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Cursurile de pcrîccționarc 
a profesorilor care predau

ACTUALITATEA
O NOUA GURA DE MINA

„Agricultura“
Astăzi se des

chid cursurile de 
perfecționare pen
tru cele circa 7000 
de cadre didactice 
care predau obiec
tul „Agricultura" 
în școlile de opt 
ani de la sate. 
După cum se știe,

acest nou obiect, introdus în pla
nul de învățămînt al claselor V-VII 
în anul școlar recent încheiat, este 
menit să prezinte elevilor — colec
tiviștii de mîine — bazele științifice 
ale producției agricole, să le for
meze deprinderile de muncă nece
sare viitorului lucrător în agricul
tură. Cadrelor didactice le revine 
sarcina importantă de a transmite 
tineretului școlar noțiunile necesare 
unor oameni chemați să aplice me
todele agrotehnice înaintate, să 
contribuie cu pricepere la avîntul 
agriculturii socialiste. Cursurile de 
perfecționare fac parte dintr-un 
complex de măsuri stabilit de Mi

tral învățămîntului pentru a a- 
cadrele didactice să-și îmbogă- 

:ă cunoștințele de specialitate, 
perfecționeze metodele de pre- 

. Vara trecută acestea au stu- 
agrofitotehnia, iar în prezent 

aprofunda probleme de zooteh- 
Cursurile, organizate pe regiuni 

; 2—26 iulie, sînt alcătuite din 
neri, lucrări practice și semina- 
îenite să înlesnească profesori- 
iprofundarea problemelor din 
rama școlară. Ele sînt conduse 
adre didactice din învățămîn- 
tuperior agricol, iar expunerile 
crările practice vor fi prezen- 
și conduse — în cea mai mare 
; — de specialiști din agricul- 
care vor trata teme privind 

ie creșterii și ameliorării ani
lor, alimentația animalelor do- 
ice, zooigiena, zootehnia spe-

cele mal multe regiuni, sub în- 
îarea comitetelor regionale de
d, secțiile de învățămînt ale sfa- 

. >r populare, institutele de per-
onare a cadrelor didactice s-au 
at, din vreme, cu toată grija de 
organizare a acestor cursuri, 

toară, în regiunea Argeș pentru 
șurarea cursurilor a fost ales 
ul școlii pedagogice din 
ulung Muscel, avîndu-se în 
•e faptul că în apropiere sînt 
□dării agricole de stat și gospo- 
agricole colective cu sectoare 

hiiice bine organizate, unde ca- 
didactice vor putea efectua 

ri practice. Pentru ca lecțiile, 
tăriile și lucrările practice să 
t mai accesibile și folositoare 
:ipanților, a fost pregătit un 
și variat material didactic :

e, mulaje, diafilme și diapozi- 
precum și filme didactice des- 
reșterea animalelor și păsări- 
semănător au fost organizate 
rile în regiunea București — 
îtitutul agronomic „N. Bălces- 
n regiunea Mureș-Autonomă 
iară — la Centrul școlar agri- 
n Tg. Mureș etc.

Experiența organizării și desfă
șurării cursurilor din vara trecută a 
demonstrat că sînt mai temeinic 
însușite și aprofundate acele teme 
la care expunerea teoretică este 
îmbogățită cu aplicații practice, lu
crări de laborator sau pe terenuri 
experimentale. De aceea, conducăto
rii cursurilor de perfecționare, spe
cialiștii care vor ține lecții sînt che
mați să dea o atenție deosebită as
pectului practic al problemelor ex
puse, să-i ajute concret pe profesori 
să se familiarizeze în tot mai mare 
măsură cu tehnica organizării lu
crărilor agricole. în acest scop, este 
util să capete o largă extindere, pe 
lingă aplicațiile de laborator, lecții
le demonstrative în unitățile agri
cole socialiste etc., ca profesorii să 
primească un sprijin cit mai efi
cient în organizarea și îndrumarea 
practicii agricole a elevilor.

Deosebit de importantă este și 
partea din programa cursurilor con
sacrată problemelor de metodica 
predării obiectului „Agricultura*. 
Sub îndrumarea unor pedagogi cu 
experiență, cursanții au prilejul să 
studieze în profunzime programa 
școlară a cursului „creșterea ani
malelor domestice“, planificarea 
materiei la clasa a VII-a, raportul 
între lecțiile teoretice și cele prac
tice, 
nivel 
cat 
este 
rite , , . .
blemele referitoare la tipurile 
de lecții folosite în predarea aces
tui curs, structura lor, pregătirea 
concretă a profesorului pentru fie
care lecție, specificul și formele de 
organizare a practicii în fermele 
zootehnice, îndrumarea și contro
lul activității elevilor.

îndatoririle comitetelor executi
ve, ale secțiilor de învățămînt ale 
sfaturilor populare regionale nu se 
termină odată cu deschiderea 
cursurilor și crearea condițiilor ma
teriale necesare funcționării lor. 
Ele trebuie să asigure parcurgerea 
integrală a programei cursurilor, să 
organizeze exemplar lucrările prac
tice, deplasarea cursanților la cele 
mai bune unități agricole socialiste 
pentru cunoașterea experienței îna
intate în creșterea și îngrijirea ani
malelor. Consiliul Superior al Agri
culturii, Consiliile agricole regionale 
sînt chemate să sprijine această ac
tivitate importantă de pregătire a 
cadrelor pentru predarea agricultu
rii, recomandînd celor mai buni spe
cialiști din agricultură să prezinte 
expuneri documentate, să eviden
țieze rezultatele concrete, experiența 
bună a unităților socialiste în crește
rea animalelor.

Comitetele regionale de partid, 
veghind la buna desfășurare a aces
tor cursuri, la folosirea intensă a 
condițiilor puse la dispoziție — la
boratoare, stațiuni experimentale, 
cadre de specialiști—vor sprijini te
meinica pregătire a profesorilor de 
agricultură, a acelora care formează 
— la rîndul lor — pe colectiviștii de 
mîine.

Pentru a se asigura un 
de predare tot mai ridi- 

la lecțiile de agricultură, 
bine să fie temeinic lămu- 
și însușite de cursanți pro- 

referitoare la tipurile

La 1 iulie, in bazinul carbonifer 
Schitu Golești a fost dată în exploa
tare o nouă gură de mină, din care 
au și fost extrase primele cantități 
de cărbune energetic. Este a doua 
exploatare deschisă în bazinul car
bonifer Schitu Golești în cursul a- 
cestui an. (Agerpres)

FESTIVALUL FILMULUI
PE LITORAL

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Ieri seară, la cinematograful cu ecran 
panoramic din Constanța a fost prezen
tat în avanpremieră filmul „Codin“, 
coproducție romîno-franceză, premiat 
la Festivalul filmului de la Cannes. In 
aceeași seară filmul a fost prezentat și 
la grădina de vară „Albatros“ de la 
Mamaia. Cu aceasta se inaugurează 
festivalul filmului pe litoral. In -cadrul 
festivalului se vor prezenta filme roma
nești in toate stațiunile.

PRIMA PROMOȚIE
Zilele trecute, 50 de studenți au ab

solvit Facultatea de educație fizică de 
la Institutul Pedagogic de 3 ani din Iași. 
Aceasta este prima promoție de absol
venți ai acestei facultăți. în curînd, noii 
absolvenți vor fi repartizați în școlile de 8 - ■ani din regiunile țării.

CLACSONATUL INTERZIS !
începînd de la 1 iulie, la Constanța și 

în stațiunile de pe litoral a intrat in vi
goare decizia Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Constanța, 
prin care se interzice clacsonatul auto
vehiculelor atit ziua cit și noaptea.

Semnalizarea prin clacson a fost inter
zisă și la Sinaia. Organele de miliție și 
sfatul popular orășenesc au luat măsuri 
pentru ca această hotărire să fie cunos
cută prin afișarea deciziei de interdicție 
a clacsonatului, montarea de plăci aver
tizoare etc.

EXPOZIȚIE COMEMORATIVA
IAȘI (red. ziarului „Flacăra lașului"). 

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
moartea lui Ștefan Dumitrescu, la Mu
zeul de artă din cadrul Palatului Cul
turii din Iași a fost amenajată o expo
ziție comemorativă cuprinzînd lucrări 
reprezentative ale creației pictorului. 
Deschiderea expoziției comemai ative a 
avut loc duminică dimineață, în pre
zența unui numeros public.

