupra sarcinilor actuale și a problemelor muncii de partid, să înlesnească schimbul de experiență între cei care conduc nemijlocit activitatea curentă a organizațiilor de bază — temelia partidului.Comitetul regional de partid București ajută sistematic comitetele raionale în pregătirea și desfășurarea instruirii. Membrii biroului și alți activiști ai comitetului regional participă la instruiri, controlează desfășurarea acestora, prezintă expuneri pe teme actuale ale muncii de partid și economice, clarifică problemele ce se ridică în cadrul seminariilor, recomandă metode de lucru care merită să fie extinse. Biroul comitetului regional a analizat în luna mai a acestui an problemele legate de instruirea secretarilor și birourilor organizațiilor de bază din raioanele Oltenița, Ro-șiori de Vede și Zimnicea, adop- tînd măsuri pentru extinderea rezultatelor _ bune obținute în acest domeniu și înlăturarea deficiențelor care se mai manifestă.Practica arată că nivelul și eficacitatea instruirii sînt nemijlocit legate de organizarea ei diferențiată. Tocmai de aceea în elaborarea programului sînt stabilite, pe lîngă temele comune, și unele teme specifice destinate numai secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază care își desfășoară activitatea în domeniul respectiv— industrie, agricultură, comerț, instituții și școli. în afară de instruirea diferențiată de la raioane, biroul comitetului regional a organizat instruirea pe timp de cinci zile a secretarilor organizațiilor de partid din G.A.S. și S.M.T. Tot la nivelul regiunii a avut loc o instruire cu durata de două zile a secretarilor organizațiilor de partid din școlile de cultură generală, tehnice și profesionale, în cursul căreia s-a pus un accent deosebit pe creșterea rolului organizațiilor de bază în viața școlii, în ridicarea nivelului muncii politice și ideologice, în desfășurarea procesului in- structiv-educativ.Indicațiile conducerii de partid, concluziile brigăzilor C.C. al P.M.R. care au analizat metodele de muncă ale organelor de partid din regiunea noastră ne-au ajutat să îmbinăm în cadrul instruirii lămurirea temeinică a problemelor funda- , mentale ale politicii partidului explicarea sarcinilor actuale specifice care revin organizațiilor de bază din raionul respectiv sau dintr-un anumit sector de activitate. La ultima instruire semestrială a secretarilor organizațiilor de bază, în scopul asigurării unei înțelegeri mai aprofundate a sarcinilor dezvoltării economiei locale la Comitetul orășenesc P.M.R. Giurgiu s-au ținut expuneri despre rolul organizațiilor de partid în lupta pentru ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost ; în raioanele Alexandria, Fetești, Lehliu— expuneri pe temele :, „Principa-

cu

lele probleme ale dezvoltării agriculturii raionului“, „Căile sporirii producției în sectorul zootehnic“. în raioanele Călărași, Răcari, Zimnicea au fost incluse în programul de instruire expuneri referitoare la felul cum este aplicată Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962 privind întărirea continuă a rîndurilor partidului ; la controlul îndeplinirii hotărîrilor, planificarea muncii birourilor organizațiilor de bază. în toate raioanele s-au ținut expuneri privitoare la sarcinile actuale ale propagandei de partid, la unele probleme actuale ale situației internaționale, ale mișcării comuniste mondiale, ale luptei popoarelor pentru pace și progres social.Majoritatea expunerilor au fost prezentate de membri ai birourilor comitetelor raionale și de alte cadre de partid, de stat și din economie, iar problemele tratate au tost expuse nu în mod „general”, ci por- nindu-se de la condițiile concrete - ale raionului șiîn strînsă legătură 
mitetului regional “ 
București j*_ desfășurat instruirea îndeosebi în raioanele Videle, Drăgănești-Vlașca, Giurgiu.Dată fiind ponderea agriculturii în economia regiunii, în majoritatea raioanelor se fac în mod sistematic expuneri pe teme de economie agrară, pe care le țin specialiști cu înaltă calificare. în raionul Drăgănești-Vlașca, specialiști de la Institutul de cercetări pentru cultura porumbului. ..și plante tehnice Fundulea au vorbit despre măsurile agrotehnice pentru întreținerea culturilor prășitoare și căile sporirii producției animale. La însușirea temeinică a problemelor expuse au contribuit discuțiile din cadrul seminariilor conduse de, membri ai biroului comitetului raional. Intr-un fel asemănător s-a desfășurat instruirea și la comitetele raionale de partid Lehliu, Alexandria, Urziceni.Trebuie subliniat faptul că în cadrul instruirii se pune accent pe orientarea secretarilor organizațiilor de bază spre folosirea metodelor specifice muncii de partid —■> activitatea educativă, munca politico-or- ganizatorică de masă, controlul asupra activității conducerii administrative — evitînd tutelarea sau dublarea acesteia.Practica ne-a demonstrat cu prisosință că instruirea lunară și semestrială constituie un foarte bun prilej pentru extinderea și generalizarea experienței înaintate în munca de partid și economică ; un rol deosebit în această privință au informările prezentate de secretarii organizațiilor de bază, în care aceștia expun metodele folosite în rezolvarea unor probleme ridicate de viață, în organizarea muncii etc. Merită relevate în acest sens informările prezentate la instruirea care a avut loc la Comitetul raional de partid Fetești, de tov. Gh. Brăileanu, secretarul organizației de bază din G.A.C. Făcăieni, cu privire la felul cum își exercită organizația de bază dreptul de control asupra activității consiliului de conducere ; la Comitetul raional Zimnicea, de tov. Gheorghe Cotruță, secretarul organizației de bază din G.A.C. „Drumul belșugului”, comuna Bragadiru, despre munca cu activul fără de partid; la instruirea organizată la Comitetul orășenesc P.M.R. Giurgiu, de tov. Aurel Racoviță, secretarul comi-

(Continuare în pag. IlI-a)

Calitate și economii în producțieîn întreprinderile industriei u- șoare din regiunea Suceava se desfășoară o susținută întrecere pentru reducerea consumului specific de materie primă și îmbunătățirea calității produselor. în fruntea întrecerii s-au situat textilistele din Botoșani care au economisit o cantitate de bumbac puf din care se pot produce în plus aproape 200 000 metri pătrați țesături, iar 85 ia sută din firele produse sînt de calitatea A. Aceasta se datorește modernizării ringurilor cu trenuri de laminat moderne, înlocuirii inelelor la unele

In întreaga țară lucrările de 
și pregătirtle pentru recoltările 
tens.

După cum rezultă din datele
al Agriculturii, pînă la 20 iunie, în majoritatea re
giunilor prașila a doua a fost terminată. Prașila a 
treia a fost executată pe jumătate din suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui și în 
proporție de peste 30 la sută la porumb și cartofi.

Paralel cu lucrările de îngrijire a culturilor, con
tinuă recoltarea lucernei și a trifoiului. In regiunile 
Dobrogea, Argeș, Crișana, Ploiești și Oltenia s-a ter
minat prima coasă, obținîndu-se producții bune. In 
celelalte regiuni unitățile agricole trebuie să gră
bească strînsul trifoiului și al lucernei pentru a nu 
depăși perioada optimă de recoltare. De asemenea, 
este necesar să se intensifice cositul fînurilor natu
rale din lunci și zona deluroasă unde ele au ajuns în 
faza optimă de vegetație.

In săptămîna viitoare în regiunile din sudul țării 
vor începe recoltările. G.A.S., S.M.T. și G.A.C. fac 
acum ultimele pregătiri pentru strîngerea la vreme 
a recoltei. Combinele și tractoarele au fost scoase în 
cîmp, iar inginerii au început verificarea zilnică a 
stării de vegetație a culturilor, pentru ca îndată ce 
lanurile dau în pîrgă să se înceapă secerișul.

îngrijire a culturilor 
de vară continuă in-

Consiliului Superior

A început recoltatul orzului
CARACAL (coresp. „Scîn- 

teii"). — Colectiviștii din 
comunele Fărcașele, Drăghi- 
ceni și din altele din raionul 
Caracal au început de cîteva 
zile recoltatul orzului de 
toamnă. In gospodăria co
lectivă „Al III-lea congres al 
P.M.R." din Caracal a fost 
recoltată întreaga suprafață 
de 78 ha cu orz. îndată 
după seceriș, miriștele au

20 iunie, întreprin- 
la sută mai multe 
băi din fontă, 131 
tone articole pen-

D

trolier de 1390 tone. A- 
cesta este cel de al 14-lea 
vas lansat la apă de la în
ceputul anului.

Cu planul semestrial 
îndeplinit

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Colectivul în
treprinderii „Feroemail“ Ploiești și-a realizat cu 9 
zile mai devreme sarcinile de plan la producția 
globală și marfă pe primul semestru al anului. De 
la începutul anului și pînă la 
derea a livrat în plus cu 72,9 
tone de radiatoare, 839 bucăți 
tone tuburi de scurgere și 152 
tru instalații sanitare. Pînă în prezent un număr de 
22 întreprinderi industriale din regiunea Ploiești 
și-au realizat înainte de termen sarcinile de plan pe 
primul semestru al anului. Printre acestea se nu
mără întreprinderea de carotaj și perforare Plo
iești, Trustul minier „Muntenia“, Uzina mecanică 
Moreni, întreprinderea de produse refractare „Vul- 
turul“-Comarnic etc.

Vas lansat la
CRAIOVA (coresp. „Scân

teii"). — Constructorii na
vali din Tr. Severin au 
lansat la apă înainte de 
termen, un nou tanc pe-

In excursie la munte si la mare
munte, aproape 1 400 de 
oameni ai muncii de la în
treprinderile „Flacăra Ro
șie“, „Electromagnetica“, 
„Antrefrig“ etc.

Un număr de 220 sala, 
riați ai fabricii „Dîmbovi
ța“ au preferat litoralul. Ei 
au plecat aseară la Eforie. 
Nord unde își vor petrece 
ziua de odihnă.

Zilele tot mai călduroa
se sînt acum un motiv în 
plus pentru ca numărul 
turiștilor bucureșteni să 
crească din ce în- ce mai 
mult la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni. Ieri au pără
sit Capitala, cu destinația 
Valea Prahovei, Valea Ol
tului, Poiana Brașov și 
alte locuri pitorești de la

Valentina Tereșkova și Valeri Bikovski 
au sosit la Moscova

fost arate și s-au însămînțat 
plantele furajere.

Recoltatul orzului de toam
nă a început, în ultimele 
zile, și la gospodăriile colec
tive Dăbuleni și Isbiceni, 
raionul Corabia, Giurgița, 
raionul Segarcea, și în mul
te alte gospodării colective 
situate în sudul regiunii Ol
tenia.

Concursul elevilor metalurgiști
Sîmbătă a început în 

Capitală faza finală a ce
lui de-al VI-lea concurs pe 
meserii și ani de studii al 
elevilor din școlile profe
sionale din industria me
talurgică și constructoare 
de mașini. Concursul se 
desfășoară la grupele șco
lare ale Uzinelor „23 Au
gust" și „Vulcan" și la șco
lile profesionale ale Uzine
lor „Tudor Vladimirescu" 
„Timpuri noi", „Electro
magnetica" și Uzina de 
mașini electrice.

In finală concurează 140 
de elevi, cîștigătorii fazei 
pe regiuni, la care au par
ticipat peste 6 000 de elevi, 
în total, anul acesta, cel 
de-al VI-lea concurs pe 
țară al elevilor din școlile 
care pregătesc cadre pen
tru industria metalurgică 
și constructoare de mașini, 
devenit tradițional, a an
trenat la cele trei faze —■ 
pe școli, regiuni și finală 
— 38 000 de concurenți. 

(Agerpres)

Capitala Uniunii Sovietice a primit ieri cu căldură, pe cei doi 
piloți ai navelor cosmice „Vostok-5“ și „Vostok-6“, Valeri Bîkovski și 
Valentina Tereșkova, prima femeie cosmonaut din lume. în Piața 
Roșie a avut loc un miting la care au luat cuvîntul V. Bîkovski, 
V. Tereșkova și N. S'. Hrușciov. (Corespondența în pagina a IV-a)

încă unui vagon i s-a aplicat ștampila „Bun pentru 
cereale 1963". Pînă acum, la Revizia de vagoane C.F.R.- 
București Triaj au fost pregătite pentru transportul ce
realelor 1120 de vagoane.

■ <

SSI

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-DejSărbătorind astăzi împlinirea a 15 ani de la înființarea Academiei Republicii Populare Romîne și organizarea pe baze noi a vieții științifice din țara noastră, oamenii de știință și de cultură își îndreaptă gîndurile cu dragoste și recunoștință către C.C. al P.M.R. și către dv. personal, iubite tovarășe Gheor- ghiu-Dej, și vă exprimă profunda lor gratitudine pentru sprijinul permanent și multilateral acordat promovării științei și culturii în patria noastră.Oamenii de știință sînt conștienți că înfăptuirile și succesele științifice din acești ani se datoresc pe de o parte orientării clare pe care partidul a dat-o cercetării științifice, pe de alta atenției deosebite acordate creării unor condiții prielnice de muncă și unui climat favorabil de rodnică activitate științifică. Numărul mare de unități de cercetare care au luat ființă în anii puterii populare, în diferite domenii ale științei, înzestrarea lor cu o bază materială la nivelul tehnicii contemporane, rodnica activitate desfășurată pentru formarea și promovarea unui detașament numeros de cadre științifice tinere, depășesc cu mult visurile îndrăznețe ale oamenilor de știință din generațiile mai vechi, care au trăit sub orînduirea înapoiată burghezo- moșierească.Academia R. P. Romîne a pus la baza muncii sale îndemnul partidului la Adunarea generală consti-

tutivă din 1948, a noii Academii, de a lega cercetarea științifică de problemele fundamentale ale economiei și culturii, de cerințele esențiale ale construirii socialismului și de a spori patrimoniul științei universale prin opere științifice realizate la un înalt nivel de gîndire teoretică. Documentele partidului nostru au constituit pentru activitatea științifică, ca și pentru celelalte domenii de activitate economică și socială, programul însuflețitor al eforturilor noastre, temeiul realizărilor noastre.Alături de oamenii muncii din u- zine și de pe ogoare, alături de întreaga noastră intelectualitate, lucrătorii științifici din Academia R.P. Romîne muncesc cu pricepere și entuziasm, punînd în slujba construirii și desăvîrșirii socialismului tot ceea ce gîndirea și talentul lor poate să creeze mai de preț.Oamenii noștri de știință sînt con- știenți că au sarcina de a munci mai bine, de a ridica activitatea de cercetare în domeniul științelor fundamentale și al celor aplicate la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii din țara noastră.Avem deplină convingere că cei 15 ani de activitate ai Academiei R. P. Romîne au dus la formarea unui bogat potențial științific, care va send ca bază de plecare pentru noi și mari creații științifice pe care ne angajăm să le realizăm cu entuziasm sub înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn.

mai

Ca-

mașini, creșterii calificării profesionale a filatoarelor.Rezultate bune în economisirea materiei prime au obținut și muncitorii fabricii de încălțăminte „Străduința“ din Suceava. Prin corecta îmbinare a tiparelor mici cu cele mari croitorii au economisit 117 280 dm. p. piele, din care se pot realiza aproape 5 000 perechi încălțăminte. în secția croit a acestei întreprinderi toți muncitorii își realizează ritmic sarcinile- de plan și se încadrează în consumul specific de materie primă.
Realizări ale industriei locale

Unitățile industriei 
locale a regiunii Cri
șana au realizat de la 
începutul anului mobi
lă, materiale de cons
trucție și diferite bu
nuri de larg consum, 
peste plan, a căror va
loare trece de 6 milioa
ne lei. Calitatea produ
selor s-a îmbunătățit 
simțitor față de anii 
precedenți. Aceasta se

datorește valorificării 
pe scară mai largă a 
rezervelor locale, ex
tinderii mecanizării 
proceselor de produc
ție, dotării unităților cu 
utilaje de înaltă pro
ductivitate etc. Astfel, 
ele au vărsat pînă a- 
cum în bugetul sfatu
lui popular regional 
beneficii mai mari de
cît cele din aceeași pe-

rioadă a anului trecut 
cu 2 850 000 lei. Frun
tașe în întrecerea ce se 
desfășoară pentru înde
plinirea angajamente
lor anuale înainte de 
termen sînt întreprin
derile de industrie lo
cală din Beiuș, Salon- 
ta, Criș, Aleșd și Șim- 
leu.

(Agerpres)

semenea unei liințe posace 
/ri» și mofturoase, turnătoria re

fuza cu încăpățînare să grăbeas
că pasul. Părea că s-a hotărît să 
trăiască o viață liniștită, la adă
post de grijile și preocupările ce
lorlalte sectoare de producție. 
„Turnătoria a ajuns la limită — 
spuneau unii oameni din secție. E 
tot ce poate face“.

— Dumneata ce părere al, tova- 
răș'e Cristache ? îl întrebă secre
tarul comitetului de partid.

Conetantin Cristache se aștep
tase la această întrebare. Șl-o pu
sese și el însuși, zile de-a rîn
dul. Acum însă era întrebat de-a 
dreptul și el nu putea ocoli între
barea.

— Firește, am șl eu o părere. 
Dar aș vrea să vorbească 
întîl șeful sectorului.

Șeful turnătoriei, inginerul
nahai nu știu ce să-creadă. Din dis
cuțiile lor de pînă atunci reieșiseră 
posibilitățile turnătoriei în ridica
rea producției și productivității 
muncii. Cristache sugerase unele 
soluții bune. De ce nu le aducea 
acum la cunoștință ?

— Da, ar fi unele posibilități — 
vorbi Canahai. Intîl, să trecem la 
formarea mecanică, să mecanizăm 
prepararea amestecului de forma
re și, în sfîrșit, să reorganizăm 
schimbul III, căruia să-i dăm sar
cini noi.

Aici interveni Cristache.
— Ideea cu reorganizarea 

schimbului III mi se pare bună. 
Cu ea trebuie să începem.

Secretarul comitetului de partid 
și toți cei de față priveau la a- 
cești doi tovarăși, doi colaboratori 
care se ajută și se completează 
reciproc — șeful sectorului și se
cretarul organizației de bază. Așa 
au fost ei dintotdeauna. S-au legat 
unul de celălalt, relațiile dintre ei 
au devenit strinse, cu adevărat to
vărășești.

— Puneți-vă planurile în aplica
re, îi îndemnă secretarul comite
tului de partid. Știți prea bine, tur
nătoria este veriga principală în 
asigurarea ritmicității producției. 
Ce putem face prin propriile noas
tre forțe, să facem imediat.

Intr-o dimineață, cînd au ve
nit la lucru, turnătorii crezuse
ră că au nimerit în altă parte. 
Mult rîvnitul spațiu de formare, la

care visase fiecare, era acum 
realitate. Piesele turnate în ziua 
precedentă nu se mal vedeau, fu
seseră scoase din hală. Formele 
așteptau rînduite în stive. Se ve
deau grămezi de pămînt pe locul 
de muncă al brigăzilor, la îndemî- 
na fiecăruia. După 10 zile se putea 
constata o vizibilă creștere a pro
ductivității muncii.

Stîrniți de aceste prime succese, 
tehnologii grăbiră și ei organiza
rea în flux a atelierului de turna
re în forme ușor fuzibile. Chemați 
Ia organizația de partid, membrii 
colectivului de descoperire și va
lorificare a rezervelor interne de 
producție, acești 
neobosiți și mult 
apreciați prieteni 
ai tehnicii, au 
fost solicitați să 
identifice piese
le asupra cărora 
se putea extinde 
metoda turnării 
de precizie. Au 
muncit cu vred
nicie și răspun
dere. Șl diagra
ma productivită
ții muncii urcă 
iar pe grafic, du- 
blîndu-se capa
citatea de turna
re în forme ușor 
fuzibile. Produc
tivitatea a cres
cut cu 25 la sută.

Curînd sosiră 
în turnătorie pa
tru mașini pen
tru formarea me
canică. Cînd au 
început să bată 
sacadat, ca un 
ciocan de forjă 
în zbateri dese, 
a fost un moment 
de bucurie ge
nerală. A intrat 
apoi în fluxul 
producției insta
lația de prepara
re mecanică a 
amestecului de 
formare — și pe

graficul productivității muncii linia 
o luă iară în sus, pentru a treia 
oară în decurs de numai trei luni.

Cristache a stat seri întregi la

însemnări despre ritmicitatea 
producției Ia Uzina de pompe 
și mașini agricole București

uzină, s-a sfătuit cu o sută de oa
meni, a pregătit două ședințe de 
analiză și a pus cel dinții mina pe 
piesele oare au fost evacuate din 
hală, noaptea, în schimbul III. Oa
menii se convinseseră cg, de fapt,

de la turnatorie se hotărăște soar
ta ritmicității producției în uzină. Și 
toate aceste frămîntări și preocu
pări au avut rezultate : producția 
de piese turnate a crescut de la o 
lună la alta.

rin martie s-a produs o coti- 
BB tură și la sectorul mecanic. 

Strungarii, care în unele cazuri pri
meau piese calde așteptînd, cum 
s-ar spune, la gura cuptorului, fără 
să existe acel decalaj dintre turnă
torie și secția prelucrătoare care 
dă oamenilor posibilitatea să lu
creze ritmic, frumos și cu socotea
lă, simțiră o 
vînt dinspre

G. Ä
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Mentorii Tudor Stancu (stingă) și Constantin Buchman, verificînd pinioa- 

nele de pompă, rodate cu un dispozitiv construit de ei. (Foto : A. Cartojan)

plăcută „adiere“ de 
turnătorie. Aceasta 

le-a dat posibili
tate să lucreze 
din plin de la 
începutul lunii.

Veni rîndul lor 
să se reorgani
zeze.

în hala nouă și 
imensă a strun
garilor și monto
rilor își făcu a- 
pariția o grupă 
compactă de teh
nologi, în majo
ritate tineri : in
ventivul Ștefan 
Ștefanov, dinami
cul Constantin 
Bălăiță, stagiarul 
Ciprian Palievici. 
Ei au depus o 
muncă demnă de 
titlul lor de ingi
neri, organizînd 
producția în flux 
tehnologic, apli. 
cînd — cu spri
jinul economiști
lor — tehnologia 
de grup, proce
deu de mare ran
dament, rezol- 
vînd operativ, la 
fața locului, pro
bleme curente 
ale producției.

în uzină se con
struiesc multe ti
puri de pompe.

varietate de tipuri și di
mensiuni, de puteri și gabarite, 
demne de o expoziție. Era ne
voie de concentrarea prelucrării 
acestora pe grupe de mașini și bri
găzi specializate. Cerința a fost re
pede înțeleasă. S-au constituit bri
găzi specializate în prelucrarea 
rotoarelor, altele în arbori... Liniile 
tehnologice distincte au început să 
lucreze cît mai aproape de capa
citatea lor reală.

Ce rezultate au 
tea? La ce a dus 
tivă? Să apelăm 
demonstrează că 
și mașini agricole lucrează ritmic, 
îndeplinind din ce în ce mai bine 
sarcinile de producție. în primele 
decade ale lunii aprilie s-a realizat 
33 la sută din plan. în prima 
decadă din luna aceasta — 35 la 
sută. Colectivul uzinei își îndepli
nește și depășește principalii indi
catori de plan — producția globa
lă, producția marfă, productivita
tea muncii și începe să acumuleze 
însemnate economii la prețul de 
cost. Uzina își îndeplinește acum 
mult mai prompt obligațiile con
tractuale decît în lunile preceden
te. Secretarul organizației de bază 
din sectorul mecanic, tovarășul 
Gheorghe Bălan, afirma că în rîn- 
durile oamenilor de la mașini și 
ale montorilor se întărește convin
gerea că angajamentul anual de 
economii poate și trebuie să fie re
înnoit, potrivit noilor posibilități.

avut toate aces- 
strădania colec- 
la statistică. Ea 
uzina de pompe

lOfe ar s° revenlm asupra unor 
BâJP contribuții, unele modeste, 

altele deosebit de valoroase, care 
au alimentat tot timpul, ca afluen
ții marilor ape curgătoare, produc
ția ritmică a

Strungarul 
pragul a 30 
scund, călit, 
Avea înainte
în vîrstă. Era lesne să muncești cu 
ei. Dar iată că odată cu organiza
rea liniilor tehnologice, strungarul 
Niță a fost trimis în fruntea celei

ȘT. ZIDARIȚA

uzinei.
Ion Niță se află în 
de ani. Este un om 
iute ca o sfîrlează. 
o brigadă de oameni

(Continuare în pag. Il-a)
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Prestări de servicii Ia domiciliu

(Foto I Agerpres)Plute pe lacul de la Bicaz

ro&tit emo-
„Da“ în 

ofițerului stării civile, li se 
că nu sînt pe lume oa-

Căsnicia

S t à p î n u 1Au trecut opt 
ani. în ziua cînd 
tinerii Emil și Ma
ria au 
ționați 
fața 
părea
meni mai ferioiți oa el. 
lor părea întemeiată pe dragoste și 
respect reciproc: nici un nor la o- 
rizont. In tradiționalul album de fa
milie, lîngă imaginea de la căsăto
rie au apărut mai apoi și fotografiile 
celor doi copii — un băiat și o fată.

Cînd s-a căsătorit, Emil terminase 
de cuxîrid școala medie zootehnică. 
Era harnic, capabil și s-a gîndit să 
pășească mai departe. Știa că va 
găsi din partea soției înțelegere. E 
lesne de înțeles că nu i-a fost deloc 
ușor Măriei, cînd el pleca la Bucu
rești la examene. Cit l-a stat în 
puteri, și-a ajutat soțul, l-a ferit de 
grijile de început ale gospodăriei 
lor tinere, bucuroasă că va ajunge 
inginer.

Și iată, în sfîrșit, ziua așteptată : 
Emil V. s-a întors cu diploma în 
buzunar. Au sărbătorit evenimentul 
și nu după multă vreme, au plecat 
în alt oraș, unde inginerul fusese 
promovat într-o nouă funcție. Un 
timp, totul a fost ca mai înainte. 
Viața de familie ßtätea sub semnul 
celei mai firești armonii. Apoi...

Dar înainte de a arăta ce s-a pe
trecut, să dăm cuvîntul unei scri
sori primite la redacție :

„La terminarea facultății a socotit că 
el, ca inginer, nu face să aibă o soție cu 
doar cîteva clase primare, considerînd-o 
incultă pentru el. A început să se poar
te în familie ca un stăpîn și ca un sa
trap, mergînd. pînă acolo incit își brus
chează soția. Nu vrea să știe că diplo
ma din buzunar 
care l-au ajutat, 
Crede că-i este 
regulile morale
călăuzească în calitatea lui de om cu e- 
ducație.

Lucrurile sînt cu atît mai grave cu 
cit. Emil V. este membru de partid și 
lucrează astăzi ca profesor, ca educator 
al tinerei generații la o școală din Turda, 
îngâmfarea lui merge pînă acolo incit 
a afirmat că atît soția cit- și neamurile

ei sînt „oameni de mîna a doua“ 
care nu are ce discuta, pentru că 
este „om de mîna întîia“.

Am pornit pe urmele acestei scri
sori ca să vedem cum arată un om 
de „mîna întîia“. Zeci și zeci de 
mii de oameni sînt socotiți de „mî
na întîia“, fiindcă se achită ireproșa
bil de obligațiile lor în muncă, de 
îndatoririle 
miile. Emil

Stînd de 
de muncă, 
un om care

cu
el

față de societate și ia- 
însă era un caz aparte, 
vorbă cu tovarășii săi 
aceștia au arătat că o 
caută să-și îndeplineas-

La redacție a sosit 
o scrisoare

o datorează oamenilor 
între altele și soției, 
permis orice. Încalcă 
care ar trebui să-l

că sarcinile de serviciu — cam re
tras însă, cam posac.

— Nu m-aș fl așteptat să aflu că 
se poartă acasă în felul acesta, ne-a 
spus directorul adjunct al școlii.

— Organizația de partid n-a știut 
nimic despre astfel de manifestări, 
arăta secretarul organizației de ba
ză. E adevărat că nu obișnuiește să 
participe la discuțiile din cadrul a- 
dunărilor generale, dar am pus asta 
pe seama firii sale de om închis, 
retras.

Am discutat și, cu Emil V. Conside
ram că ce-1 puțin acum, în ceasul 
al doisprezecelea, iși va judeca 
singur comportarea, își va da sea
ma cit de mult a greșit. Din păcate 
însă, părea surprins de faptul că ■ 
alți oameni își permit să-1 întrebe 
de ce-și brutalizează soția șl copiii. 
La un moment dat a și exclamat : 
„Există o mare diferență de gen in
telectual între mine și soție“.

Asta e adevărat. Numai că, jude
cind după fapte, diferența e î-n fa
voarea soției. Ea are un nivel mai 
înalt : a vădit caracter, în timp ce 
el... Diploma 1 se pare un „sema
for" care dă cale liberă în viață, 
permițînd orice apucături. In diplo
mă, el nu vede o hîriie care trebuie 
justificată prin fapte. A uitat că

tovarășa sa de 
viață l-a ajutat și 
că deci, cu atît 
mai mult aoum, 
cînd a devenit in

giner, aie datoria să-și îndrepte cu 
mai multă grijă și dragoste a- 
tenția asupra iannlliei. Or, în mo
mentul cînd Maria a intrat în 
earvidu, tocmai din dorința de a 
nu depinde direct de soțul ei, de a 
nu i se reproșa că nu trăiește pe 
propriile sale picioare, acesta și-a 
manifestat disprețul față de... di
ferența de salariu dintre ei. Ciuda
tă concepție. Dacă printr-o întîm- 
plare, eă zicem, ar avea un sala
riu inferior celui al soției, ar consi
dera oare că trăsăturile sale sufle
tești îl situează mult sub nivelul 
acesteia ?