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
INTRE TINERELE CONDEIE
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — La 

casa regională a creației populare Olte
nia a avut loc de curlnd un schimb de 
experiență între cercurile literare din 
cuprinsul regiunii, la care au luat parte 
secretari și membri ai birourilor de 
conducere a cercurilor, tineri poeți și 
prozatori. Au fost prezentate numeroase 
lucrări, creații recente ale membrilor 
cercurilor literare, s-au purtat discuții pe 
marginea acestor lucrări, precum și des
pre metodele de îndrumare a muncii de 
creație1 a tinerilor condeieri.

— . V—- -............. ...........

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut :

V. I. LENIN — Opere complete
voi. 17

Volumul cuprinde lucrările scrise 
de V. I. Lenin în perioada mar

tie 1908 — iunie 1909.

ira prin 1959. 
Combinatul 

mico . metalur- 
. și la Uzina „1 

i" din Baia Mare 
ma sporirii volumului produc- 
, îndeosebi pe calea creșterii 
rductivității muncii. Cum am- 
e unități — prin natura proce- 
ui de producție — contribuiau 

. realizarea acelorași produse și 
! ar își furnizau reciproc o serie 

semifabricate, era necesară o 
i strînsă colaborare între ele. 
ică ne-am sprijini reciproc în 

L dvarea unor probleme ale pro- 
:ției, am avea și unii și alții de 
igat !” — și-au spus tovarășii 
cele două uzine. Asa s-au pus 

:ele unei intense colaborări în- 
cele două colective.

ie atunci au trecut cîțiva ani. 
idele acestei colaborări, ca în- 
adevăraț vecini, s-au oglindit 

numeroase schimburi de expe- 
îță, în ajutorul reciproc acor- 

— ceea ?e a avut un rol pozi- 
în sporirea volumului de pro- 
ție în ambele întreprinderi, 
lăm cîteva aspecte ale acestei 

Inice colaiorări care s-a inten- 
icat în uit ma vreme.

ÎNTRE VECI
se punea pro-

Cum colaborează două uzine din Baia Mare 
in rezolvarea problemelor de producție

hptorul nu s-a blocat
Prin luna aprilie din acest an, 
ul din cuploarele de la „1 Mai" 
a în pericd de a se bloca. Cău- 
rile au rănas fără rezultat. Cup
rul nu se redresa și asta influ- 
ța asupra producției. Comitetul 
partid a format atunci un co-

fost acceptată, iar probele ulteri
oare i-au dovedit eficiența.

Pentru redresarea cuptorului, 
colectivul — în care a fost coop
tat și inginerul Leaua — a mai 
propus și alte măsuri : cocsul să 
se șarjeze numai în mărimi co
respunzătoare ; să se readucă în 
stare de funcționare cele 13 guri 
de vînt înfundate ; materialele ce 
intră în componența șarjei să 
aibă o granulație corespunzătoare, 
iar apa necesară răcirii să fie de 
minimum 50—60 grade Celsius.

Transpuse în practică, măsurile 
de mai sus au dus la evitarea blo
cării. Treptat, cuptorul a început 
să se redreseze. Printre cei care 
vin zilnic să observe mersul agre
gatului se numără și „vecinul", in
ginerul Leaua, deși treburile lui la 
combinat îi cer destul timp. Cînd 
îl zăresc, topitorii îi string mîna 
zîmbind.

De la 36 la 10 ore

fectîv de ingneri și tehnicieni din 
uzină, topiteri cu o înaltă caliii- 

, care. S-a cent sprijin și ingineru- 
i șef de la combinatul chimico- 
stalurgic, Dumitru Leaua. El a 
nit în uziiă și, împreună cu 
embrii cojeitivului, a studiat de- 

-cțiunea tinrp de cîteva zile. Cînd 
găsit „hibe-, a propus măsuri: 
imentarea ierului în cuptor să 
facă prin nterrfiediul unei con- 

îcte comune și nu prin conducte 
parate de li două suflante, cum 

: făcea pînă atunci. Propunerea a

Există în industria chimico-me- 
talurgică o operație pe care spe
cialiștii au denumit-o rafinare. Ea 
nu are nimic comun cti rafinarea 
din ramura petrolieră dar, într-un 
fel, lucrurile se aseamănă. Este 
vorba de eliminarea impurităților 
din baia de metal în prima etapă 
a prelucrării minereului. Pînă nu 
de mult, cantitățile de minereu se 
introduceau în baia metalică — la 
faza denumită simbolic „dezargin
tare" — în trei etape. Un proces 
anevoios în care, pentru culege
rea scoarțelor formate în timpul 
topirii, erau necesare nu mai pu
țin de 36 de ore.

Firește, rafinorii nu s-au împă
cat cu acest proces tehnologic, 
dar pînă au găsit unul nou a tre

cut timp. Și cei care l-au desco
perit au fost tovarășii de la „1 
Mai". Modificînd procesul de to
pire, rafinorii din această uzină 
au reușit să scurteze ciclul de 
producție la 12—14 ore. Succesul 
a fost viu comentat. Mai ales la 
combinat, unde se făcuseră zeci 
de încercări în acest scop. Cînd au 
văzut însă că cei de la „1 Mai” 
le-o iau înainte, nu au mai stat pe 
gînduri. Au trimis acolo toți șefii 
de echipă care lucrau la rafinare. 
Timp de cîteva zile, Ion Foriș, 
Francise Vaszita, Samoilă Szabo 
și alții au „asistat" la efectuarea 
mai multor operații de rafinare 
după noua metodă denumită a- 
cum „dezargintare rapidă“. Au în
trebat, și-au notat totul. Gazdele 
au fost primitoare, au pus la dis
poziție documentația, le-au dat 
toate explicațiile.

întorși în combinat, ei au pus 
imediat în aplicare cele văzute. 
Nu s-au oprit însă numai la atit. 
Printr-o reglare mai corectă a 
temperaturilor optime, au „obli
gat” scoarța să se formeze intr-un 
timp și mai scurt. Astăzi, procesul 
de rafinare la combinatul chimi- 
co-metalurgic durează numai 10 
ore. Ca urmare, volumul produc
ției în această secție a crescut 
față de anii 1960—1961 cu peste 
100 la sută, băile de metal au fost 
mult mai puțin solicitate termic. 

............................  de 
„1

Ce va fi mai tîrziu ? Greu 
spus ! De pe acum la Uzina 
Mai" se „coace" ceva.

Intervin comuniștii
Ne aflăm în secția de acidNe aflăm în secția de acid sul

furic a Uzinelor „1 Mai’’. La comi
tetul de partid ni s-a spus că pînă

fără
recoltăm la timp

pierderi !
în lanurile pîrguite

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
— Și în raionul Criș a început 
una din cele mai importante lu
crări agricole : strîngerea recol
tei de cereale. Pe președinții gos
podăriilor colective și inginerii 
agronomi din aceste unități îi, 
găsești în aceste zile în lanuri,. 
dînd îndrumări practice colecti
viștilor și mecanizatorilor asupra 
ceea ce au de făcut. Indicația 
consiliului agricol raional a fost 
de a nu aștepta coacerea tuturor 
lanurilor, ci să se treacă la recol
tat pe acele parcele în care grînele 
s-au pîrguit. Procedînd astfel, 
colectiviștii din Grăniceri au și 
recoltat 75 hectare cu griu, cei 
din Olari 30 hectare cu griu, din 
Zerind 35 hectare, din Satul Nou 
18 hectare. La gospodăria agri
colă colectivă „Viață Nouă“ din 
Sîntana, cele 6 brigăzi de cîmp 
sînt pe terminate cu strînsul 
celor 100 hectare cu orz și au tre
cut la recoltatul griului. în frun
tea întrecerii se află brigada a 
5-a, condusă de comunistul Mar
țian Negrea, care a recoltat cele 
mai mari suprafețe de cereale. 
Și în raioanele Salonta, Marghita 
și Oradea, recoltatul cerealelor 
se află în plină desfășurare.

De trei zile me
canizatorii gospo
dăriei de stat 
din comuna Mir
cea Vodă, raionul 
Făurei, regiunea 
Galați, au intrat 
cu combinele în 
cele 2 364 hectare 
cu griu. In foto
grafia de sus : 
Combina condusă 
de Vasile Panțîru. 
în fotografia de 
jos : Inginerul a- 
gronom Ilie Nea- 
gu împreună cu 
brigadierul Con
stantin Sima, ve- 
rificînd calitatea 
arăturilor de vară.

Foto : N. Scarlet

Cu toate forțele disponibile
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). In regiunea Mureș-Autonomă Ma

ghiară, timpul fiind mai răcoros, cerealple ce coc mai tîrziu. In mul
te locuri însă ele au și dat în pîrg iăț. crfj^titiviștii și lucrătorii din 
G.A.S. au ieșit la seceriș. Zilele trecuse ca^otiviștii din Nazna au în
ceput primii din regiune secerișul ôa>utjK<'de toamnă. Pentru ca re
coltatul cerealelor să se facă la timÿ; .consiliul de conducere al gos
podăriei s-a străduit ca lucrările de 'iàtretinere a culturilor să fie 
organizate în așa fel îneît, de îndată ce va sosi vremea secerișului, 
toate forțele disponibile să fie concentrate la această muncă. Cu 
ajutorul celor 3 combine ale S.M.T. Tg. Mureș, recoltatul păioaselor 
va putea fi terminat într-un timp scurt.

★
PLOIEȘTI (coresp. „Sctnteii"). — In toate unitățile agricole din 

regiunea Ploiești sè lucrează intens la recoltat. Pînă acum s-au șt 
recoltat peste 2 000 ha drgt cele 6 270 ha cultivate cu orz. în unitățile 
trustului regional Gostat această lucrare s-a făcut pe mai bine de 
50 la sută din suvrafdțc, fruntașe fiind gospodăriile de stat Tîrg- 
șoru Vechi, Movila Vulpii, Băicoi. In ultimele două zile, în nu
meroase gospodării apicole colective din regiune a început și sece
rișul griului. Numai intr-o singură zi colectiviștii din Știubeiu, raio
nul Rm. Sărat, au secerat 40 hectare cu grîti. Suprafețe însemnate 
cu griu au recoltat și colectiviștii din Costești, raionul Buzău.

Planul — îndeplinit 
la toți indicatorii

Printre întreprinderile din regiunea 
Brașov care își realizează planul de 
producție în mod ritmic și la toți indi
catorii se află și uzinele „Rulmentul“, 
înzestrată cu mașini și utilaje modeme, 
de mare randament, această întreprin
dere și-a organizat producția în flux 
tehnologic rațional, a aplicat metode 
tehnologice înaintate la forjarea și pre
lucrarea rulmenților. Colectivul uzinelor 
acordă o mare atenție realizării planu
lui de măsuri tehnico-organizatorice. Co
lectivul întreprinderii a realizat, pe pri
mul semestru, 10 000 rulmenți peste 
plan, și-a depășit sarcina de creștere a 
productivității muncii și a obținut eco
nomii, prin reducerea consumurilor spe
cifice, în valoare de 720 000 lei.

nu de mult, în 
uzină, s-au intim- 
pinat greutăți în 
legătură cu ope

rația denumită recirculația acidu
lui. Din cauza deselor defecțiuni 
la pompele care asigurau această 
operație, procesul de recirculare 
a acidului suferea aproape zilnic 
întreruperi. în ultimul timp de
fecțiunile sporeau. Cauzele lor nu 
le găsea nimeni. Meseriași buni 

însă un 
care să 
pompe, 
depășea

Comuniștii din secție au mers 
într-o zi la comitetul de partid și 
au propus să fie ajutați de cei de 
la combinat, care au specialiști. 
Propunerea a fost binevenită. La 
scurt timp, cele două organizații 
de partid au ajuns la o înțelegere. 
De la combinat a fost trimis la 
Uzina „1 Mai" comunistul Anton 
Cosma. El a studiat aici sistemul 
de funcționare a pompelor și, vă- 
zînd despre ce. este vorba, a spus: 
„Rămîn să vă ajut”. Oamenii l-au 
primit cu bucurie. Anton Cosma 
și-a pus toată priceperea în spri
jinul noului colectiv, al secției în 
care lucra, Defecțiunile sînt astăzi 
tot mai rare, recirculația acidului 
nu mai suferă întreruperi. Dacă-1 
întrebi vreodată de vrea să se 
întoarcă dincolo, la vecini, îți răs
punde: „Mă simt tot atit de bine 
și aici...”.

w
Am citat doar cîteva exemple 

dintre multele existente. între 
cele două colective de întreprin
deri s-au statornicit relații de co
laborare și ajutor reciproc tot mai 
strînse. Ceea ce se rezolvă într-o 
uzină nu constituie un „secret" 
pentru cealaltă. Și e firesc să fie 
așa ! în industria noastră socia
listă schimbul de experiență și în
trajutorarea tovărășească între în
treprinderi se practică pe scară 
tot mai largă în folosul tuturor.

IOAN VLANGA 
coresp. „Scînteii“

le înlăture existau. Lipsea 
om priceput, un specialist 
cunoască „pulsul" acestor 
a căror turație pe minut 
cifra de 3 000.

Pentru împodobirea orașelor
In ultimii ani, numeroși 

artiști plastici, maeștri con- 
sac'rați sau tineri creatori 
își aduc contribuția la în
frumusețarea orașelor cu 
lucrări de artă monumenta
lă. Comisii alcătuite din ar- 
hitecți, artiști plastici, acti
viști culturali au studiat în 
stațiunile de odihnă de pe 
litoral, în București, la O- 
nești. Galați, Hunedoara și 
în alte orașe posibilitățile 
de împodobire a acestor lo
calități cu lucrări de artă 
monumentală: Redăm cîte
va noutăți din acest do
meniu.

Frumusețea litoralului 
nostru, cu numeroasele 
lui construcții moderne, 
parcuri și faleze sporeș
te prin realizarea unor 
noi lucrări de artă mo
numentală: sculpturi, pic
turi și mozaicuri. De cu
rînd a fost terminat un 
mare mozaic (200 mp) 
care a fost așezat pe fa
țada Casei de 
din Mangalia. 
Jules Perahim și 
Constantinescu.

torii aduc și ei litoralu
lui noi lucrări monumen
tale. C. Baraschl a termi
nat sculptura „In soare“. 
„Rod bogat“ se intitulea
ză o lucrare a lui Boris 
Caragea care va împo
dobi faleza stațiunii Efo- 
rie-Nord. Lelia Zuaf și-a 
numit lucrarea sa „Cute
zanța“ și este legată de

Mai multe colective de 
artiști plastici lucrează 
la o serie de fresce, în- 
crustări în mozaic, zgra- 
fitouri etc., pentru nouă 
dintre școlile construite re
cent în Capitală. Plastica 
monumentală va înfru
museța și construcții in
dustriale. Este în studiu 
realizarea unui mare mo-

Lucrări de artă monumentală

cultură 
Autori : 

Ștefan 
Sculp-

ldeea zborului omului în 
Cosmos. Zoie Băicoianu 
va da litoralului o triză 
din sticlă de aproximativ 
200 m care va decora 
digul noului port „To
mis“ din Constanța. Tot 
pe litoral — la My ’aia, 
Eforie Sud șl Nord ■- vor 
fl amplasate lucrări de 
sculptură monumentală 
realizate de Cornel Ms- 
drea, Vasiliu Falii, 
Geo-Medrea, Naum 
cescu, Lie Doina. 
Popovici, Vetio
Ovidiu Maitec și alții.

Ada
Co- 

Doru 
Artur,

Slnce- 
Atena 
dau o 

deosebită 
produse-

Agerpres)

în semestrul I 
ai acestui an, co
lectivul țesătoriei 
de relon „Tudor 
Vladimirescu“ din 
Capitală a reali
zat un număr de 
circa 70 modele 
noi de imprimeuri 
în fotografie: Țe
sătoarele eviden
țiate în producție 
Teodora 
lescu și 
Niță. Ele 
atenție 
calității 
lor.
(Foto :

zaic care va fl montat pe 
fațada fabricii de băi și 
radiatoare din cartierul 
Militari. Tot pentru or
namentarea unei mari în
treprinderi — uzina de 
anvelope „Danubiana“ 
— Gheorghe Labin și 
M. H. F ~'xy lucrează un 
alt 
m< 
studențești de pe Splaiul 
Independenței 
posit de curînd 
tiști plastici. Ei 
za ornamente 
în holuri, cantine și clu
buri. După cum se știe, 
pe fosta groapă Floreas- 
ca se amenajează în 
prezent un parc. împreu
nă cu arhitecții, artiștii 
plastici colaborează la 
definitivarea aspectului 
acestui colț al orașului. 
Parcul va fi împodobit 
cu sculpturi fîntîni arte
ziene artistice, mozaicuri.