Emil V. a dovedit o atitudine re
probabilă, care pe drept ouvînt i-a 
indignat pe tovarășii săi. Legile ne
scrise ale respectului și omeniei, 
ale conștiinței și comportării în via
ța de toate zilele nu pot fi nesoco
tite fără ca cel care le încalcă. să 
simtă blamul celor din jur. Au fost 
oameni care, aflînd cele întîmplate, 
au cerut organizației de partid să 
intervină mai activ. Fără îndoială 
că tovarășii săi de muncă, organi
zația de partid au nu numai drep
tul, ci și datoria să intervină pen
tru a-1 readuce pe calea cea bună.

Cititorii ar putea să pară surprinși 
de faptul că, referindu-ne la cazul 
inginerului Emil V., nu-i dăm numele 
întreg. Ar merita desigur să fie cu
noscut, dar nu o facem. Nu . pentru 
el, cît pentru omul care-1 poartă nu
mele, soția sa. Unii tovarăși de 
muncă ai lui Emil V. au convinge
rea 'că lucrurile se vor îndrepta. Să 
sperăm că așa va fii A influența 
în bine conștiința oamenilor, a găsi 
drumul cel mai scurt spre sufletul 
lor, a-1 ajuta să arunce peste bord 
balastul concepțiilor înapoiate ce
re, firește, multă răbdare și tact. 
Dar ou atît mai mare este meritul 
oamenilor care izbutesc să-și adu
că aportul la redresarea celor ce 
au greșit, făcîndu-i să înțeleagă pe 
deplin sensul adine al modului de 
viață socialist, al răspunderii față 
de societate și familie.

ION MARGÏNEANU

Cursuri de ridicare 
a calificării forestierilor
1100 de muncitori de la întreprinde

rea forestieră din Fălticeni, regiunea 
Suceava, au absolvit cursurile de ridi
care a oalificărli profesionale. Ei au au
diat lecții despre valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, creșterea produc
tivității pădurilor etc. Asemenea cursuri 
au fost organizate și la întreprinderile 
forestiere din Moldovița, Ctmpulung, 
Vatra Dornei etc., fiind frecventate de 
peste S 000 de muncitori forestieri din 
regiune.

Cele 90 de unități ale cooperativei 
Deservirea“, răspîndite în toate car

tierele Capitalei, asigură populației 
prestări de servicii din cele mai felu
rite. Atenția noastră s-a îndreptat, 
mai ales în ultima vreme, spre dez
voltarea activității de deservire la do
miciliu, spre organizarea serviciilor 
legate de întreținerea locuințelor : 
curățenia generală, curățarea parche
tului, a covoarelor ; de asemenea, se 
spală și se calcă lenjerie. Au fost pro
filate pentru aceste activități unită
țile din strada Bărăției nr. 33 (telefon 
15 54 40) și de pe Calea Moșilor nr. 
269 (telefon 1.2 60 53). Comenzile se 
pot face și telefonic, zilnic între orele 
6,30—21. Ele sînt executate în termen 
de 24 da oro de la primire.

Mii de cetățeni se adresează în 
fiecare lună cooperativei, care și-a 
cîștigat de altfel o clientelă perma
nentă, personalul de deservire bucu- 
rîndu-se do încredere și apreciere. Pe 
măsură ce solicitările sporesc, vom 
mări și numărul lucrătorilor din uni
tăți, vom dezvolta activitatea. încă 
în cursul acestei luni se introduce 
sistemul abonamentelor, pe baza că
rora se asigură clienților periodic, la 
datele pe care ei le indică, servicii de 
felul celor amintite. Mai trebuie spus 
că lucrătoarelor care vin pentru cură
țenie. li se pot încredința și alto tre
buri gospodărești : pregătirea unei 
mese, cumpărături etc. Tarifele sînt 
convenabile, fiind diferențiate în ra
port cu numărul de oro lucrate.

Așa cum s-a arătat, unitățile coope
rativei „Deservirea“ execută spălarea 
șl călcarea rufelor la domiciliu. In 
același timp însă, aceste servicii sînt 
efeotuate șl pe alte căi. Bunăoară, 
recent a fost înființată o spălătorie 
pe bulevardul G. Coșbuc nr. 88, care 
restituie rufele spălate și călcate în 
cîteva zile. De asemenea, s-a ame
najat o spălătorie de bloo, în clă

( Agerpres)

Oameni cu inițiativă
(Urmare din pag. I-a)

moi tinere brigăzi de la pistoane. El 
n-a obiectat. „E sarcină, tovarășe 
Niță, o sarcină de partid, formează 
o'amenii. Cu răbdare, cu înțelegere 
și-a format el strungarii. Specializa
rea pe repere le-a dat posibilitatea 
să insiste asupra calității, îmbună
tățind-o mereu. Iar cînd au simțit 
că au destule puteri, au .chemat la 
întrecere brigada lui Ion Bădaie, de 
la linia de rotoare și cuple. Se țin 
bine strungarii lui Niță : pe luna tre
cută au depășit sarcinile de produc
ție cu 30 la sută. Brigada de la 
toare se silește să șteargă mica 
ferență de 8 procente.

Aurel Mincă, montor cu bună 
putație, îl opri într-o zi pe tehnolo
gul de atelier.

— O fi bună la ceva schița asta ? 
Am născocit un dispozitiv pentru 
montarea rulmentului la arborele 
condus, de la pompa de cinci țoii. 
Că prea ne ia multă vreme. Lucrea
ză doi oameni. Nu-i spornică mun
ca

— M-am uitat atent la schița lui, 
— povestea mai tîrziu tehnologul — 
și, drept să spun, am rămas plăcut 
surprins. Era bun dispozitivul. I-am 
spus : „Dă-i drumul, ce mai aștepți? 
Eu te ajut“. Dispozitivul e gata 
de mult. Este un fel de presă

deloc.

două gheare, trage și presează. To
tul merge rapid, s-a redus mult 
timpul de montaj. Și a crescut pro
ductivitatea muncii.

Multe lucruri interesante se spun 
despre alți doi montori: Tudor Stan- 
cu și Constantin Buchman. Sînt a- 
proximativ de aceeași vîrstă : pri
mul are 35 de ani, iar celălalt 39. 
Lucrează în aceeași brigadă. Le-ar 
sta mai bine, poate, la sculăria uzi
nei sau la atelierul de prototipuri. 
Amîndoi sînt inovatori în plină crea
ție. De curînd, Tudor a realizat un 
dispozitiv care reduce rodarea pis- 
toanelor de la unul din tipurile de 
pompe de la șase ore, la numai o 
jumătate de oră. Buchman a con
ceput și el un dispozitiv pentru file

rs- tat găurile de prezoane. Acum lu- 
• crează împreună la alt mecanism. 

Se înțeleg bine, se respectă reciproc 
și este plăcut să-1 auzi pe unul a- 
preciindu-1 sincer pe celălalt.

Așa sînt oamenii uzinei. De la ei 
au venit multe propuneri pentru me
canizarea unor operații și moderni
zarea unor mașini-unelte. Aceste 
contribuții sîni izvoarele producției 
ritmice, calitative și spornice ; sau, 
cum spunea cineva din întreprin
dere, „compresoarele“ acestei u- 
zine de pompe și mașini agricole, 
care merge ferm spre un loc de 
seamă în rîndul întreprinderilor con
structoare de mașini.

direa din strada Mîntuleasa nr. 42. 
Aici au fost instalate mai multe ma
șini, cu ajutorul cărora lucrători ai 
cooperativei spală și calcă rufele 
locatarilor din bloc și din clădirile 
apropiate. Cum aceste unități sînt 
apreciate de populație, ele ar putea 
fi organizate în mai toate cartierele, 
dacă comitetele de bloc ne-ar pune 
la dispoziție spațiile necesare, res
pectiv unele din spălătoriile existente.

Tot pentru a satisface med bine 
cerințele populației, cooperativa a 
deschis în Calea Rahovei nr. 212 și 
în Calea Dudești nr. 7 unități care 
închiriază vase de gătit mai mari, 
farfurii, pahare de diferite dimen
siuni, tacimuri, sifoane, în general 
obiecte necesare organizării de reu
niuni familiare sau pentru alte pri
lejuri.

Pe lîngă serviciile amintite, unele 
unități sînt specializate în vopsitul 
obiectelor de piele, de la încălță
minte, poșete și serviete, pînă la 
haine. Numeroase centre repară sti
louri și ochelari. Două dintre acestea 
— de pe strada Smîrdan nr. 30 și 
Aristide Briand nr. 15 — aplică și 
vîrfuri de iridium la penițele de aur. 
Cele 12 tocilarii aparținînd coopera
tivei primesc la ascuțit tot felul de 
obiecte tăioase ; pentru ascuțitul la
melor, avem lucrători specializați și 
utilaje corespunzătoare.

Cooperativa își dezvoltă continuu 
activitatea, spre a răspunde celor mai 
variate cerințe. Astfel, printre ac
tivitățile noi se numără organiza
rea unor puncte de închiriat obiecte 
de plajă, la ștrandurile de la Lacul 
Tei, Floreasca I, Floreasca II și Sna- 
gov. De aici publicul va putea în- 
ohiria, în schimbul unei sume mini
me, șezlonguri, umbrele de soare, a- 
parate de radio portative, aparate de 
fotografiat, jocuri de șah, table etc. 
In cursul lunii iulie, intenționăm să 
organizăm și un serviciu special, în
cadrat cu lucrătoare cunoscînd limbi 
străine, care să se ocupe, la cerere, 
de supravegherea copiilor.

Cu toată diversitatea serviciilor pe 
care le-am organizat, acestea nu răs
pund încă cerințelor zilnice ale popu
lației. Studiind mai bine aceste ce
rințe și folosind din plin posibilitățile 
de care dispunem, vom dezvolta în 
continuare gama serviciilor prestate de 
cooperativa noastră, asigurînd în ace
lași timp îmbunătățirea muncii desfă
șurate.

® Ar fi bine ca stropitorile de 
flort, confecționate din tablă zin- 
cată, să fie completate cu stropi
tori din masă plastică, în mărimi 
diferite.

o Ar fi primite cu interes efor
turile industriei de a produce mai 
multe modele de lenjerie de.corp 
din țesătură milaneză — atît pen
tru bărbați, cit și pentru femei. 
Și sortimentul de numere se cere 
îmbogățit.

© Pentru perioada de vară sînt 
solicitați ciorapi bărbătești dintr-o 
țesătură mai subțire, precum și 
cantități mai mart de „tălpițe" (pe 
care femeile le folosesc în loc de 
ciorapi), a căror apariție pe piață 
a fost apreciată de cumpărători. 
De asemenea, sînt necesare mai 
multe pijamale subțiri pentru co
pii, din toate numerele.

• Și o cerință mai veche a gos
podinelor: capacele vaselor de bu
cătărie să se fabrice înt.r-o mă
sură mai mare decît pînă acum, 
avînd dimensiuni și culori potri
vite.

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

«„Alo, Metalo-casnica?'

ro
di-

I. GEORGESCU 
președintele cooperativei 

„Deservirea“-Bucureștl

în urma publicării, sub titlul de mai sus, în „Scînteia“ nr. 5897, a unui articol în care erau semnalate și unele deficiențe din activitatea cooperativei „Metalo-casnica”, Uniunea cooperativelor meșteșugărești din orașul și regiunea București ne rășpunde următoarele : „Pentru a se evita pe viitor cele semnalate, cooperativa a cerut, în vederea ridicării calificării cooperatorilor, școlarizarea a 15 lucrători la uzinele producătoare de frigidere ; pentru rezolvarea lucrărilor întîrziate, datorate lipsei unor piese, s-au făcut diligentele necesare obținerii acestora. în același timp, pentru descongestionarea telefonului suprasolicitat din str. Avrig, s-a înființat un nou centru de primire a comenzilor în str. Mendeleev nr. 12, avînd numărul de telefon 16 46 19“.
Lipsuri mărunte ?

Mă adresez ziarului 
cu rugămintea de a 
publica la rubrica 
„Căminul nostru“ cîte
va observații pe care 
le am de făcut atît eu 
personal, cit și 
cumpărători.

De cîtva timp, 
servirea în unele
gazine suferă din cau
za cantităților insufi
ciente de ambalaje. 
La magazinul cu arti
cole de sport din bd. 
„1848“ colț cu str. 
Lipscani din Capitală, 
de exemplu, mi s-a în-

mînat zilele trecute o 
pereche de tenișl În
veliți Intr-un... carton. 
Din același motiv, 
cumpărătorii întîmpl-

alți

de
nia-

Din scrisorile 
sosite la redacție

nă greutăți și la unele 
magazine alimentare. 
Lipsesc, de asemenea, 
periodic din unitățile 
de specialitate șerve
țele de hirtie obișnui
te, în pachete de 1 000

de bucăți, htrHa Igie
nică.

Ca gospodină, care 
m-am obișnuit în ulti
mii ani, asemeni tutu
ror, cu un comerț civi
lizat, cu magazine mo
derne, bogat aprovi
zionate, unde deservi, 
rea este tot mal bună 
— mă întreb: oare fo
rurile de resort nu pot 
lua măsuri pentru li
chidarea unor aseme
nea lipsuri mărunte ?