Și în alte orașe ale ță
rii artiștii plastici reali
zează în acest an opere 
de artă monumentală. La 
Iași, un colectiv condus 
de Iftimie Bîrleanu a ter
minat două reliefuri cio
plite în piatră, care vor 
înfrumuseța fațada Casei 
de cultură a tineretului,

me. . : de mari di- 
•iuf.„ La complexele

au po- 
cîțiva ar- 
vor reali- 
interioare

redînd aspecte din viața 
de azi a tinerei genera
ții. Un panou de zgrafito 
va împodobi interiorul 
aceleiași instituții cultu
rale, 
țadă 
face 
ră 
Iași.
plastici clujeni contribuie 
la înfrumusețarea cîtorva 
clădiri din orașul lor. Pe
tre Abrudan, Petre Feyer 
și Abodi Nagy Bella au 
terminat la Casa de cul
tură a studenților o fres
că în care sînt oglindite 
aspecte din activitatea 
studențească. Trei colec
tive de artiști lucrează 
în prezent la ornamen
tațiile cantinei și cămi
nelor din cadrul noului 
complex studențesc con
struit la Cluj. La clubul 
Uzinelor „Carbochim“, 
Kovăcs Zoltan execută o 
serie de fresce în interio
rul holului, care redau 
aspecte ale dezvoltării 
economice și sociale a 
țării. La Arad, un colec
tiv local de artiști a ter
minat un fronton 
tră artificială 
clădirii teatrului

Se 
viitor 
crări. 
fierul 
artiștii plastici vor ctea 
mai multe lucrări de 
sculptură și pictură mo
numentală. Ei vor execu
ta lucrări și pentru uni
versitatea din Timișoara, 
Casa de cultură din Ba
cău. de curînd dată 
folosință, si pentru 
construcții care dau 

si frv- 
tăril
PI

Ornamentații pe la
și în interior se vor 
și la Casa de cultu- 
a sindicatelor din 

Mai mulți artiști

de pia- 
destinat 
de stat.

pentru 
alte lu- 

in car-

pregătesc 
numeroase 
La Galați, 
Țiglina și la Onești,

nouă tinerețe 
6ețe orașelor

ION

Plecarea unei delegații militare 
la Moscova

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație militară romînă, în 
frunte cu general de armată Leon- 
tin Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate ale R. P. Romine, care, la in
vitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșal R. I. Malinovski, 
va face o vizită în Uniunea Sovie
tică.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Moscova. Pe aeroportul Șererne- 
tievo, în întîmpinarea oaspeților au 
fost prezenți ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovie
tice R. 1. Malinovski, mareșal al

Uniunii Sori 
mareșali și g 
vietice. A fos 
nea, Nicolae 
R. P. Romine 
de armată L 
preună cu ’ 
novski au ti 
nia de onoar

După sosir 
romînă a fă«- 
apărării al 
linovski a 
oaspețiloi

în 
alte

<
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Cît mai multi produși-----
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!r—de la animalele matcă
NE SESIZEAZĂ

Neglijentă costisitoare
„Agrosem“-ul Arad nu manifestă 

o suficientă conștiinciozitate în în
deplinirea obligațiilor sale contrac
tuale. Urma să livreze 4 000 kg 
sămânță de sorg gospodăriei agrico
le de stat „P. Tcacenco“ din raio
nul Făurei, regiunea Galați, și a ex
pediat cu întîrziere mai puțin de ju. 
mătate din cantitatea contractată. 
Furnizorii noștri n-au uitat însă să 
trimită facturile pentru toată să
mânța. (De la Valeriu Hamza, briga
dier)

„Ceasuri rele”

Procent ridicat de natalitate
Gospodăria noastră are un sector zootehnic în pli

nă dezvoltare. Pe lingă creșterea animalelor în cele 
mai corespunzătoare condtții de hrănire și îngrijire, 
în atenția noastră stă în permanență și organizarea 
rațională a reproducției animalelor, care duce la în
mulțirea într-un timp mat scurt a efectivelor. Insă- 
mui'țarea artificială are o importanță deosebită pen
tru sporirea numerică a animalelor ca și pentru îm
bunătățirea lor și de aceea am dat o largă aplicare 
acestei metode la taurine și ovine. Au fost folosiți 
reproducători selecționați cu o înaltă productivitate. 
Aceasta ne-a permis să ridicăm indicii de producție 
an de an. Pentru reușita acțiunii s-a urmărit în
deaproape realizarea mai multor factori. Un rol im
portant a avut pregătirea animalelor pentru repro
ducție. Au fost organizate puncte de însămînțări ar
tificiale bine dotate pentru speciile taurine și ovine. 
La baza acțiunilor a stat planul de montă anual, de
falcat prin graficele cunoscute și urmărite de la 
tehnicianul însămînțător, maistru, 
pînă la fiecare mulgător în parte, 
ceea ce a dat posibilitatea să fie 
prevenite cazurile de sterilitate. 
Acest lucru, completat cu contro
lul periodic-al stării fiziologice a 
vacilor, a permis să desfășurăm 
cu adevărat o muncă planificată 
în vederea măririi șeptelului.

La obținerea unui procent ridicat de fecunditate a 
contribuit executarea practică a însămînțărilor arti
ficiale, la momentul optim, adică la vaci în prima 
zi, repetîndu-se la 10—12 ore; la oi — de asemenea 
în prima zi și repetîndu-se în cazul căldurilor pre
lungite. Noi am realizat la vaci un procent de fe
cunditate de 88 la sută, iar numărul de miei obținut 
de la fiecare 100 de ot a fost cuprins între 108—118 
la sută. Foarte important este că animalele sînt 
bine hrănite șt îngrijite. In vederea obținerii de pro
duși viabili, cu o dezvoltare normală, hrănirea se 
face potrivit cerințelor în diferitele perioade de 
gestație, respectindu-se totodată repausul mamar. in 
ce privește stabilirea ciclului de călduri la care tre
buie făcută însămînțarea artificială, ținem seama ae 
producția fiecărei vaci, de starea de refacere a apa
ratului reproducător după fătare, starea de întreți
nere etc. Cu aceeași atenție sînt urmăriți și produșii 
obținuți, pentru a avea un ritm de creștere susținut 
și pentru ca toți să trăiască. Asemenea măsuri ne 
ajută ca anul acesta să putem trece la turma de bază 
270 mioare și 137 juninci provenite din prăsită pro
prie.

Organizarea minuțioasă a procesului de reproduc- 
I ție și evidența corectă, preocuparea continuă pentru 

aplicarea metodelor zootehnice avansate ne dau pu
tință să obținem mai mulți produși de la animalele 
matcă.

Ing. VASILE ROBU 
gospodăria de stat Cobadin, 

regiunea Dobrogea

Stațiunea centrală 
de însămînțări arti
ficiale la animale 
din apropierea Ca
pitalei. In fotogra
fie: tov. ing. Elena 
Deleanu examinea
ză la microscop ca
litatea materialului 
biologic înainte de 
a fi expediat unor 
centre de însămîn
țări artificiale.

(Foto : M. CIOC)

Din prăsilă proprie
Una din ramurile de producție care asigură mari 

venituri gospodăriet noastre colective este creșterea 
animalelor. Consiliul de conducere și organizația de 
partid se îngrijesc permanent de asigurarea condiții
lor necesare pentru creșterea efectivelor de animale 
și realizarea unor producții cît mai mari de carne, 
lapte, lină. In ultimii ani noi am dezvoltat continuu 
sectorul zootehnic, mat ales pe baza reținerii și creș
terii în bune condiții a animalelor tinere provenite 
din prăsilă proprie.

Acordăm multă atenție obținerii de la anima
lele matcă a unui număr cît mai mare de pro
duși — viței, miei, purcei. In acest scop, la taurine 
și ovine se execută însămînțări artificiale cu mate
rial biologic de cea mai bună calitate provenit de la 
reproducători cu o valoare zootehnică ridicată. La 
porcine se face monta naturală. Pentru fiecare spe
cie se întocmește la începutul anului plan de montă, 
care se urmărește lunar de fiecare îngrijitor și bri
gadier zootehnist. Avînd evidența bine pusă la punct, 

putem lua toate măsurile pentru 
ca toate vacile să fie însămînțate 
artificial, la timpul optim, să re
ducem perioada care trece de la 
ultima fătare și pînă la instalarea 
gestației. Anul trecut, noi am ob
ținut cite 85 de viței de la fiecare 
100 de vaci, iar anul acesta numă
rul lor va fi și mai mare.

O preocupare permanentă a noastră este și mărirea 
prolificității la scroafe, prin organizarea montei dirija
te. Datorită măsurilor luate în ce privește hrănirea și 
îngrijirea corespunzătoare a scroafelor de prăsilă, ur
măririi atente a realizării planului de montă șt fă- 
țări în acest sector, am obținut rezultate bune. Anul 
trecut, de pildă, s-au obținut, în medie, cite 16 pur
cei înțărcati de la fiecare scroafă. Paralel cu măsu
rile luate pentru a realiza cît mai mulți produși, 
ne-am preocupai șt de creșterea lor în cele mai bune 
condiții. Rezultate bune obținem prin alăptarea vi
țeilor la biberon, cu cantități diferențiate de lapte. 
In medie, vițeii în vîrstă de pînă la 6 luni primesc 
pînă la înțărcare 350 l lapte integral și 800 litri lap
te smîntîmt. De asemenea, în rație se mai adaugă 
fin de bună calitate, morcovi și furaje concentrate. 
In timpul verii se dă lucernă și trifoi masă verde. 
Zilnic, vițeii sînt scoși la plimbare. In acest țel am 
reușit să realizăm un spor mediu zilnic de creștere 
în greutate vie de 700 grame.

Pentru anul 1963 ne-am planificat să obținem 660 
viței și 3100 purcei. Măsurile luate în cadrul gospo
dăriei asigură realizarea planului de creștere a elec
tivelor de animale din prăsilă proprie și obținerea 
în viitor a unei producții tot mai mari de carne, 
lapte, lină.

Ing. EMANOIL POPOVICI 
gospodăria colectivă Hăichiu, 

regiunea Brașov

Nu este vorba de vreo superstiție, 
ci chiar de două ceasuri publice din 
Cluj. Atît cel de pe fațada cinema
tografului „Maxim Gorki“, cît și cel 
din colțul .Pieței Mihai Viteazu — 
str. Doja sînt certate cu ora exactă 
și induc în eroare pe trecători. Ar 
trebui doar reparate, dar de multe 
luni de zile nimeni nu se îngrijește 
s-o facă. (De la Mihăilă Pop, mun
citor)

O reparație
care nu se mai termină

Localul centrului de pîine de pe 
str. Smîrdan din Turnu Severin a 
fost găsit necorespunzător și a fost 
supus renovării. De atunci au tre
cut patru luni de zile și încă nu se 
vede sfîrșitul lucrărilor. Cumpărăto
rii sînt nevoiți să se aprovizioneze 
de la centre îndepărtate. Totodață 
se degradează mobilierul localului, 
ținut afară, expus intemperiilor. Nici 
ritmul lucrărilor, nici atitudinea față 
de bunul obștesc nu fac cinste ce
lor de la I.G.O. și O.C.L. Turnu 
Severin. (De la Nicolae C. Marin, 
funcționar)

Marfa odată vîndută...
„Marfa odată vîndută nu se ia 

înapoi și puteți să mă reclamați 
unde vreți“ — este răspunsul dat de 
responsabilul Bodeanu de la unita
tea pentru desfacerea de mezeluri 
și brînzeturi din str. Ceaikovski, ra
ionul 1 Mai din Capitală, atunci 
cînd mai mulți cumpărători i-au a- 
dus înapoi niște produse alimentare 
alterate. Acest responsabil este 
deseori certat cu buna cuviință și 
jignește pe cumpărători. (De la Sofia 
Nicolae, gospodină)

A apărut în Editura Academiei 
Republicii Populare Romîne Ope
re vol. VI de M. Eminescu, 
ediție critică îngrijită de Perpes- 
sicius. Volumul intitulat Literatura 
populară cuprinde „Poeme origi
nale de inspirație folclorică”, din
tre care amintim „Călin Nebu
nul”, „Fata în grădina de aur”, 
„Miron și frumoasa fără corp“ ; 
„Lirica populară” ; „Balade" ; 
„Basme în proză” etc. Volumul 
este însoțit de studiul „Eminescu 
și folclorul” de Perpeșsicius, de 
un bogat aparat ce include note 
și variante ale lucrărilor cuprinse 
în volum, anexe, o schiță biblio
grafică, indice al primului vers, 
indice lexical și indice general. 
Apărut în condiții grafice deose
bite, volumul VI al „Operelor” lui 
Mihail Eminescu conține și 63 de 
reproduceri după manuscrisele 
poetului.

Marcel )} (]}

BRESLAȘU
noua povest 
a vorbei“

Marcel Breslașu este un prieten 
apropiat al copiilor, pentru care a scris 
de-a lungul anilor multe versuri. 
(„Bondocei își alege o meserie“, 
„Schimbul de mîine“, fabule etc.). 
Recenta plachetă „O nouă poveste 
a vorbei“ (Editura Tineretului) se 
deschide cu „Cîntec despre Doftana", 
un imn închinat eroilor comuniști. 
Doftana, transformată în muzeu, este 
un simbol al luptelor partidului pen
tru eliberarea și fericirea poporului :

„Dar n-am năruit
— cînd am biruit — 
zidurile-ți triste ;
te-am pus să-i rămîi 
piatra cea dinții 
erei comuniste“.
Lucrări literare cum este acest frumos 

poem despre Doftana contribuie la 
educarea dragostei pentru tradițiile 
glorioase de luptă ale partidului. Auto, 
rul comunică în versuri de o aleasă 
expresie literară fapte de neuitat din 
istoria patriei noastre. Capitolul final 
din „Cîntecul despre Doftana" cu
prinde o perspectivă a realizărilor de

astăzi prin locurile unde altădată 
luptat și au suferit eroii clasei noa 
muncitoare.

Piesa de mai mare amploare a 
lumului este „O nouă poveste a • 
bei", în care poetul îmbogățește < 
experiență nouă lirica dedicată 
piilor. Este un poem în care aut 
urmărește să familiarizeze pe mici 
titori cu cîteva noțiuni complexe, 
prinzătoare, ale epocii noastre, de 
luind sensurile lor bogate : Socia 
Comunism, Pace, Libertate. I 
pretarea unor asemenea noțiuni p> 
țelesul micilor cititori este profun 
ducativă și ea se realizează prin 
suri accesibile ce se înlănțuie cu 
täte, cizelate. Metaforele sînt ar 
bile încărcate de sevă artistică.

Ceea ce cucerește, de asemene 
cititor este tonul direct, cald.

Noua carte a lui Marcel Bresla 
remarcă prin efortul de a real 
poezie pentru cei mici, pe înțele • 
cestora, caracterizată printr-un 
conținut de idei.

ILIE CONSTANT

In librării
Dintre cărțile apărute în librării semnalăm : Romanul pentru tineret 

„Drum bun, cîreșari de Constantin Chiriță, volumul de studii „Profiluri 
lirice contemporane“ de M. Petroveanu. In colecția „Figuri de sei 
teatrului romînesc", tipărită de Editura Meridiane, a apărut albumul 
Millo“. Volumul cuprinde o prezentare a vieții și activității marelui 
actor, semnată de criticul N. Barbu, și numeroase ilustrații.

Lista ds clștiguri in obiecte 
la depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă șl cîștlgurl 
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Valoarea cîștlgurllor
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rți
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ă 1

3

1 148.457 10.000
1 249.013 10.000
1 357.100 10.000
1 429.37Î 10.000
1 697.658 10.000
1 793.476 10.000
1 846.359 10.000
1 917.249 10.006
1 1.245.371 10.000
1 1.306.495 10.000 100.000

Termina
ția libr.

5.000
5.00014

14
07.858
91.476 140.000

14 30.377 2.00014 30.870 2.00014 73.268 2.00014 76.202 2.00014 87.451 2.00014
140
140

96.946
6.5^2
7.473

2.000 168.000
1.000
1.000 280.000

140 3.874 500
140 4.640 500
140 5.132 500
140 7.449 500
140 8.924 500 350.000

1 102 Total cîștigurl 
în obiecte 1.038.000

Nicoläs
GUILLÉN

Seara prin grădinile
Iu 
nit •

greu...“. O fl
ară

POEM cuBÂbir

Multe din scri
sorile sosite în ul
tima vreme la re
dacție se refe
reau la o serie de 
probleme cu pri
vire la buna de
servire, la aprovi-

onarea și organizarea muncii în 
ădinile de vară — unități de alimen- 
ție publică, solicitate intens în acest 
zon. Am vizitat un număr de grădini 
n Capitală. Iată cîteva din constatările 
cute cu acest prilej.