MARIA ALEXANDRU 
gospodină

TehnicaIntroducerea tehnicii moderne în medicină a determinat progrese importante în domeniul diagnosticului și tratamentului diverselor a- fecțiuni, precum și în multiplele aspecte pe care le prezintă cercetarea științifică. Ținînd seama de faptul că, în general, bolile se vindecă cu atît mai repede și mai integral cu cît depistarea lor este mai precoce, știința medicală își îndreaptă eforturile în primul rînd spre introducerea celor mai perfecționate tehnici de investigație.
Mijloace moderne 

de diagnosticFolosirea tehnicii noi în studiul funcției diferitelor aparate și sisteme ale organismului, cum sînt aparatul cardio-vascular, aparatul respirator, sistemul nervos, sistemul muscular etc., oferă posibilitatea obținerii unor informații de finețe, care duc fără greș la precizarea diagnosticului. Pentru cercetarea funcției aparatului cardio-vascular sînt astăzi folosite cu succes numeroase aparate. Electrocardiograful, de exemplu, înregistrează potențialul electric generat de inimă în timpul activității sale. Prin introducerea unor dispozitive speciale, care transformă variațiile de presiune, de temperatură, de viteză, de accelerație etc. în variații electrice, cîmnul explorărilor funcționale cardio-vasculare s-a extins. Cu ajutorul unor microfoane deosebit de fine, zgomotul inimii poate fi analizat în diferite benzi de frecvență cu fonocardiograful, ajungîndu-se, prin electromanometre introduse direct în inimă, să se înregistreze sunetele și presiunile din interiorul acestui organ.Faptul că funcția fiecărei celule, fiecărui organ sau fiecărui sistem este însoțită de producerea așa-nu- miților „biocurenți", a. dus la crearea unor aparate speciale, capabile să înregistreze și sa măsoare acest gen de energie. Cu miograful se urmăresc biocurenții generați de fibrele musculare, cu electroencefa- lograful — curenții generați de activitatea creierului, permițîndu-se ast-

nouă in medicinăfel localizarea leziunilor, cu retino- graful — curenții generați de activitatea nervoasă a retinei oculare, cu gastrograful — curenții stomacului, cu electrocardiograful fetal — activitatea inimii copilului înainte și în timpul nașterii etc. în- trucît gama biocurenților este întinsă, iar datele obținute prin acești curenți cu privire la activitatea organelor sînt deosebit de prețioase, numărul aparatelor de acest gen este în continuă creștere. Reducerea dimensiunilor acestor dispozitive la valori deosebit de mici ne permite astăzi folosirea lor direct în organul studiat, oferind chiar posibilitatea de a obține emisiuni prin radio ale variației parametrilor mă- surați.Un rol deosebit în stabilirea diagnosticului revine radiologiei. în ultimul timp, aceasta a înregistrat succese importante prin introducerea unor dispozitive și tehnici care, reducînd doza de iradiație, permit totodată un randament și o calitate superioară a rezultatelor. Obținerea unor imagini în relief, atît la radiografii, cît și la tomografii, precum și posibilitatea explorării minuțioase a sistemului arterial și limfatic — prin angiocardiografii —• reprezintă un succes deosebit al metodei.Un alt mijloc de explorare în plină dezvoltare îl constituie izotopii radioactivi. Aparatura este asemănătoare cu cea din fizica nucleară, tehnica folosirii radioizoto- pilor îmbogățindu-se recent cu un aparat nou, scintiscaner, care explorează corpul bolnavului și marchează automat, chiar pe fotografia acestuia, zonele în care s-au concentrat izotopii radioactivi administrați. Se pot astfel determina cu precizie forma, amplasarea și gradul de activitate biologică al unor organe ce rețin acești izotopi, ca de exemplu tiroida, ficatul sau tumorile.
înlocuitoare ale diferitelor

tehnica nouă a adus mari progrese și în aparatura utilizată în intervenții și tratamente. Actul operator în sine este ușurat de un mare număr de instrumente de finețe, aparate de suturât automat artere, nervi și bronhii, bisturie electrice sau cu ultrasunete. Aparatura specială modernă a permis și executarea unor anestezii de durată foarte lungă, ceea ce a dus la practicarea unor intervenții din ce în ce mai complicate, abordarea operațiilor pe plă- mîni, inimă, creier.Tehnica nouă a creat aparate ce înlocuiesc temporar sau definitiv organe. Așa sînt, de exemplu, aparatele de respirație artificială, care permit supraviețuirea unor bolnavi cu paralizie respiratorie, sau rinichiul artificial, care curăță sîngele de produsele toxice ale organismului în unele cazuri de insuficiență renală acută. Ca o realizare cu totul deosebită trebuie considerat aparatul numit cord-pulmon artificial. Prin acest aparat se înlocuiesc chiar funcția chimică de oxigenare a sîn- gelui și acțiunea mecanică de pompare a inimii. S-a dat posibilitatea intervenției pe organul cel mai sensibil, inima, astfel îneît i se pot corecta unele defecte congenitale sau dobîndite, se pot înlocui artere rupte, puțind fi efectuate intervenții care pînă de curînd ar fi părut de domeniul fanteziei. în timpul unor asemenea operații, operatorul poate să urmărească activitatea electrică a cordului și creierului, amploarea narcozei, respirației și oxigenării țesuturilor, variațiile acidității și compoziției sîngelui. Prin studii și experimentări, s-a reușit să se realizeze vase sanguine și alte e- lemente din materiale plastice, perfect tolerate de organism. Aceste metode deschid o largă perspectivă pentru chirurgia reparatoare.
Fotomefrul, ultramicro+omul

llll
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Cu ajutorul cord-pulmonului artificial — aparat pe care-1 
redă imaginea 
pe inimă.

de

Și
mai sus — au devenit posibile operațiile

și altele...

organeParalel cu mijloacele necesare stabilirii unui diagnostic corect,
Examenele de laborator constituie, la rîndul lor, o altă categorie de investigații, care a atins un nivel foarte înalt sub raportul tehnicizării. Numărul de analize corti

plexe ale sîngelui, de exemplu, în timpul unei operații pe inimă, se ridică la 40. Pentru efectuarea lor s-au introdus aparate de analize biochimice, deosebit de sensibile, ca fotometre cu flacără pentru determinarea cantității de sodiu, potasiu sau calciu, spectroCoto- metre universale de absorbție în ultraviolet vizibil sau infraroșu, po- larimetre, PH-me- tre electronice, a- parate de croma- tografie sau elec- troforeză, care separă diferiții cons- tituenți ai plasmei sanguine datorită sarcinilor lor electrice deosebite, pompe de vid, aparate de liofilizare pentru uscarea la temperaturi scăzute a substanțelor biologice, centrifuge rapide cu turațiepînă la 60 000 ture pe minut altele.Pentru virusurile ale căror dimensiuni sînt deosebit de mici, invizibile la microscopul obișnuit, a fost introdus microscopul electronic. Se mai folosește și ultramicroto- mul, cu care se pot obține felii de preparat atît de fine, îneît trebuie așezate una peste alta 500 000 de astfel de felii pentru a se obține grosimea de 1 mm.în afară de tehnicizarea sectorului de investigație și tratament la nivelul științei și tehnicii moderne, creșterea calității muncii în spitale și sanatorii mai este asigurată și de un întreg complex de aparatură și utilaje. Dacă ne-am referi numai la noile sisteme de sterilizare, la centralele de oxigen și instalațiile de vid pentru aspirație sau de aer comprimat, la camerele modeme de

termostat, la sistemele electrice de semnalizare, ia asigurarea aerului condiționat sau a dezinfecției aerului, ne dăm seama de progresele care se înregistrează zi de zi în a- cest sector de activitate.în Directivele Congresului al III-lea al partidului s-a prevăzut construirea a numeroase policlinici și mărirea numărului de paturi noi de spital. Dacă la dotarea acestor unități adăugăm și aparatura necesară unităților existente, putem aprecia efortul susținut care se cere industriei noastre în plină dezvoltare pentru a asigura introducerea tehnicii celei mai moderne în metodele de diagnostic, tratament și cercetare medicală.
Dr. DIMITRIE NANU 

directorul Centrului de documentare 
medicală

TEATRE : Teatrul fle Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11) ; Fragmente din Oedip (ac
tul III), șl Cavalerul rozelor — (actul 
II) — (orele 19,30), Teatrul de stat de 
operetă : Paganini — (orele 10,30) ; Să
rutul Clanitei — (orele 19,30). Filarmo
nica de stat „George Enescu" (Ateneul 
R. P. Romîne) : Concert simfonic. 
rijor : Mircea Basarab, Artist ~ 
Laureat al Premiului de Stat 
11). Teatrul Național „I.
(Sala Comedia) : Macbeth — (orele 10) ; 
Adam și Eva — (orele 20). Teatrul I 
Nottara“ (Sala Studio) : Băieții veseli — 
(orele 20). (Parcul „23 August") ; Femela 
îndărătnică — (orele 20), Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) ; Cezar și Cleopatra — 
(orele 10 și orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : In fie
care seară de toamnă — (orele 11) ; 
Logodnicul de profesie se însoară —
— (orele 20). (Parcul „N. Bălcescu") : 
Chirița în provincie — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Cora
bia cu un singur pasager — (orele 19.30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor 
sfărîmate — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). (Grădina Boema) : Ca la re
vistă — (orele 20,15), Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(orele 11). Circul de stat : Curaj și ti
nerețe — (orele 16 și orele 20).

Di- 
Emerit, 
- (orele 

L. Caragiale" 
- -I I 
„C. I.

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; " ”
București (9,15; 11,30; 13,45
21.15) , 1 Mai (10,15; 12,45;
20.15) , Gh. Doja
21,30), Ștefan cel 
17,30; 19,45; 22),
14; 16,15; 18,30;
(20,45), Grădina

11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 

Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
- ■ (9; 11,30; 14; 16,30; 19:

Mare (10,15; 12,30; 14,45; 
G. Coșbuc (9,30; 11,45;

21), Stadionul Giuleștl 
. . . 13 Septembrie (20,45),
Arenele Libertății (20,30). Dracul și cele 
10 porunci — cinemascop ; Republica 
(9, 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
Progresul (orele 20,30), Elena Pavel (9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21 — grădină 20,30), 
Grivița (9,45; 12,15; 14,45; 17;- 19,30), Alex. 
Sahia (10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45; — gră
dină 20,15), Patinoarul 23 August (21), 
23 August (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45;
21.30) . Lumina de iulie : Magheru (10;
12; 15; 17; 19; 21), Giuleștl (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amlază 16; 18,15; 20,30), Libertății 
(10; 12; 16,30; 18,30 — grădină 20,30). Pe 
urmele bandei : rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9,30; 11,15: 13; 14,45: 16,30; 
18,30; 20,45 — grădină 20.15), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Raidul vărgat : Tine
retului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , T. Vladimirescu (16; 18; 20). Noua
prietenă a tatii : Victoria (10; 12: 14; 
16,15; 18,30; 20,45), 8 Martie (11; 16; 18,15; 
— grădină 20,15), Flacăra (11; 15; 17,15; 
19,45). Colegii : Central (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,15; — gră
dină 20,30). Cereomușki : Moșilor (16; 
18,15 — grădină 20,30), Volga (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Haiducii din Rio Frio : Uni
rea (16; 18; — grădină 20,15). Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful 13 Septembrie. Magistratul : 
13 Septembrie (11,30- 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Așa a fost — Moscova — Antarc
tica — Primăvara obișnuită — rulează 
In continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi.

Divorț Italian — rulează la cinemato
graful Maxim Gorki 
Căpitanul Fracasse — 
frățlrea între popoare
20.30) , v. Roaită (9.15;
19,15; — grădină 21,15),
16; 18,15; 20,30). Mila regească : Cultural 
(10.30; 15: 17: 19; 21), B. Delavrancea (16; 
18; 20). Noaptea pe autostradă : rulează 
la cinematografele Alex. Popov (în 
continuare, de la orele 9,45 pînă la orele 
21), G. Bacovia (11,30: 15,30; 18; 20,15). 
Tinerețea iul Maiakovski : rulează la 
cinematograful C-tin David (16,30; 18,30;
20.30) . Lanterna cu amintiri : Munca
(16; 18,15; 20,30). Tinerii — cinemascop : 
Popular (10,30; 15: 17; 19; 21), Grădina
T. viadlmirescu (20,15). Pînă mllne : 
30 Decembrie (12; 16; 18,15: 20,30). Cerul 
n-are gratii : rulează la cinematogra
fele M. Emlnescu (11,30; 16; 18,15, 20,30), 
Drumul Serii (11; 16; 18; 20). Dă-i înainte 
fără grijă : rulează la 
Iile Pintilie (15: 17, 19; 21
20.30) . Plaja : Luceafărul (15;
— grădină 20,30). O viață :
cinematograful Olga Banele __
— grădină 20,30). Bunica Sabelia . ____
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Fata cu ulciorul ; 
Grădina 23 August (20,30), Maxim Gorki 
(11).

(15; 17; 19; 21).
cinemascop : In- 

(10,30; 15,30: 18; 
11,30: 14; 16,45;

Floreasca (11;

cinematograful
— grădină 
17,15; 19,30; 
rulează la 
(15: 17; 19; 

Aurel

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 - Gimna
stica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii șl tineretul 
școlar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 
— Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — După 10 ani... 
19,30 — Opera bucureșteană pe scena 
Operei din Paris : „Cavalerul rozelor" 
(actul II) și Oedip (actul III). 20,50 — 
Filmul artistic „Confidentul doamne
lor". 22,30 — Nopți albe la Leningrad 
(reportaj prin interviziune). In încheie
re : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

CUM VA FI VREMEA ?
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit în toate regiunile. Cerul 
a fost variabil. Ploi slabe izolate s-au 
semnalat în Moldova. Vîntul a suflat 
potrivit, local cu intensificări pînă la 
tare din vest șl, nord-vest. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori cu
prinse între 19 grade la Ocna Șugatag 
și Gheorghieni și 33 grade la Bechetu. 
In București : Vremea a fost frumoasă 
șl s-a încălzit iar cerul a fost variabil. 
Vîntul a suflat potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura maximă a fost de 
32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 iunie. In țară ; Vreme căldu
roasă dar ușor instabilă mai ales în a 
doua parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil. Averse locale însoțite de des
cărcări electrice ”or cădea în nord- 
estul țării. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura stațio
nară la început, apoi în scădere ușoară 
minimele vor fi cuprinse intre
grade iar maximele între 23—33 grade. 
In București și pe litoral : vreme căl
duroasă dar ușor instabilă mai ales în 
a doua parte a intervalului. Cerul va- 
fi variabil, vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară la început apoi 
în scădere ușoară.

10—20
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Opère al« unor oameni Je știință și litere indieni 
olerite în dar Universității din Cluj

La Universitatea „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj a avut loc, sîmbătă dimineața, o 
solemnitate în cadrul căreia M, P, 
Mathur, ambasadorul Republicii India 
în țara noastră, însoțit de R. D. Chak- 
ravarty, secretar al ambasadei, au oferit 
Universității din Cluj un dar compus 
din opere ale unor cunoscuți oameni de 
știință și litere indieni.

Au asistat acad. prof. Constantin Dai- 
coviciu, rectorul Universității din Cluj, 
Clement Rusu, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular regional, 
numeroși membri ai corpului didactic.

S PORT Azi, la Copenhaga

Danemarca — /?. P, Romînă
COPENHAGA (prin telefon de la tri

misul nostru). — Ne mai despart pu
ține ore de întîlnirea de fotbal Romînia- 
Danemarca și aici la Copenhaga acest 
eveniment sportiv este așteptat cu vie 
nerăbdare. Acum cînt transmit, ambele 
echipe și-au încheiat pregătirile. Un 
singur semn de întrebare mai dăinuie 
încă : se va însenina sau ploaia rece, 
amintind zilele mohorîte de toamnă, va 
continua să cadă. Dinspre Baltica se 
văd aceiași nori negri, iar termome
trul arată invariabil 14—15 grade.

De două zile, fiind la Copenhaga, 
fotbaliștii noștri sînt în centrul atenției 
iubitorilor de sport și al presei daneze. 
Sub titlul sugestiv : „Romînii zîmbesc 
și se antrenează“, ziarul „Politiken“ de 
sîmbătă publică un amplu reportaj, în

Ï a e î t e v a v i as d me» i
ORADEA (redacția ziarului „Crișana"). 

— într-un concurs de verificare desfășurat 
sîmbătă pe stadionul „înfrățirea" din Ora
dea, Iolanda Balaș a realizat la săritura 
în înălțime 1,88 m — cea mai bună per
formanță mondială din acest an. (Recordul 
mondial — care îi aparține — este de 
1,91 m).

în cea de-a treia zi a turneului inter
național de polo pe apă de la Leipzig, 
reprezentativa noastră a făcut joc egal 
(2—2) cu selecționata R. D. Germane.