Bucuroși de oaspeți
Terasa Colonadelor și grădina 

Grand — una situată în plin cen
trul orașului, cealaltă într-un cartier 
— sînt unități de categorii diferite. 
Totuși, îți dai seama atît într-un loc 
cît și în celălalt ce înseamnă pri
ceperea, simțul gospodăresc 
'ectul față de consumatori.

care sînt primiți cetățenii 
'■ mobilierul a fost vopsit 

ietrișul reîmprospătat,
1 și arbori ornamentali. Ve- 

nurile, fețele de mese — 
cește de curățenie. Cînd 

masă, consumatorul are 
♦ot ce-i este necesar ci- 

ile amintite, ca șl la 
.Kiseleff“ șl în multe 
îervi că gazdele s-au 
- 'Tănunt spre a-și 

găsești aici 
îe mîncăruri, 
sgume și zar- 

. Buna apro- 
ținuta cores- 

lor, cu servi- 
•înt, gospoda- 

fi totdeauna

și res- 
Cadrul 
e plă- 
de cu- 

s-au

izde 1
t,ă în bd. Re- 

e asemenea 
■de. Și aici 
Iar deser- 

** — recu-
Și apoi 
e aglo-

merat, facem față cu
oare cu adevărat acesta principalul 
motiv pentru care clienții sînt ser
viți cu încetineală? 
mal atent în jur, îți 
nu. Operativitatea în 
este legată numai 
se mișcă ospătarul — 
mai repede — ci în primul rind de 
organizarea muncii. Or, tocmai în 
această privință lucrurile nu stau 
prea bine. Toate mărunțișurile de 
care omul are nevoie — șervețele, 
sare, scobitori, ulei, oțet — nu sînt 
pregătite nici pe mese, nici în 
vreun loc mai la îndemînă. Așa în- 
cît ori de cîte ori consumatorul le so
licită, ospătarii se văd nevoiți să co
boare în local ca să le aducă, pier- 
zînd astfel un timp prețios. Și a- 
tunci, de unde operativitate? In toa
te unitățile, dar cu atît mai mult 
în cele mari, care au în permanență 
o clientelă numeroasă, este necesar 
ca responsabilii să fie ajutați 
T.A.P.L.-uri pentru o 
ganizare a muncii, 
celor mal nimerite 
servi operativ și cu 
conștiinciozitate.

Diferite prepara
te, băuturile de se
zon, gheața nu tre
buie să lipsească 
din nici o grădi
nă, iar deservirea 
să fie la același 
nivel, de la ora 
deschiderii pînă la 
închidere. Aseme
nea cerințe tre
buie să stea în a- 
tenția fiecărui res
ponsabil de resta
urant. La grădina 
„Marea Neagră“ 
din Calea Griviței 
nr. 94, aceste ce
rințe însă sînt tre
cute cu vederea. 
Uneori, mai ales 
spre ora 23, deși

Dacă privești 
dai seama că 
deservire nu 
de felul cum 

• mai încet sau

de 
cît mai bună or- 
pentru găsirea 
mijloace de a

consumatorii 
se oferă bere 
ța s-a terminat, iar salată nu 
este.

Gazde prea puțin primitoare se 
arată a fi și cei de la grădina „Vul
can“ (Calea Griviței nr. 200). Aici nu 
lipsesc numai șervețelele, solnițele, 
scobitoriie și altele asemănătoare, ci 
uneori chiar și fețele de masă. Res
ponsabilul, Gheorghe Popescu, plea
că deseori după treburi personale 
tocmai cînd activitatea este mai in
tensă. Nu este de mirare că oame
nii, îndrumați de un asemenea 
„gospodar“, vorbesc urît cu clien- 
ții că aceștia sînt cîteodată lăsați 
să aștepte timp îndelungat, că fi
lele condicii sînt pline de recla- 
mațil.

sînt încă numeroși, li 
caldă pentru că ghea- 

mai

„Livrăm,
dar cu o condiție"...

Se întîmplă, uneori, ca dintr-o gră
dină sau dintr-un restaurant să lip
sească, mai ales spre ora închide
rii, un anumit produs pe care alien-

— Țt-am cerut ceva rece. De ce ml-aduci condica de 
reclamațil ?

— Ca să-mi economisesc un drum, că tot la ea ajungeați...
(Desen de RIK AUERBACH)

ții îl solicită. Cine poartă vina? fiu 
întotdeauna responsabilul sau di
rectorul unității. Cercetînd felul In 
care unii furnizori își respectă o- 
bligațiile contractuale față de res
taurante și grădini, afli că între
prinderile comerțului cu ridicata de 
produse alimentare nu asigură în
totdeauna o aprovizionare ritmică. 
„La începutul lunii unele livrări sînt 
tărăgănate — ne spune unul dintre 
responsabilii grădinii ,,Bar-Șosea“. 
Ba unii furnizori, cum este „Aproza
rul“ Grivița Roșie, ne pun și con
diții : dacă vreți eă vă livrăm roșii
le, trebuie să luați și 100 de kilo
grame de castraveți... Spre sfîrși
tul lunii însă, situația se schimbă. 
Ne trebuie, nu ne trebuie marfă, ne 
pomenim cu fel de fel de mașini în
cărcate“. Vizita noastră la grădina 
„Bar-Șosea“ a scos la iveală și alte 
neajunsuri pricinuite unităților de a- 
limentație publică de către furni
zori, pentru a căror înlăturare sînt 
necesare măsuri. Este vorba, între 
altele, de nerespectarea comenzilor 
de pline) neridicarea la timp a am
balajelor de bere, vin etc.’★

Grădinile de vară prin care se 
perindă zilnic mii și mii de consu
matori reprezintă un sector de ac
tivitate căruia Direcția comercială 
a Capitalei șl Trustul de alimenta
ție publică trebuie să-i acorde im
portanța cuvenită. Aprovizionarea 
cu tot ce este necesar — începînd 
de la mîncăruri pînă la asigurarea 
unui număr suficient de sifoane șl 
sticle cu apă minerală (bineînțeles 
la gheațăl), buna organizare a mun
cii, deservirea corespunzătoare — 
sînt probleme de care cel în drept 
au datoria să se ocupe cu grijă.

Organizațiile de partid din I.A.P.L. 
sînt chemate să desfășoare o acti
vitate mal intensă de educare a 
personalului. Se Impune, de aseme
nea, ca propunerile, sugestiile, se
sizările controlului obștesc să fie 
privite cu atenția cuvenită. Cu toa
te progresele făcute, cu toate în
noirile cu care grădinile de vară 
și-au Intîmpinat oaspeții, se mal 
pot face multe pentru ca cetățea
nul să fie pe deplin mulțumit de 
felul în care și-a petrecut seara 
într-un asemenea local.

G. GRAURE

Iată că avem astăzi un masiv vo
lum antologic al poeziei lui Nicolas 
Guillén în frumoasa traducere fidelă a 
lui Eugen Jebeleanu. Volumul, com
pus cu- grijă și acuratețe filologică, cu
prinde oele mai reprezentative poezii 
ale lui Guillén, de la primele culegeri 
(„Motive de son“, 1930, „Sôngoro Co- 
songo“, 1931) la versurile din anii grei 
ai împilării șl exilului („West Indies 
Ltd“, 1934 ; „Spania“, 1937, „Cîntece 
pentru soldați și son-uri pentru tu
riști“, 1937) și pînă la creația recentă, 
de după război și din ultimii ani 
(„Cîntecul deplin", 1947, „Porumbița 
zborului popular“, 1959 ; „Elegii" și 
„Alte poeme").

Guillén și-a plămădit versul din în
seși realitățile glorioasei sale țări, 
Cuba. Poetul a izbutit acea sin
teză de înaltă ținută artistică care 
singură poate constitui trăinicia operei 
literare. Luptînd pentru ca poporul său 
să scuture dubla povară a rasismului 
și a exploatării coloniale, Guillén pa
triotul, a vibrat de-a lungul miilor de 
versuri cărora le-a dat viață ca un ne
înfricat apărător al adevărului și al li
bertății. A fost întotdeauna alături de 
oamenii săraci și simpli, ce trudeau sub 
arșiță pe nesfîrșitele plantații pentru a 
smulge pămîntului zahărul și tutunul 
— bogăția trusturilor străine și mize
ria cubanilor.