Preocupare continuă pentru îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de bază

(Urmare din pag. I-a)tetului de partid de la Șantierul Naval Giurgiu, despre munca de partid pentru realizarea ritmică și la toți indicatorii a planului de producție. Intervențiile altor secretari de organizații de bază, discuțiile purtate cu privire la cele mai bune metode în munca de partid sînt de mult folos tuturor participanților.Potrivit recomandărilor comitetului regional de partid, în cadrul instruirii se acordă o deosebită atenție studierii diferitelor documente ale C.C. al P.M.R. și guvernului, precum și a hotărîrilor organelor locale de partid. Totodată, în unele comune din raioanele Titu, Urziceni, Slobozia, s-a încetățenit practica de a se organiza, în afara pregătirii lunare, studierea sistematică a documentelor de partid de către birourile organizațiilor de bază, sub îndrumarea instructorilor teritoriali.Rezultate bune în ce privește îmbogățirea cunoștințelor secretarilor organizațiilor de bază, înarmarea acestora cu cele mai eficace metode ale muncii politice au vizitele în unitățile fruntașe din industrie, a- gricultură, în institutele de cercetări științifice. Asemenea vizite au fost organizate, cu prilejul instruirii, la I.C.Z. din raionul Slobozia, I.C.C.P.T. Fundulea din raionul Lehliu, la G.A.S. Zimnicele, raionul Zimnicea, la gospodăriile colective Cetatea — Turnu Măgurele; . Pot- logi, raionul Titu ; Chirnogi, raionul Oltenița. Secretarii organizațiilor de bază din întreprinderile o- rașului Giurgiu au vizitat recent Șantierul Naval Giurgiu, cu care prilej a avut loc un schimb de experiență asupra problemelor muncii politice de masă. Cu mult interes au participat secretarii organizațiilor

Dl. M. P. Mathur și acad. prof. Cons
tantin Daicoviciu au subliniat în cu- 
vîntul lor, însemnătatea schimbului de 
lucrări științifice în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, strîngerii re
lațiilor dintre cele două popoare, pen
tru menținerea păcii în lume.

După solemnitate, dl. M. P. Mathur, 
împreună cu persoanele care îl însoțesc, 
au vizitat complexul social-studențesc 
al centrului universitar din Cluj, grădi
na botanică, complexul de locuințe al 
corpului didactic și au făcut o plimbare 
prin oraș. (Agerpres) 

soțit de fotografiile lui Constantin și 
Datcu, în care autorul remarcă tehnica 
românilor și optimismul acestora.

Meciul de la Copenhaga va fi urmărit 
și de numeroși ziariști străini care vor 
relata desfășurarea întâlnirii ce va începe 
la orele 13,30 ora locală (la București, 
ora 14,30). După cum s-a mai anunțat, 
toate cele 60 000 de bilete — capacita
tea maximă a stadionului — au fost vîn- 
dute, iar cei ce nu și-au putut asigura 
prezența în tribunele de la stadionul 
„Idrotspark" se vor mulțumi cu repor
tajul radioului și televiziunii. De altfel 
și iubitorii fotbalului din țară vor avea 
prilejul să fie la curent cu meciul de 
la Copenhaga ascultînd în jurul orei 
14,80 transmisia crainicului radiodifuziu
nii romîne.

în Aula Bibliotecii Centrale Universi
tare din Capitală â avut loc ieri primul 
tur al meciului internațional de sah din
tre selecționatele R. P. Romîne și R. P. 
Ungare. Scorul este égal: 3,5—-8,5 puncte, 
5 partide fiind întrerupte.

★
în parcul sportiv Dinamo S-a disputat 

aseară întîlnirea de box dintre echipele 
Dinamo București și Sempre Avanti 
(Bologna). Pugiliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 14—6.

de bază la vizitele ce au fost organizate de comitetele raionale la Mu- zeul de Istorie a partidului și la Expoziția „30 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor”.Instruirea lunară și semestrială a secretarilor organizațiilor de bază este completată de instruirea periodică — pe centre de comune — a birourilor organizațiilor de bază de către secretarii și alți membri ai birourilor comitetelor raionale. Asemenea instruiri au avut loc în legătură cu sarcinile privind desfășurarea campaniilor agricole sau pregătirea închiderii învățămîntului de partid la sate. Pentru a extinde metodele bune folosite în informarea asupra sarcinilor trasate cu prilejul instruirii lunare a aparatului de partid și în sprijinirea birourilor organizațiilor de bază la realizarea lor, Comitetul raional P.M.R. Slobozia a invitat pe toți instructorii teritoriali în comuna Scînteia spre a lua cunoștință de felul cum lucrează în această privință instructorul Nicolae Miu.Numeroase comitete raionale și orășenești din regiunea noastră au acumulat o experiență prețioasă în instruirea secretarilor și birourilor organizațiilor de bază. Comitetul raional P.M.R. Urziceni se îngrijește ca programul de instruire să reflecte cele mai importante și mai actuale sarcini ale organizațiilor de partid. Urmărind cu perseverență sprijinirea a tot ce e nou și înaintat în munca organizațiilor de bază, stimularea inițiativei acestora și extinderea celor mai bune metode de muncă, comitetul raional a organizat, în cadrul instruirii, schimburi de experiență între secretarii organizațiilor de bază la comitetul de partid din G.A.C. „Drumul lui

Al Vll-lea Concurs artistic pe țară al formațiilor de amatori
Sîmbătă a avut loc în Capitală șe

dința Comisiei centrale a celui de-al 
Vll-lea Concurs artistic pe țară al for
mațiilor de amatori—muzicale, coregra
fice și brigăzi artistice de agitație de 
la orașe și sate.

S-a analizat desfășurarea primei eta
pe a concursului. în actualul concurs 
au fost antrenate peste 27 000 de for
mații ale așezămintelor culturale, sindi
catelor și cooperativelor meșteșugărești, 
cu aproximativ 630 000 de artiști amatori. 
De asemenea, acest concurs a prilejuit 
înființarea unui mare număr de echipe 
artistice în cadrul S.M.T. și G.A.S., a 
contribuit la creșterea numărului de bri
găzi artistice de agitație și de formații 
instrumentale, a promovat genuri noi de 
formații.

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale și Teatrul satiric muzica) „C. Tănase” anunță cu profundă durere încetarea din viață a artistei emerite Maria Tănase.Născută în București în anul 1913, Maria Tănase a fost atrasă de timpuriu de frumusețea cîntecuiui nostru popular pe care l-a slujit cu dragoste și cu o sensibilitate remarcabilă pînă la sfîrșitul vieții sale.Dotată cu calități artistice deosebite, cu o rară capacitate de înțelegere și redare a muzicii populare în tot ceea ce are mai specific, mai pitoresc, mai emoționant, Maria Tănase a ridicat interpretarea cîntecuiui popular romînesc la nivelul unei arte de înaltă ținută, contribuind prin puternica ei personalitate la creșterea prestigiului și faimei de care se bucură arta noastră populară în întreaga lume.Totodată ea a desfășurat o activitate susținută de culegător, sco- țînd la iveală și valorificînd nenumărate melodii populare, creînd ea însăși numeroase cîntece în spirit popular.Prin munca și arta ei, Maria Tănase și-a cîștigat stima, prețuirea și dragostea iubitorilor de muncă, a

Lenin” din Cătrunești — referitor la munca pentru întărirea organizațiilor de bază în sectorul zootehnic și la comitetul de partid, din G.A.C. Movilița cu privire la stilul de muncă al organizațiilor de bază din brigăzi.Toate acestea își arată eficacitatea în întărirea organizațiilor de bază din raion, în creșterea rolului lor în viața gospodăriilor de stat și colective, a întreprinderilor, în formarea unui activ fără partid alcătuit din aproape 6800 tovarăși, important mijloc de întărire a legăturii organizațiilor de bază' cu masele. Perfecționarea activității organizațiilor de partid se reflectă și în munca pentru dezvoltarea economică a raionului, în nivelul mai înalt la care au fost efectuate lucrările agricole din campania de primăvară, în rezultatele obținute în domeniul creșterii animalelor.Cu toate acestea, mai sînt raioane în care instruirea secretarilor organizațiilor de bază se desfășoară la un nivel scăzut. La Comitetul raional de partid Oltenița se vădesc unele manifestări de formalism în întocmirea programului instruirii și desfășurarea acesteia ; în unele expuneri, legătura cu viața se reduce la o înșiruire seacă de cifre, lipsite de interpretare ; sînt cazuri cînd instruirea secretarilor organizațiilor de partid alunecă pe o pantă tehnicistă. Aceste deficiențe au influențat negativ activitatea unor organizații de bază cum sînt cele din G.A.C, „Ștefan Gheorghiu” din comuna Herăști, „Ogorul nou" din Greaca, G.A.S. Fundeni, care-și îndeplinesc slab rolul de conducător politic în colectivul unde activează.Instruirea secretarilor organiza

colocviu Ia Institutul 
âc cercetări Juridice 

al Academiei R. P. Romine
în zilele de vineri și sîmbătă,' la In

stitutul de cercetări juridice al Acade
miei R. P. Romîne a avut loc un coloc
viu cu tema „Raporturile dintre plan și 
contract".

Au fost prezentate rapoartele „Obli
gația de a încheia contracte economi
ce“ de prof. dr. Traian Ionașcu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, directorul Institutului de cerce
tări juridice; „Corelația dintre plan și 
contract cu privire specială la influența 
modificărilor de sarcini de plan asupra 
contractelor" de Eugen Barasch, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, director adjunct științific al ace
luiași institut; „Legătura cu planul a 
contractelor încheiate de gospodăriile 
agricole colective“ de Salvador Brădea- 
nu, șeful sectorului de drept colectivist 
din institut. (Agerpres)

Ca multo alte locuri, orașul 
Pașcani tșl schimbă continuu înfățișa
rea. S-au construit aici blocuri de locu
ințe — dintre care două, recent date în 
folosință, sînt prezentate în fotografia 
de Jos. De asemenea, s-au construit 
un local spațios, cu 16 săli de 
clasă, două laboratoare etc. pentru 
școala medie „Constantin Burcă“ (foto
grafia din stingă, sus). Fotografia din 
dreapta, sus, înfățișează o altă con
strucție nouă a orașului — complexul 
cooperației meșteșugărești.

Anul acesta, la Pașcani se vor mal 
da în folosință 64 de apartamente,

(Foto : Gh. Vințilă)

Vorbitorii au făcut propuneri pen
tru ridicarea pe o treaptă și mai 
înaltă a pregătirii artistice, a reper
toriului și conținutului spectacolelor 
formațiilor artistice de amatori. Mem
brii comisiei centrale au discutat 
unele măsuri privind organizarea fazei 
regionale a concursului, care se va des
fășura în lunile iulie-august. (Agerpres)

Informații
în cadrul schimburilor culturale din

tre Radioteleviziunea romină șl cea 
bulgară, sîmbătă seara, a sosit în Bucu
rești corul de copii al Radioteleviziunli 
din Sofia. Corul, compus din 92 de copii, 
esté condus de dirijorul Hristo Nedealcov.

(Agerpres)

maselor largi de oameni ai muncii din patria noastră.Pentru excepționalele sale calități artistice, puse în slujba promovării muzicii populare românești, statul democrat popular i-a conferit titlurile de artistă emerită și laureată a Premiului de Stat.încetarea din viață a Măriei Tănase este o pierdere grea pentru viața muzicală din țara noastră.Amintirea ei va rămîne vie în conștiința tuturor celor care au cunoscut-o.Comitetul rle Stat pentru Cultură și ArtăAsociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicaleTeatrul satiric muzical „Constantin Tănase”
★Corpul defunctei va fi depus în holul Teatrului satiric muzical „C. Tănase” (sala Savoy).Accesul publicului va fi permis luni 24 iunie între orele 13—-18 și marți 25 iunie între orele 9—12.Cortegiul funerar vă pleca din fața Teatrului „C. Tănase” marți la ora 13. înhumarea va avea loc la cimitirul Belu la ora 14,30.

țiilor de bază la centrul de raion se îmbină cu ajutorul dat acestora pe teren de către membrii birourilor raionale, cu îndrumarea concretă la fața locului, spre a-și Orienta activitatea către rezolvarea problemelor principale. în raioanele Urziceni, Videle, Titu, în orașul Giurgiu, secretarii și alți membri ai birourilor comitetelor raionale și orășenesc a- jută sistematic secretarii organizațiilor de bază să muncească cu perspectivă, să concentreze eforturile organizațiilor de bază spre obiectivul esențial în fiecare perioadă. Tovarășii Andrei Voileanu, secretar al Comitetului raional Călărași, Tudor Prodan, secretar al Comitetului raional Videle, Ion Balaeș, secretar al Comitetului raional Urziceni, Ion Rîbu, secretar al Comitetului raional Titu. Ion Chircă, secretar al Comitetului raional Roșiori de Vede, obișnuiesc să lucreze o perioadă mai îndelungată cu birourile organizațiilor de bază care întîmpină greutăți. Din păcate, mai sînt unii secretari ai comitetelor raionale, printre care tov. Marcu Birlan din raionul Giurgiu ; Ion Bratu, din raionul Răcari ; Gheorghe Pană din raionul Lehliu ; Nicolae Ațînțișanu, din raionul Slobozia, la care se vădesc manifestări de formalism în îndrumarea organizațiilor de bază.La recenta ședință a biroului comitetului regional de partid s-a subliniat că, deși în domeniul instruirii au fost realizate progrese simțitoare, va trebui să ajutăm mai eficient comitetele raionale de partid în dezvoltarea rezultatelor obținute și înlăturarea lipsurilor ; o atenție deosebită vom acorda îndrumării secretarilor și birourilor organizațiilor de bază din secțiile G.A.S., brigăzile G.A.C., ateliere, care au încă o experiență redusă. îmbunătățind continuu instruirea secretarilor și birourilor organizațiilor de bază, vom realiza noi progrese în întărirea organizațiilor de bază, în creșterea forței lor de mobilizare a maselor la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

MOSCOVA (Agerpres). — După cum 
transmite Agenția TASS, la 21 iunie, 
Plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat în 
unanimitate hotărârea „Cu privire la 
sarcinile curente ale muncii ideologice 
a partidului“. In hotărîre se. subliniază 
că „sarcina principală a muncii ideolo- 
gice-educative a partidului în condițiile 
actuale este de a asigura din punct de 
vedere ideologic traducerea în viață a 
Programului P.C.U.S., crearea bazei 
tehnice-materiale a comunismului, for
marea relațiilor sociale comuniste, edu
carea omului nou, creșterea vigilenței 
politice, desfășurarea unei largi ofen
sive împotriva ideologiei imperialiste, 
împotriva rămășițelor trecutului în 
conștiința oamenilor“.

în hotărîre este subliniată necesitatea 
de a „concentra eforturile partidului, 
organelor de stat, sindicatelor, comso- 
molului și tuturor celorlalte organizații 
obștești spre următoarele direcții prin
cipale ale muncii ideologice, corespun
zătoare etapei actuale a construirii co
munismului în U.R.S.S. și luptei de 
clasă pe arena internațională : forma
rea concepției comuniste despre lume 
la oamenii muncii, înlăturarea rămăși
țelor trecutului din conștiința și din ati
tudinea oamenilor sovietici, educarea 
tn spiritul muncii a constructorilor ac
tivi și conștienți ai comunismului, creș
terea nivelului cultural al poporului, e- 
ducarea poporului în spiritul patriotis
mului sovietic și al internaționalis
mului socialist, lupta hotărîtă împotriva 
anticomunismului, împotriva tuturor for
melor ideologiei burgheze".