Negrul, lingă trestia de zahăr / lan- 
keul, deasupra trestiei de zahăr / Pă- 
mîntul sub trestia de zahăr / Sîngele 
nostru jefuit 1

A fost alături de eroicul popor spa
niol în lunga și dramatica lui epopee 
anti-franchistă, a luptat alături de el, 
cu amintirea lui Federico Garcia Lor
ca în suflet și cu nestăvilita, apriga 
dorință de a respinge fiara fascistă, a- 
supritoare a omului. Guillén a închinat

Spaniei revoluționare unul din cele 
mai patetice imnuri de luptă și de spe
ranță :

Eu,
fiu al Americii,
fiu al tău și al Africii, 
sclav al vătafilor albi, stăpîni 

peste bice colérice ;
astăzi sclav al iankeilor plantatori 

de trestie de zahăr, nesățioși ;
eu înfundîndu-mă-n sîngele obscur, 
în care se afundă Antilele mele ; 
sufocat de fumul acru-verzui

al plantațiilor de trestie ; 
înmormântat în noroiul tuturor

carcerilor ; 
înconjurat zi și noapte

de nesătulele baionete ; 
pierdut în pădurile zumzăitoare 
ale insulelor crucificate pe crucea 

Tropicului ;
eu, fiu al Americii,
mă grăbesc spre tine, mor pentru 

tine.

A trăit în exil, tînjind după gustul 
apelor și al codrilor de-acasă, neuitînd 
nici o clipă imperativele luptei națio
nale și sociale a Cubei. Peisaj’ul Cu
ban, oamenii Cubei, ura împotriva 
exploatatorilor, frumusețea tragică 
a patriei îngenuncheate dar vii 
au revenit, cu forța unui uriaș refren 
popular, în toate poemele sale. Natu
ra, iubirea, moartea și viața, copilul, 
femeia, orașul bogat și sărac totodată, 
satele umile, legendele stranii, parfu- 
murile, fructele și plantele pline de 
vrajă, melancolia aprigă a cîntecului 
ghitarei — Guillén le-a aflat, pentru a 
le dărui omenirii, în pămîntul Cubei, 
„cu-nverzita primăvară / și-un soare 
de venin în miezul ei".

A cîntat iubirea aprinsă și curată a 
oamenilor simpli, dorul și dreptul lor 
de a trăi. I-au fost prieteni și tovarăși

apele repezi și canicula Trc 
cîntecele marinarilor și versul ' 
tuturor poeților lumii, l-a pi 
Garcia Lorca ca și pe Eluard, 
posit în fața suferinței negrilor i , 
rașe și țăranilor de pe planta, 
sentimentul necesității luptei > 
ționare.

După revoluția cubană, poet 
regăsit patria înnoită, liberă, vie 
să. Volumul antologic se înch 
altfel pe imaginea de apoteoză 
turii și oamenilor Cubei, transf 
de revoluție :

Bună ziua, înalte fete ca ti

Voi, cînturi și stindarde, bună 
Bună ziua, pămînt al sîngelui 
știulete des de pumni, și ghioi 
vestind victoria...

Poetul și criticul cuban Re’ 
Femăndez Retamar a subliniat 
bună dreptate că „Guillén este un 
național, nu numai în sensul ca 
dă obișnuit acestui termen, adie 
poet important pentru întreaga ța î 
în acela de poet care exprimă fc 
rea națiunii". Creația lui Guille, 
sumează într-adevăr o istorie liri 
Cubei, a sufletului și destinului 
popor, ajuns la vîrsta maturității, 
liberării și a construcției unei vieți 

în acest volum, cititorul romîi 
afla chipul unei țări care ne este 
gă, sensibilitatea unui mare artist, 
sajul revoluționar al unui luptător 
obosit. Isprăvind lectura ultim 
poem, va stărui în noi profilul m 
al scriitorului, întregit de chipul 
fizic, beethovenian, radiind sentirr. 
tul marilor speranțe și c. 
vingeri. Și, mai presus, va răsuna 
coul unei arte incandescente, pusă 
slujba omului și a fericirii lui.

VALENTIN LIPATT]

T1EÆTR1E » (£ □ oa cb cm a » ‘Tëïewziurie
TEATRE. Teatrul „C. I. Nottara- (Par

cul Herăstrău) : Femeia îndărătnică — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Casa 
Inimilor sfărîmate — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Clubul cavalerilor 
— cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro
mine (orele 19,30 — seria de bilete 967), 
Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30). Doctor 
în filozofie : Patria (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), I. C. Frlrnu (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19, 21 — grădină 20,30), Grivița (10;
12; 16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14;
16; 18; 20), ștefan cel Mare (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), Grădina Progresul (orele
20.30) . Misterele Parisului — cinemascop :
Republica (8, 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 
București (8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21,15) 1 Mal (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,43; 21), Gh. Doja (8,30; 10,45; 13; 15,15, 
17,30; 19,45; 22,15). Alex. Sahla (9,45; 11,45; 
13,45; 15,45; 17,45; 20 — grădină 22,15),
Stadionul Dinamo (20,15), Grădina 13 
Septembrie (20,45), Stadionul Gluleștl 
(20,15). Adorabile șl mincinoase : rulea
ză la cinematografele Magheru (10, 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) , Luceafărul (15; 17,15; 19,30 - gră
dină 20,15), Arenele Libertății (21). Avîn- 
tul tinereții — cinemascop ; V. Alec- 
sandri (15; 17; 19; 21), Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 26,30), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Legea e lege ; rulează 
la cinematografele Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grădina Elena Pavel

, (21). Tu ești minunată : Centra) (9,15;
l 12,45; 16,15, 18,45; 21), Gluleștl (9,45;
I 12; 14; 16,15; 18,30; 20,301. A’-»- " 30;
I 18,45 — grădină 20.15 r»

au furat luna — cinemascop : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 15, după-amlază 16,45; 18,45;
20.30) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Program special pentru copil la orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Floarea de fier : 13 Septembrie (11.30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Unirea (16; 18 — 
grădină 20,30). Turneul veseliei : Tim
puri Noi (în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Mirajul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . Dracul șl cele 10 porunci — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18,15; 20,30), V. Roaltă (10; 12,30; 15; 
17,30; 20). Toată lumea e nevinovată : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Pe urmele ban
dei : rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 21), 30 Decembrie (16; 18; 
20). Idiotul : 8 Martie (16; 18,15). Mila re
gească : rulează la cinematograful C-tin 
David (16; 18,15; 20,30), Vîrsta dragostei : 
Flacăra (16, 18,15; 20,30). Mamelucul : ru
lează la cinematograful T. Vladlmirescu 
(16; 18; 20). Noaptea pe autostradă : Mun
ca (16; 18,15; 20,30). Tăunul t Popular (16 
18,15; 20.30). Colegii ; Moșilor (15; 17; 19; 
21 — grădină 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll : 16 Februarie (16; 18; 20). Ce- 
reomușkl : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). 
Cumpără-ți un balon : rulează la cine
matograful Ille Pintille (15,30; 18; 20,30 
— grădină 20,15). Noua prietenă a tatii î 
Volga (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 16, după-amlază 18,15;
20.30) , B. Delavrancea (16; 18,15; 20,15). 
Lumina de lulle i G. Bacovla (15,30; 18i

20,15). Căpitanul Fracæse — cinemas 
Drumul Serii (14,15; 1R30; 18,45; 21). 
odată : rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Un cîntec străbate 
lumea : Grădina T. Vladlmirescu (20.30). 
Fata cu ulciorul : Grădina V. Roaită 
(20,30). Dă-1 înainte flră grijă : Grădina 
8 Martie (20,30). Haidicli din Rio-Frio : 
Grădina 23 August (2),45), Patinoarul 23 
August (20,15). Scrisoire de la o necu
noscută : Grădina Libertății (20,30).