Plenara a relevat cu satisfacție că 
„înfăptuind hotărîrile Congresului al 
XXII-lea și Programul P.C.U.S., poporul 
Sovietic a obținut succese importante în 
toate domeniile producției materiale, 
vieții sociale și spirituale“.

Plenara a subliniat că aceste succese 
„marchează adevăratul triumf al mar- 
xism-leninismului — busolă sigură și de 
nădejde în lupta istorică a omenirii 
muncitoare împotriva robiei capitaliste, 
pentru victoria idealurilor comuniste“.

,,Victoriile hotărâtoare ale poporului 
sovietic în construcția comunistă, reali
zările tuturor popoarelor din țările so
cialiste — se spune în hotărîre — au 
creat un raport calitativ nou al forțelor 
de clasă pe arena mondială, în condi
țiile căruia imperialismul nu mai poate 
să învingă socialismul prin mijloace mi
litare și suferă o înfrângere după alta în 
întrecerea economică a celor două sis
teme“.

Plenara a atras atenția asupra faptu
lui că în prezent cercurile guvernante 
din țările imperialiste „pun principalul 
accent pe diversiunile ideologice față de 
statele socialiste, pe anticomunismul 
deșănțat. Sub steagul anticomunismului, 
imperialiștii duc o politică de discrimi
nare economică și politică față de țările 
sistemului socialist, accelerează cu fe
brilitate cursa înarmărilor. Ei încearcă 
prin toate mijloacele să mute „războiul 
ideilor“ în țările socialiste. Sub parava
nul lozincii coexistenței pașnice a ideo
logiilor, ei încearcă să introducă în so
cietatea noastră concepțiile greșite des
pre arta „nepartinică“, despre „liber
tatea absolută a Creației", lipsa de idei 
și apolitism, despre „conflictul între ge
nerații“, să-i descompună pe oamenii 
șovăielnici din punct de vedere ideo
logic“. Plenara declară că „propovă- 
düirea coexistenței pașnice a ideologii
lor înseamnă trădarea marxișm-leninis- 
mului, trădarea cauzei muncitorilor și 
țăranilor“.

P.C.U.S. consideră că obligația sa 
primordială față de poporul sovietic, 
datoria sa internaționalistă față de oa
menii muncii din întreaga lume este 
de a duce o luptă ofensivă intransigen
tă împotriva ideologiei imperialiste a 
urii față de om, de a-i feri pe oamenii

T E L E R A M E E T E R IE

Constituirea 
noului guvern italianROMA 22 — Corespondentul A- ger près, Giorgio Pastore, transmite; Vineri seara s-a anunțat la Roma constituirea noului guvern italian sub președinția lui Giovanni Leone, care în trecutele legislaturi a deținut funcția de lider al Camerei reprezentanților. Noul guvern este un cabinet „minoritar", alcătuit exclusiv din membri ai Partidului demo- crat-creștin. întrucît acest partid nu mai dispune de majoritatea absolută în parlament, guvernul nu va putea exercita conducerea decît obți- nînd sprijinul altor partide politice.Din noul guvern fac parte Pic- cîoni, care păstrează funcția de ministru al afacerilor externe pe care o deținea și în guvernul Fanfani, fiind în actualul cabinet și vicepreședinte al Consiliului de miniștri ; Andreotti, care rămîne ministru de război ; Mariano Rumor — ministru de interne.Noul guvern urmează să se prezinte săptămîna viitoare în fața parlamentului pentru a obține învestitura.

Represiunile diemiste împotriva budiștilor

Miting de protest la ColomboCOLOMBO 22 (Agerpres). — La 21 iunie a avut loc la Colombo un mare miting la care au luat parte 1500 de budiști. Mitingul a fost organizat în semn de protest împotriva represiunilor la care sînt supuși budiștii în Vietnamul de sud. în rezoluția adoptată, ei au cerut Statelor Unite să înceteze trimiterea de arme și muniții guvernului lui Ngo Dinh Diem, care îi lipsește de drepturi și îi prigonește pe budiști. Participanții la miting i-au cerut, de asemenea, primului ministru ceylonez S. Bandaranaike să sprijine cauza budiștilor sud- vietnamezi la Organizația Națiunilor Unite.

e adoptate de Plenara C.C. al P.C.II.S.
muncii de influența ei dăunătoare, de 
a face ca masele să-și însușească și 
mai activ mărețele idei ale comunismu
lui, de a se preocupa permanent de 
puritatea învățăturii marxist-leniniste, 
de dezvoltarea și îmbogățirea ei.

„P.C.U.S. împreună cu partidele 
marxist-leniniste frățești au dezbătut 
cele mai importante probleme ale miș
cării mondiale de eliberare, au desfășu
rat o luptă hotărîtă împotriva ideolo
giei burgheze, precum și împotriva re
vizionismului, dogmatismului și secta
rismului“.

Relevînd că „frontul ideologic este 
unul din cele mai importante în lupta 
pentru victoria comunismului“, Plenara 
a subliniat că „baza educării maselor 
îh spiritul comunismului o constituie 
creațiile nemuritoare ale lui K. Marx, 
F. Engels, V. I. Lenin, Programul 
P.C.U.S., documentele P.C.U.S.“.

Plenara a obligat organizațiile de 
partid să intensifice munca de educare 
a oamenilor muncii în spiritul interna
ționalismului socialist și a subliniat că 
educarea patriotismului sovietic, a dra
gostei față de patria socialistă, față de 
marele Partid Comunist al Uniunii So
vietice reprezintă o sarcină de cea mai 
mare importanță, primordială, a muncii 
ideologice.

„P.C.U.S. și guvernul sovietic, se a- 
rată în hotărîre, promovează neabătut 
și consecvent politica leninistă a co
existenței pașnice a statelor, indiferent 
de orînduirea lor socială, politica păcii 
și prieteniei între popoare“.

Relevînd în continuare că în condi
țiile actuale războiul nu este inevita
bil și că el poate fi preîntâmpinat, Ple
nara a subliniat : „Cu toate acestea, 
partidul și poporul sovietic nu pot să 
nu țină seama că atât timp cît există 
imperialismul rămîne și terenul pentru 
războaie agresive“.

Plenara a arătat : „Pentru ca să nu 
fie surprins nepregătit, statul sovietic 
face și va face tot ce este necesar pen
tru continua întărire a puterii de a- 
părare a țării, pentru educarea între
gului popor, a vitezelor sale forțe ar
mate în spiritul devotamentului față de 
patria socialistă, față de mărețele idea
luri ale comunismului".

Plenara a acordat o atenție, deosebită 
„necesității de a spori vigilența politică 
împotriva diversiunilor ideologice ale 
imperialismului, împotriva încercărilor 
lui de a dezarma din punct de vedere 
ideologic și moral pe oamenii sovietici“.

După cum se relevă în hotărîre, pi
votul muncii ideologice „trebuie să-l 
constituie educarea fiecărui om sovie
tic în spiritul dragostei și respectului 
față de munca în folosul obștesc“.

Plenara s-a ocupat de sarcinile în 
domeniu! agitației politice de masă, 
studierii teoriei marxist-leniniste de că
tre comuniști și cei fără de partid, dez
voltării științei, literaturii și artei.

„Plenara aprobă cu căldură ideile și 
tezele formulate în cuvîntările rostite 
de tovarășul N. S. Hrușciov în cadrul 
întîlnirilor cu lucrătorii pe tărîmul 
creației — care exprimă linia leninistă 
a partidului nostru în domeniul litera
turii și artei, grija partidului pentru 
continua lor înflorire“.

în hotărîrea Plenarei se spune : 
„Sprijinind tot ce este intr-adevăr va
loros, tot ce exprimă năzuința artistu
lui de a dezvălui și reda prin pilde vii 
grandioasele realizări ale epocii con
struirii comunismului, măreția faptelor 
de eroism ale omului sovietic, partidul 
va duce și pe viitor o luptă fără com
promisuri împotriva oricăror șovăieli, 
împotriva propovăduirii coexistenței 
pașnice între ideologii, împotriva tru
cajului formalist, mediocrității și lipsei 
de originalitate în creația artistică, 
pentru caracterul partinic și popular al

Problema învățămîntului dezbătută 
în Adunarea Națională francezăPARIS 22 (Agerpres), — Timp de două zile, în Adunarea Națională franceză au avut loc dezbateri în problema învățămîntului. Dezbaterile au fost întrerupte pînă la o dată ce va fi anunțată ulterior.Deși aceste dezbateri nu sînt supuse votului, ele au permis să se scoată în evidență extrema gravitate a situației învățămîntului din Franța. Numeroși deputați care au luat cuvîntul au arătat că datorită insuficienței construcțiilor școlare și lipsei acute de cadre didactice, peste 100 OÛÔ de elevi nu au putut intra la începutul anului școlar 1962-1963 în colegiile tehnice. Vorbind despre necesitatea democratizării învățămîntului, deputatul socialist Privat a remarcat că Franța nu consacră decît 3,5 la sută din produsul său național brut pentru învățămînt, situîndu-se astfel pe locul 25 în lume.„Este nevoie, a sublimat Privat, să fie luate măsuri urgente pentru a da posibilitate tuturor copiilor și adulțilOr să poată învăța”.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — Relevînd că conflictul cu budiștii a ridicat toate păturile populației Vietnamului de sud împotriva regimului diemist, ziarul „Washington Post and Times Herald“ scrie că încercarea autorităților de a se pune la adăpost prin înăbușirea în sînge a mișcării budiste este „respingătoare din punct de vedere moral și sinucigașă din punct de ve
dere politic“. Ziarul se întreabă cu neliniște ce rezultat va avea în a- ceste condiții noi „războiul neplăcut și, după cît se pare, fără sfîrșit“ împotriva partizanilor sud-vietoa- mezi.

artei sovietice — arta realismului so 
cialist“.

Plenara a acordat o atenție deosebită 
ridicării rolului și răspunderii organiza
țiilor de bază ale partidului în tradu
cerea în viață a Programului și Statutu
lui P.C.U.S., educarea comunistă a oa
menilor, creșterea activității în muncă 
și politice a fiecărui om sovietic.

Plenara și-a exprimat convingerea că 
toate organizațiile de partid, toți lucră
torii de pe frontul ideologic, îndeplinind 
Programul P.C.U.S., hotărîrile Congre
sului al XXII-lea și ale actualei Plenare, 
„vor obține îmbunătățirea radicală a 
muncii ideologice, vor ridica și mai sus 
inițiativa creatoare a poporului în nu
mele înfăptuirii sarcinilor construirii co
munismului în U.R.S.S., în numele vic
toriilor viitoare ale măreței învățături 
marxist-leniniste".

Plenara C.C. al P.C.U.S. a adoptat, 
de asemenea, o hotărîre „Cu privire la 
viitoarea întîlnire dintre reprezentanții 
C.C. al P.C.U.S. și reprezentanții C.C. 
al P.C. Chinez“, în care se arată că 
„Plenara C.C. al P.C.U.S. aprobă pe 
deplin și în unanimitate activitatea po
litică a Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în domeniul unirii continue 
a forțelor mișcări; comuniste mondiale, 
precum și toate acțiunile și măsurile 
concrete întreprinse de Prezidiul C.C. 
al P.C.U.S., în relațiile reciproce cu 
Comitetul Central al Partidului Comu
nist Chinez”.

Plenara a aprobat Declarația C.C. al 
P.C.U.S. din 18 iunie a.c. în legătură 
cu scrisoarea C.C. al P.C. Chinez din 
14 iunie 1963 și a însărcinat Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S., ca la viitoarea întîl
nire cu reprezentanții C.C. al P.C. Chi
nez „să promoveze neabătut linia a- 
doptată de P.C.U.S. la congresele al 
XX-lea, al XXI-lea și al XXII-lea ale 
P.C.U.S., la consfătuirile partidelor co
muniste și exprimată în Declarația din 
1957 și Declarația din 1960“.

C.C. al P.C.U.S., se arată în hotărîre, 
promovează și va promova cu consec
vență linia spre coeziunea partidelor 
comuniste și muncitorești, spre lichida
rea divergențelor existente, pe baza teo
riei marxist-leniniste și a documentelor 
istorice ale consfătuirilor de la Moscova 
din 1957 și 1960.

C.C. al P.C.U.S. va tinde și pe viitor 
spre întărirea, pe baza principiilor 
niarxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, a prieteniei frățești și a 
relațiilor dintre marile popoare ale 
Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Chineze, dintre P.C.U.S. și P. C. Chi
nez, precum și cu celelalte partide fră
țești în interesul unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, în 
interesul luptei pentru cauza noastră co
mună — victoria comunismului.

în continuare, în hotărîre se arată că 
C.C. al P.C.U.S. respinge categoric 
atacurile C.C. al P.C. Chinez la adresa 
P.C.U.S. și a altor partide comuniste, 
considerîndu-le ca neîntemeiate și ca
lomnioase.

Hotărîrea arată că C.C. al P.C.U.S. 
a pornit și va porni și pe viitor de la 
faptul ca în mișcarea comunistă să nu 
se ducă o polemică deschisă și își ex
primă speranța că și C.C. al P. C. 
Chinez va respecta acordul realizat cu 
privire la încetarea polemicii deschise.

Delegația P.C.U.S. „va expune și va 
susține la tratative poziția P.C.U.S. în 
principalele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale și va 
explica poziția P.C.U.S. în problemele 
fundamentale ale construcției comunis
te în U.R.S.S., confirmată de viața în
săși și aprobată în unanimitate de 
partidele comuniste frățești“.

Majoritatea deputaților, îndeosebi cei comuniști, socialiști, radicali și alții au arătat că nu este posibil să se vorbească de o reformă serioasă a învățămîntului în condițiile lipsei acute de localuri și de cadre didactice. Ei au subliniat că învă- țămîntul este sacrificat pentru forța atomică de șoc. Deputatul comunist Fernand Dupuy a subliniat că în departamentul Bouche-du-Rhône, a cărei capitală este Marsilia, necesitățile de școlarizare în învățămîntul elementar sînt acoperite în proporție de numai aproximativ 35 la sută. Marsilia, un oraș cu o populație de 2 milioane de locuitori, nu dispune decît de 13 școli medii. Chiar potrivit statisticilor oficiale, aceasta înseamnă că necesitățile de școlarizare sînt acoperite numai în proporție de 55 la sută. In unele orașe, ca Nisa, de exemplu, acest procent scade pînă la 37 la sută".
împotriva trimiterii de trupe 

engleze în SwazilandDAR-ES-SALAM 22 (Agerpres). __Reprezentantul din Tanganica al partidului Congresul național african din Republica Sud-Africană, Makiwein, a protestat împotriva trimiterii trupelor engleze în Swaziland pentru înăbușirea grevei generale.Partidul Congresul național african cere evacuarea imediată a sol- daților englezi de pe teritoriul Swa- zilandului.Anglia, a spus Makiwein, recurge la ajutorul armatei pentru înăbușirea luptei pe care o duce populația băștinașă în vederea obținerii independenței politice și economice a țării și comite aceleași crime ca și Werwoerd,
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Sosirea la Moscova a cosmonauților 
Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski

șului a avut loc sîmbă» tă deschiderea expozi- ției de arhitectură și artă populară romî- nească. A luat cuvîntul, în numele municipalității, dr. Cipriano Vitu- reira, care a elogiat măiestria artistică a poporului romîn și a subliniat frumusețea arhitecturii moderne din R. P. Romînă. Au fost prezenți funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai corpului diplomatic, arhitecți și reprezentanți ai vieții culturale și artistice din capitala Uruguayu- lui. Din partea legației R. P. Romîne din Montevideo a luat parte Traian Moraru, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R. P. Romîne.

REYKJAVIK 22 (A- gerpres). — Președintele Islandei, Asgeir geirsson, și soția, primit la reședința din Bessastadir pe nistrul R. P. Romîne la Reykjavik, Al. Lăzărea- nu, împreună cu soția. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească în cursul căreia preșddintele Islandei a exprimat înalta apreciere pentru politica de pace a Romîniei, precum și interesul pentru dezvoltarea relațiilor romîno - islandeze. Al. Lăzăreanu l-a asigurat pe președintele Islandei că guvernul R. P. Romîne dorește dezvoltarea relațiilor economice, politice și culturale cu Islanda atît în interesul reciproc, cît și pe

considerentul că toate țările, cele mici și cele mari, pot și trebuie să aducă o contribuție la cauza păcii generale.Ministrul R. P. Ro- mîne a oferit în aceeași zi o gală de filme ro- mînești. Au fost prezente oficialități islandeze, șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic, oameni de a- faceri, ziariști. în dimineața zilei de 21 iunie, ministrul R. P. Romîne la Reykjavik a fost primit de Gylfi Gislason, ministrul comerțului și învățămîntului.MONTEVIDEO 22 (A- gerpres). — Sub auspiciile municipalității clin Montevideo, în sala mare de expoziții a ora

• „O foarte puternică rezistență", se recunoaște pentru prima oară 
într-un comunicat oficial irakian ® Lupte violente de-a lungul căii fe
rate Bagdad-Kirkuk • Partizanii kurzi au ocupat mai multe localități.BAGDAD 22 (Agerpres). — Pentru prima dată un comunicat oficial irakian recunoaște că trupele guvernamentale „s-au lovit de o foarte puternică rezistență" din partea partizanilor kurzi, transmite A.F.P. Comunicatul arată că aceștia „au grupat un mare număr din sprijinitorii lor veniți din diferite regiuni în zona Taktak și la vest de Koisandjak”.Citind surse diplomatice arabe din Londra, aceeași agenție relatează că pe calea ferată din Bagdad și Kirkuk traficul a încetat de 48 de ore. Lupte violente se desfășoară de-a lungul căii ferate între partizanii kurzi și garda națională baasis-

tă. După ocuparea de către partizanii kurzi a localităților Kara Tepe, Eski Kifri, Suleiman Beg, garda națională a lansat atacuri înverșunate pentru a încerca să le recucerească.France Presse semnalează numeroase acțiuni întreprinse de partizani împotriva unor depozite militare din Kirkuk, Jalaula și chiar în interiorul taberei militare Rașid, de la sud de Bagdad, unde un depozit de muniții a fost aruncat în aer.Pe frontul de la nord de Mosul au loc lupte violente între trupele irakiene și unitățile de partizani kurzi de-a lungul șoselei dintre Mosul și Amadia.
SȘțsSȘ:'

Mitingul din
Sîmbătă, la Moscova, s-a desfășurat 

cea de-a 4-a „sărbătoare cosmică“. Ca
pitala Uniunii Sovietice a făcut o pri
mire călduroasă cosmonauților Valeri 
Bîkovski și Valentina Tereșkova, prima 
femeie cosmonaut din lume.

...Avionul II 18,. pe bordul căruia se 
aflau cei doi eroi, escortați de 7 avioa
ne de vînătoare, a apărut deasupra 
aerodromului „Vnukovo“ și a aterizat 
puțin după orele 13,30. La tribunele 
din fața clădirii aerogării cosmonauții 
au fost întâmpinați de conducătorii par
tidului comunist și ai guvernului so
vietic, de rudele Valiei și ale lui Va
leri, de cosmonauții care au zburat îna
intea lor. Tot aici se aflau membri ai 
corpului diplomatic. Sute de reporteri 
foto și cinematografici au imortalizat 
primul moment al întîlnirii festive.

Valentina și Valeri au apărut în a- 
celași timp pe prima treaptă a scării 
avionului. în acordurile unui marș ei 
s-au apropiat de tribună. Cei doi cos
monauți au parcurs de-a lungul covoru
lui așternut pe pista de beton drumul 
de onoare străbătut de înaintașii lor 
Gagarin, Titov, Nikolaev și Popovici.

Am ascultat emoționați, ca și ei, ra
portul prezentat primului secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintelui guver
nului Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov.

Valeri Bîkovski a raportat : „Zborul 
de cinci zile în Cosmos a fost încheiat 
cu succes, întregul utilaj și aparataj al 
navei „Vostok-5“ a funcționat irepro
șabil. Mă simt excelent, sînt gata de 
noi zboruri orbitale și interplanetare”.

La rîndul ei, Valentina Tereșkova 
a raportat : „Zborul navei cosmice 
„Vostok-6“ a fost încheiat cu succes. 
Toate aparatele și sistemele navei au 
funcționat ireproșabil. Mă simt excepțio
nal. Sînt gata să îndeplinesc noi sarcini 
ale iubitului nostru partid comunist și 
guvern. Cosmonautul Tereșkova".

Văzduhul se cutremură de salvele de 
tun ; părinții, prietenii și cunoscuții 
cosmonauților îi îmbrățișează și-i să
rută cu dragoste. Apoi sînt îmbrățișați 
de conducătorii partidului și guvernului. 
Cortegiul triumfal se îndreaptă spre 
oraș. Pe parcurs, cei doi eroi ai Cosmo
sului sînt salutați de sute de mii de oa
meni. De pretutindeni asupra coloanei 
de mașini se revarsă flori.

Aceeași animație domnea și în Piața 
Roșie. De la. tribuna mausoleului au 
luat cuvîntul cei doi cosmonauți. Ei au 
vorbit cu mîndrie despre noua victorie 
obținută în numele științei și a poporu
lui sovietic, mulțumind tuturor celor 
care au contribuit la înfăptuirea ei și 
declarînd că sînt gata să îndeplinească 
orice alte misiuni le-ar fi încredințate.

Apoi a luat cuvîntul N. S. Hrușciov. 
Fclicitînd-o pe Valentina Tereșkova și 
pe Valeri Bîkovski, el a spus : „Ei 
sînt copiii noștri, copiii poporului so
vietic, reprezentanți minunați ai tine
rei generații. Ei sînt oameni făuriți de 
comuniști. Sîntem cu toți mîndri că oa
meni ca ei vor duce mereu înainte, spre 
victoria totală a comunismului, drape
lul roșu revoluționar, pe care l-au ri
dicat în zilele Marelui Octombrie pă
rinții, frații și surorile lor mai mari".

Valentina Tereșkova și Valori Bîkov
ski pe aerodromul „Vnukovo“.(Telefoto : AGERPRES)

După ce a subliniat însemnătatea 
noului zbor cosmic in comun ca o etapă 
importantă în asaltul Cosmosului, N. S. 
Hrușciov a comunicat că Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S, l-a distins 
pe locotenent-colonelul Valeri Bîkovski 
cu titlul de Erou al Uniunii Sovietice și 
cu titlul de „Pilot cosmonaut“. Valen
tina Tereșkova a fost distinsă cu titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice și cu titlul

Roșie
de „Pilot Cosmonaut“.
taliza figura remarcabilei și glorioasei 
noastre fiice, prima femeie din lume 
care a zburat în Cosmos pentru prima 
dată în istorie, a spus vorbitorul, gu
vernul Uniunii Sovietice a hotărît să 
ridice la Moscova un bust în bronz al 
eroinei".

In continuare, șeful guvernului so
vietic a spus : „Astăzi, cînd detașamen
tul eroilor cosmici sovietici a crescut, 
cînd noi am dovedit încă odată între
gii lumi de ce este capabil poporul 
sovietic nu numai pe Pămînt, ci și în 
Cosmos, adresăm încă odată întregii 
omeniri chemarea : Să consacrăm ma
rile cuceriri ale științei cauzei păcii, 
cauzei fericirii popoarelor !

„Noi am spus și spunem : dacă Uniu
nea Sovietică îndeamnă la coexistență 
pașnică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, dacă noi propunem rezolvarea 
pe cale pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, dacă reprezentanții 
sovietici explică cu perseverență și 
răbdare la masa tratativelor și cu insis
tență politica noastră de pace, toate 
acestea se fac nu pentru că Uniunea 
Sovietică ar fi slabă, ci tocmai pentru 
că este puternică, pentru că este con
vinsă de justețea măreței noastre cau
ze, a ideilor optimiste ale învățăturii 
marxist-leniniste“.

In încheierea mitingului, prin fața 
mausoleului au trecut coloane masive 
de demonstranți ; moscoviții au salutat 
pe eroii cosmonauți Valeri și Valea.

După amiază, C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au oferit o re
cepție în cinstea celor doi cosmonauți.

A. MUNTEANU
★

Festivitatea sosirii la Moscova a ce
lor doi cosmonauți — primirea pe aero
portul Vnukovo, traseul prin oraș și mi
tingul din Piața Roșie — a fost trans
misă prin Interviziune 
televiziune. București, 
multe alte posturi de 
Europa.

„Pentru a imor-

de studioul de 
precum și de 

televiziune din

dezarmare(Ager-sute de
Acțiuni pentru pace șiTOKIO 22 preș). — Cîtevaoameni de știință, ziariști, profesori, artiști și alți reprezentanți ai cercurilor culturale și științifice din Japonia au luat parte la mitingul de protest care a avut loc la Tokio împotriva intrării submarinelor americane în porturile Japoniei.Profesorul Mokitiro Nogami de la Universitatea din Tokio, luînd cuvîntul în fata partici- panților, a chemat pe lucrătorii din domeniul'

ran wiwMiawiiMWiwtui

științei, culturii și artei din țară să lupte împotriva intrării în Japonia a submarinelor atomice americane.Participanții la miting au hotărît să desfășoare în acest sens o largă campanie în toate păturile populației.LONDRA 22 (Ager- preș). — într-o declarație dată, publicității în legătură cu apropiata vizită a președintelui S.U.A., John Kennedy, în Anglia, Comitetul englez pentru a-

navelor de
părarea păcii subliniază din nou primejdia participării Angliei la realizarea planurilor a- mericane privind crearea „forțelor nucleare multilaterale ale NATO" și dotareasuprafață cu rachete, „Polaris”.Acceptarea ■ acestor planuri, se spune în declarație, „va însemna știrbirea continuă a independenței Angliei și va spori și mai mult primejdia războiului nuclear".

> o pule și de alta a barierelor vamaleFrecventele manifestări ale diferitelor contradicții interne și externe ale Pieței comune ne confirmă cît de departe sîntem de acea atmosferă de lună de miere pe care avocații oligarhiei monopoliste vest-europene scontau la început că va domni în acest organism. în cadrul multiplelor conflicte de interese divergente se remarcă în ultima vreme o înăsprire a relațiilor economice dintre S.U.A. și Piața comună (C.E.E.), relații intrate într-o fază de tocmeli încordate în cîteva probleme importante.Față de țările membre ale Pieței comune, politica economică a Washingtonului (cunoscută în presă sub numele de „marele plan Kennedy”) urmărește trei obiective :— să mărească la maximum posibilitățile de realizare a profiturilor pentru corporațiile americane care fac investiții în Piața comună ;— să mențină și să lărgească posibilitățile de desfacere a mărfurilor americane, în special a produselor agrare, în cele 6 țări vest- europene, dar fără a slăbi barierele la importul în S.U.A. ;— prin exporturi sporite, ca și prin contribuții vest-europene sporite la programele americane de• „ajutor“ și baze militare, să redu- , că deficitul în balanța de plăți a S.U.A.Aceste obiective se ciocnesc însă cu acelea urmărite de țările vest- europene. Franța, în primul rînd, dar și Germania occidentală folosesc tot mai fățiș Piața mună pentru a

de VICTOR PERLO 
economist american

a-

Declarația lui SpaakBRUXELLES 22 (Agerpres). — Ministrul de externe al Belgiei, Spaak, a declarat într-o convorbire cu un corespondent al ziarului socialist „Vooruit", care apare în orașul Gând, că un eventual acord de neagresiune între țările membre ale N.A.T.O. și țările membre ale Tratatului de la Varșovia poate să constituie „unul din elementele” reglementării relațiilor dintre Răsărit și Apus. Spaak a adăugat că orice a- cord de acest gen poate fi legat de tratatul pentru dezarmare sau de tratatul în problema Berlinului occidental.
Trei miniștri 

din noul guvern grec 
și-au prezentat demisiaATENA 22 (Agerpres). — După cum anunță Agenția France Presse, trei miniștri din guvernul grec Pi- pinelis, format de curînd, au demisionat. Este vorba de ministrul justiției Pagulatos, ministrul comerțului Mavrikis și ministrul a- griculturii Talelis. Fracțiunea parlamentară a partidului de dreapta „Uniunea națională radicală" (E.R.E.) a ținut o ședință după care a dat publicității o declarație în care se cere fixarea cît mai grabnică de alegeri parlamentare înainte de termen și se declară că E.R.E. intenționează să revină putere. la

„Regrete“ la Washington 
și londraWASHINGTON 22 (Agerpres). - Departamentul de Stat al S.U.A. și-a exprimat „regretul” față de hotărîrea guvernului francez de a retrage unitățile navale franceze a- flate sub comandamentul N.A.T.O. Totodată, însă, purtătorul de cu- vînt al Departamentului de Stat a încercat, potrivit agenției Associated Press, să minimalizeze importanța acestei hotărîri a guvernului francez, cu scopul evident de a distrage atenția de la agravarea contradicțiilor dintre partenerii atlantici.„Regrete" au fost exprimate, potrivit A.F.P., și în cercurile autorizate din Londra. Oficialitățile engleze refuză însă să facă vreun comentariu. în particular, arată agenția, aceste cercuri remarcă faptul că hotărîrea guvernului francez va fi cu siguranță obiectul unor critici la cartierul general al N.A.T.O. sau cu ocazia apropiatei întâlniri la nivel ministerial a țărilor N.A.T.O. Oficialitățile britanice relevă — a- daugă A.F.P. — că „atitudinea Franței apare cu atît mai regretabilă”, cu cît intervine într-un moment în care se preconizează integrarea mai strînsă a forțelor armate ale diferitelor țări membre ale N.A.T.O., sub comandamentul acestui bloc.

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R 
pentru industria chimicăBERLIN 22 (Agerpres). — La Berlin a avut loc cea de-a 16-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria chimică.La ședință au participat delegați ai R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare și U.R.S.S.Ca observator a participat la ședința comisiei un reprezentant al R.P.D. Coreene.Comisia a ascultat informarea prezentată de președintele comisiei referitoare la examinarea de către Comitetul Executiv al Consiliului a activității Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria chimică

pentru dezvoltarea în colaborării între țările C.A.E.R.examinat propunerile coordonarea unor o-

în anul 1962 și a orientării acestei activități în viitor și a elaborat, pe baza hotărîrilor Comitetului executiv, măsuri continuare a membre aleComisia a cu privire labiective ale industriei chimice și de celuloză și hîrtie a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1964-1965 și a adoptat recomandări în această problemă.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină unitate de vederi și colaborare frățească.
NOTA

Franco pregătește o nouă fărădelege

Evenimentele din Guyana britanica
Elementele procolonialiste continuă acțiunile provocatoareGEORGETOWN 22 (Agerpres). •— în timp ce primul ministru al Guyanei britanice, Cheddi Jagan încearcă să reglementeze diferendul dintre guvern și unii conducători ai mișcării sindicale legați de interesele colonialiste ale Angliei, în țară continuă acțiunile teroriste întreprinse de elemente procolonialiste. Potrivit agenției United Press In-

co- .... _ combate interesele comerciale ale S.U.A. atît pe piețele Europei occidentale, cît și pe celelalte piețe mondiale. La Paris au apărut chiar unele semne de ostilitate față de investițiile americane în Franța. După ce au salutat fluxul de capital american de după război, cînd economia proprie era zdruncinată, capitaliștii francezi — ca . de altfel și cei din alte țări vest-europene — încep acum să „strîngă șurubul”Trebuie avut în vedere că o serie de firme prelucrătoare americane produc, chiar în țările Pieței comune, de trei ori mai mult decît exportă de peste ocean în aceste țări, evitînd în felul acesta barie-

rele vamale. în ce privește exportul, acesta este încă destul de însemnat, în special pe linia ponderei lui în balanța de plăți, dar el ar putea fi considerabil îngreunat dacă tarifele interne dintre membrii Pieței comune, și așa reduse la jumătate, ar li complet eliminate, lărgind astfel comerțul între țările Pieței comune și lăsînd mai puțin loc pentru mărfurile americane.Potrivit unei legi adoptate de Congres anul trecut, președintele S.U.A. este autorizat să negocieze cu Piața comună o reducere „generală" de 50 la sută a taxelor vamale (adică, ambele părți ar reduce toate tarifele cu 50 la sută, cu anumite excepții). Unele cercuri de afaceri din S.U.A. speră să folosească un eventual aranjament pentru a menține sau spori exportul lor în Europa, pe cînd altele, care au sucursale în țări vest-europene, își fac socoteala să importe mai ieftin produsele acestor sucursale pe piața S.U.A.Noi negocieri în vederea acestor reduceri de taxe vamale, în cadrul GATT, (Acordul general pentru tarife și comerț), sînt prevăzute să aibă loc în 1964. La recenta conferință GATT (în luna mai), reprezentantul S.U.A., Christian Herter, a cerut ca discuțiile să se desfășoare pe baza formulei S.U.A. care prevedea o reducere uniformă de 50 la sută. Țările Pieței comune au propus însă reduceri mai mici pentru majoritatea articolelor, iar în ce privește articolele supuse în prezent unor tarife foarte ridicate, reducerile- să fie negociate separat. Dialogul — mai bine zis disputa ascuțită — a durat timp de șase zile și la un moment dat Herter amenințase chiar să părăsească întîlnirea.De ce această enervare ? Comparativ, taxele vamale la import ale țărilor din Piața comună sînt în general mai moderate și, mai mult sau mai puțin, uniforme. O reducere uniformă de 50 la sută ar micșora mult caracterul lor pro- tecționist față de mărfurile americane. în schimb, unele taxe vamale la import ale S.U.A. sînt atît de ridicate, îneît chiar și după o reducere de 50 la sută ele ar conti-

nua să rămînă prohibitive. De ceea, țările Pieței comune ar dori să nu reducă decît în mică măsură taxele la majoritatea mărfurilor pe care le primesc, dar vor ca cele mai ridicate tarife americane să tie reduse în așa măsură îneît să li se micșoreze caracterul lor de barieră vamală. Pe scurt, ambele părți au urmărit să obțină avantaje, una pe socoteala celeilalte. Pentru a evita ca eșecul să apară public, discuțiile au fost aminate pentru... la anul.Washingtonul n-a obținut cîștig de cauză nici în ce privește celălalt obiectiv important al său — înlăturarea barierelor vamale vest-europe- ne pentru produsele agricole americane. In timp ce comerțul cu produse industriale între S.U.A. și țările Pieței comune este mai mult sau mai puțin echilibrat, în schimb, în ce privește produsele agrare, S.U.A. exportă în aceste țări în valoare de 1,2 miliarde dolari anual, neimportînd decît o cantitate cu totul minoră de asemenea mărfuri vest-europene.După cum se știe, și între țările Pieței comune se manifestă controverse cu privire la politica agrară, în special între Germania occidentală și Franța. Dar fără a mai aștepta rezultatul discuțiilor în privința neînțelegerilor proprii, membrii Pieței comune s-au grăbit să ia mai întîi măsuri de restrîngere a anumitor importuri de mărfuri americane. Cum au scris unele ziare vest-europene, e mai ușor să te înțelegi pe spinarea celui de-al treilea. Asemenea măsuri au și fost luate la sesiunea din 30—31 mai a Consiliului ministerialUnii experți americani apreciază că dacă toate măsurile adoptate, precum și altele vor fi puse în a- plicare, S.U.A. ar putea pierde, pînă la urmă, cam o treime a exporturilor sale agricole în această regiune.Aici se atinge un punct sensibil. O asemenea pierdere ar însemna o nouă lovitură pentru deficitul — și așa în continuă creștere — al balanței de plăți a S.U.A. Efecte nu mai puțin negative s-ar produce în agricultura S.U.A., atrăgînd atît o sporire a subvențiilor .din partea statului pentru marii producători

al C.E.E.

agricoli, cît și cumpărarea surplusurilor la prețuri ridicate, pentru a le vinde apoi la preț de dumping sub- mi- ad-

ternational, „teroriștii au dinamitat o școală elementară, distrugînd o aripă a construcției". Este vorba de școala elementară, din Campbellvil- le, o suburbie a orașului Georgetown unde, din fericire, în momentul exploziei nu se aflau copii. Totodată continuă demonstrațiile provocatoare. Agenția mai anunță că noi trupe britanice au sosit în Guyana britanică pentru a „proteja viața și proprietatea", localnicilor, de fapt pentru a proteja desfășurarea acțiunilor întreprinse de pro- colonialiști.

Franchiștii de la Madrid pun la 
cale o nouă crimă. La sfârșitul lunii 
trecute, Ramon Ormazabal, membru 
al C.C. al P.C. din Spania, a fost 
transferat în secret din închisoarea 
Burgos la închisoarea Carabanchel 
din Madrid sub pretext că va fi 
audiat ca martor într-un proces. Așa 
cum remarcă însă unele organe de 
presă, în realitate e vorba de cu to
tul altceva, și anume de pregătirea 
unei noi înscenări judiciare de genul 
aceleia care a dus la asasinarea eroi
cului fiu al poporului spaniol, Julian 
Grimau.

Ramon Ormazabal, conducătorul 
mișcării muncitorești din Țara Basci
lor, a fost arestat în iulie anul trecut 
la Bilbao, împreună cu alți nouă pa- 
trioți, pentru „vina” de a fi organi
zat marile greve ale minerilor din 
luna mai. Torturați timp de 24 de 
zile în închisoarea direcției poliției 
din localitate, acești fruntași ai miș
cării muncitorești spaniole au fost 
transferați la Madrid, unde la sfârși
tul lunii septembrie au compărut în 
fața tribunalului militat special de 
pe strada Reloj. Dînd dovadă de 
mult curaj, Ormazabal și tovarășii 
săi au demascat fără cruțare sînge- 
rosul regim al lui Franco și au a- 
părat cu curaj lupta plină de bărbă-

ție a partidului comunist. Franchiș
tii l-au condamnat pe Ormazabal la 
20 de ani închisoare.

In prezent, după mutarea în în
chisoarea Carabanchel, despre soar
ta lui Ormazabal nu se mai știe ni
mic. Autoritățile de la Madrid au în
văluit cazul său într-o adâncă tăce
re. In această situație, democrații, : 
oamenii progresiști din întreaga lu
me silit adine neliniștiți pentru viața 
vajnicului luptător comunist. „Repe
tăm cu fermitate — arată poetul 
spaniol Marcos Ana — că ceea ce 
s-a întîmplat cu Julian Grimau ne 
impune să nu șovăim și să mobili
zăm opinia publică față de primej
dia pe care o prezintă acest nou act 
arbitrar pregătit de franchiști”.

Asociația Internațională a Juriști
lor Democrați a dat publicității o 
declarație care cheamă toate orga
nizațiile naționale și pe toți juriștii 
care luptă pentru respectarea drep
turilor omului să-și ridice glasul in 
apărarea patriotului spaniol.

Glasuri asemănătoare se aud as
tăzi în numeroase țări ale lumii. Mi
lioane de oameni se solidarizează cu 
lupta patrioților spanioli și cer să fie 
salvată viața lui Ormazabal.

NICOLAE N. LUPUin străinătate. Asemenea venții au crescut de la 3,5 liarde dolari anual pe timpul ministrației lui Eisenhower, la 5 miliarde dolari anual sub actuala administrație ; noi prevederi bugetare pentru anul fiscal 1964 vor a- duce probabil încă o creștere de a- proximativ un miliard. In sfîrșit, marile monopoluri de bumbac și tutun, care se bucură de influență In cercuri sus puse ale partidului democrat, pretind să li se protejeze interesele pe piețe străine.Alarmat, ministrul agriculturii S.U.A., Freeman, s-a deplasat personal și a vizitat în noiembrie a- nul trecut capitalele Europei occidentale pentru a obține o îndulcire a restricțiilor puse la importurile de produse agricole americane. Dar eforturile sale, însoțite și de unele aluzii la eventuale represalii, au rămas fără efect. Guvernele vest-europene nu mai reacționează cu promptitudinea de odinioară la cerințele aliatului de peste ocean.Astfel, se știe că în ciuda vehementelor proteste americane, Piața comună a stabilit taxe vamale speciale variabile, destinate să restrîn- gă considerabil importurile de păsări din S.U.A. — așa numitul „război al puilor“. Aceste importuri atinseseră la un dat suma lari anual, tricții ale Pieței te vînzări cu o treime, cerut o reducere de 50 la sută Ia tarifele vamale asupra păsărilor, ceea ce Piața comună a refuzat net. Pentru a nu rămîne mai prejos, Comisia de tarife a S.U.A. a formulat acuzații de dumping împotriva unor produse de oțel pe care țările Pieței comune le vînd în S.U.A.Diversele ciocniri de interese tot mai ascuțite dintre aliații de dincolo și dincoace de ocean arată că Piața comună, care se prezintă astăzi ca un nod al contradicțiilor interim- perialiste, nu numai că nu reușește să aplaneze vechile rivalități, dar face să apară mereu alte fricțiuni și conflicte. Aceste fenomene, aspect al contradicțiilor interatlantice, lasă să se întrevadă într-o lumină întunecată perspectivele „planului Kennedy”, care va avea de înfruntat interesele opuse ale membrilor Pieței comune.

Kenyq va fi independentă
încă în acest an

moment de 40 milioane do- în urma noilor res- comune, aces- au și fost reduse Recent, S.U.A. au

LONDRA. Tom Mbotja, conducă
torul delegației Kenyei, care a avut 
convorbiri cu reprezentanți ai guver
nului englez în problema modificării 
actualei Constituții a teritoriului și sta. 
bilirea unei date precise pentru acor
darea independenței, a declarat la 21 
iunie, că delegația este satisfăcută de 
rezultatele convorbirilor. Agenția 
U.P.I. relevă, citind surse informate, 
că în cursul convorbirilor guvernul bri
tanic a fost nevoit să accepte să acor-

de independența Kenyei înainte de 
sfîrșitul acestui an.

SANAA. Postul de radio Sanaa 
anunță că la frontiera de nord-vest 
a Republicii Arabe Yemen au avut 
loc lupte 
publicane 
nind din 
mesaj al
din regiunea 
operațiunile militare, postul de radio 
Sanaa relatează că mercenarii au su
ferit grele pierderi în oameni și ar
mament.

violente între trupele re- 
yemenite și mercenari ve- 
Arabia Saudilă. Citind un 

comandamentului militar 
în care au avut loc

Un succesor 
„demn"

Tn urma depășirii 
limitei 
Hans 
va retrage in primă
vara anului 1964 din 
funcția de comandant 
al forțelor N.A.T.O. 
din sectorul Europei 
centrale. El va fi în
locuit de generalul- 
maior von Kielmann- 
segg. fost colonel al 
unităților de blindate 
și apoi ofițer de 
stpt major la secția 
„operațiuni" a înal
tului comandament al 
Wehrmacht-ului 
tlerist.

Kielmannsegg 
„ilustrat“ și ca 
blicist. Scriind 
pre campania dusă 
împotriva Franței în 
primăvara anului 
1940, el a afirmat că 
era animat de o sin
gură idee : „să scoa
tă din teacă spa
da germană și să lo
vească de moarte 
Franța".

După cum se vede, 
Kielmannsegg va fi 
un demn succesor al 
lui Speidel.

de virstă, 
Speidel se

des.

Aliată din dragoste ?
Desen de EUGEN TARU

VATICAN. în cadrul primului me
saj adresat la 22 iunie prin radio „lu
mii catolice", papa Paul al Vl-lea a 
declarat că intenționează „să continue 
măreața cauză începută de loan al 
XXIII-lea“. El a declarat că-și va în
drepta „toate eforturile în vedeiea 
menținerii mărețului bun care este 
pacea între popoare".

LONDRA. Conferința anuală a sin
dicatului unit al muncitorilor con
structori din Clacton (Comitatul Es
sex) a adoptat în unanimitate la 21 
iunie o rezoluție în care se cere na
ționalizarea industriei de construcții 
din Anglia. La conferință s-a arătat că 
în Anglia sînt necesare 8 milioane de 
case noi și că, în starea în care se află 
în prezent, industria de construcții nu 
poate rezolva această problemă.

TAIPE. 13 persoane au fost omorîte 
iar 5 rănite grav ca urmare a explo
ziei care s-a produs la 21 iunie la 
mina carboniferă 
de nord).

NEW YORK, 
secretar de stat
pentru problemele Africii, 
New York-ul plecînd într-o călătorie 
de 19 zile în Africa de vest.

din Pinți (Taivanul

Mennen 
adjunct

Williams, 
al S.U.A. 
a părăsit

Parlamentul ghanez
a ratificat

Carta Unității Africane

ACCRA. Parlamentul ghanez a ra
tificat în unanimitate Carta Unității 
Africane, adoptată la conferința con
ducătorilor statelor africane de la 
Addis-Abeba. Președintele Nkrumah 
a rostit cu acest prilej o cuvîntare 
în care a subliniat importanța hotă- 
rîrilor luate în vederea realizării uni
tății africane și a criticat încercările 
minorității albe din Rhodesia de sud 
de a transforma acest teritoriu într-un 
stat rasist de tipul Republicii Sud- 
Africane.
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