TELEVIZIUNE. Orde 19,00 — Juma 
Iul televiziunii. 19,15 - Știți să desenați, 
copil 7 19,40 — Emisiuae de teatru „Vre
mea dragostei”, cornelie de Valentin 
Kataev. în pauză ; „răbăcarll* — film 
realizat de Studloil cinematografic 
„Alex. Sahia”. în înclelere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil penu-u zilele de 3. 4 șl 

5 iulie. In țară : Vrenea va deveni ușor 
instabilă, cu cerul aariablt mal mult 
senin noaptea șl dirrtneața. Vor cădea 
ploi Izolate de scurtă!durată însoțite de 
descărcări electrice. 7înt slab, pînă la 
potrivit din sectorul nordic. Temperatu
ra în scădere ușoară Minimele vor ti 
cuprinse între 12 șl !2 grade, iar maxi
mele între 25 șl 35 le grade In Bucu
rești șl pe litoral : Weme călduroasă la 
început apoi va derenl ușor Instabilă 
cu înnourărl Izolate după-amlaza. Vînt 
moderat din sectorul estic. Temperatura 
în ușoară scădere spie sfîrșitul Interva
lului.
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Se înalță drapelul. (In tabăra de vară pentru pionieri fi școlari de la Buda-Argeș) (Foto : Agerpres)

c aer. Ședința comisiei permanente 
pentru agricultură

Intre 25 și 28 iunie 1963 a avut 
loc în orașul Russe — R. P. Bulga
ria — cea de-a XlV-a ședință a co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură. La ședință au luat parte 
delegații din partea R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice.

Comisia a analizat problema pri
cind satisfacerea totală în perioada 
pînă în anul 1970 a necesarului ță
rilor membre ale C.A.E.R. în se- 
nințe de soi de calitate superioară 
ie grîu, semințe hibride de porumb, 
.emințe de soia, floarea-soarelui, 
.feclă de zahăr, semințe de ierburi 
țraminee și altor culturi și a reco- 
nandat țărilor membre ale C.A.E.R. 

■>ă încheie acorduri comerciale pe 
ermen lung pentru livrarea reci- 
irpcă. a semințelor de soi mai sus 
aenționate în volumul stabilit.
Au fost analizate rezultatele în- 

ercărilor internaționale ale soiuri- 
ir desfășurate în țările membre 
le C.A.E.R. în anii 1961—1962 și s-a 
probat planul încercărilor intema- 
(onale ale soiurilor pe anii 
164—1966.
Analizînd datele preliminare ale ță- 
lor membre ale C.A.E.R. privind 
:cesarul în tractoare, mașini agri- 

< ■ >le, îngrășăminte minerale și mij- 
ace chimice pentru protecția 
antelor pe perioada pînă în anul 
70, Comisia a considerat că este

Simpozion
.uni dimineața, tn amfiteatrul spita- 
ni Colțea din Capitală au început 
ările unui simpozion cu tema „Pro
ne de profilaxie a cecității", organi.

■’s Uniunea societăților de științe 
Leale din R. P. Romînă — Socie- 
a de oftalmologie. Participă acade- 
eni, profesori universitari, medici

Aniversarea independenței Con g o-ului
'.OPOLDVILLE 30 (Agerpres). 
a 30 iunie în Republica Congo 
istă colonie belgiană — a avut 
:ea de-a treia aniversare a in- 
ndenței țării.
r-un cadru festiv președintele 
alicii a înălțat noul drapel de 
al Congo-ului. La Leopoldville 
esfășurat o paradă militară a 
ților armatei naționale congo- 

de-a treia aniversare a inde- 
mței a fost întîmpinată de po- 
congolez în condiții grele. Ni- 
de trai al populației scade ca- 
fal. Principalele probleme — 
:ma Katangăi, restabilirea e- 
îiei naționale, lichidarea pre- 
renței monopolurilor străine 
rămas în mod practic nere- 

e. Grupările reacționare de la 
Jdville și din provincii desfă
cu intensitate o activitate ne

fastă pentru această țară.
în ziua de 30 iunie orașul Leo

Trei ani de la
MOGADISCIO 1 (Agerpres). — La 

1 iulie poporul somalez a sărbăto
rit trei ani de la proclamarea Re
publicii Somalia — rod al luptei 
îndelungate și dîrze a populației îm. 
potriva colonialiștilor.

în legătură cu această sărbătoare 
ziarul „Somalia News“ scrie: „Am

Evacuarea unor baze militare americane din Maroc
RABAT 1 (Agerpres). — începînd 

de la 29 iunie, drapelul Marocului 
flutură deasupra fostei baze milita
re americane ce la Benguerir, situa
tă la 70 kilometri de Marrakech. 
După cum relatează agenția France 
Presse, această bază a fost complet 
evacuată iar personalul american a 
fost mutat în Statele Unite sau la 
alte baze din Europa. Autoritățile 

necesar să se trimită datele men
ționate organelor corespunzătoare 
ale C.A.E.R. în vederea pregătirii 
propunerilor privind mărirea pro
ducției de mijloace tehnico-mate- 
riale pentru nevoile agriculturii.

Comisia a analizat rezultatele în
cercărilor comparative internațio
nale ale unor mașini agricole des
fășurate în anul 1962 și a aprobat 
planul încercărilor comparative in
ternaționale ale acestor mașini pe 
anul 1964.

La ședința comisiei a fost discu
tată problema privind elaborarea 
de propuneri în vederea acordării 
de ajutor R. P. Mongole în dezvol
tarea producției agricole și intensi
ficarea lucrărilor de cercetări știin
țifice în domeniul agriculturii în re
publică.

Comisia a adoptat, de asemenea, 
recomandări privind problemele ve
terinare, alimentația animalelor și 
păsărilor și într-o serie de alte pro
bleme de colaborare în domeniul 
agriculturii.

Acordînd o mare atenție coordo
nării eforturilor depuse de țările 
membre ale C.A.E.R. în efectuarea 
lucrărilor de cercetări științifice în 
domeniul agriculturii și silvicultu
rii, Comisia a analizat și a aprobat 
planul cercetărilor științifice în a- 
cest domeniu.

Ședința comisiei s-a desfășurat în 
spiritul colaborării frățești și ajuto
rului reciproc.

specialiști, responsabilii cu probleme de 
oftalmologie din țară. Tematica simpo
zionului este axată pe găsirea celor mai 
practice metode pentru profilaxia orbi
rii prin glaucom la adulți șj copii, pro
filaxia orbirii prin traumatism și recu
perarea deficienților vizuali.

(Agerpres)

poldville a fost pavoazat de sărbă
toare. Fețele congolezilor nu expri
mau însă bucurie. De cum începe 
seara, în oraș, măi cu seamă în car
tierele africane, patrulează detașa
mente întărite ale jandarmeriei. 
Din diferite provincii ale republicii 
sosesc vești alarmante. în provin
cia Oriente, din cauza mașinațiuni- 
lor de culise, a presiunilor exerci
tate de anumite forțe, au fost crea
te condiții anormale de lucru gu
vernului legal, care a fost nevoit să 
demisioneze.

Reacțiunea continuă să dețină în 
insula Bolabemba pe Antoine Gi- 
zenga, luptător dîrz pentru inde
pendența țării, deși printr-o recen
tă hotărîre a parlamentului i-a fost 
restabilită imunitatea parlamen
tară.

Lupta poporului congolez pentru 
independența deplină a patriei nu 
s-a încheiat. Forțele patriotice își 
consolidează rîndurile.

proclamarea Republicii Somalia
obținut independența în urma unei 
lupte susținute. Poporul somalez 
este satisfăcut de succesele pe care 
le-a realizat în cei trei ani de exis
tență a republicii și este ferm ho- 
tărît să-și continue eforturile în
dreptate spre dezvoltarea tuturor 
domeniilor vieții naționale.

marocane au anunțat că o parte a 
acestei baze va fi folosită pentru a- 
gricultură și plantații citrice.

Totodată, relatează agenția, ba
zele americane de la Kenitra și Sidi 
Slimane, situate la 50 km nord de 
Rabat, precum și baza de la Nouac- 
ceur, din apropiere de Casablanca, 
au fost aproape evacuate și vor fi 
predate autorităților marocane.

Ministrul afacerilor externe 
al Austriei sosește azi 

în Capitală
Azi, marți, sosește la București, 

la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Ro
mîne, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky.

Sosirea unei delegații 
a Consiliului Păcii 
pe întreaga Indie

Luni dimineață a sosit în Capita
lă o delegație a Consiliului păcii pe 
întreaga Indie, care întreprinde o 
călătorie de bunăvoință în mai mul
te țări din Europa. Delegația este 
condusă de Diwan Chaman Lall, 
membru al parlamentului indian, 
președintele Comitetului parlamen
tar de luptă pentru pace din India.

Oaspeții indieni au fost întîmpi- 
nați pe aeroportul Băneasa de prof. 
Stanciu Stoian, secretarul grupului 
național romîn al Uniunii interpar
lamentare, secretar general al Ligii 
romîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, și de acad. Geo 
Bogza, vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Informații
• Duminică, membrii delegației U.TC.L., 

conduse de Piotr Reșetov, președintei» Co
mitetului organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., au vizitat noile construcții ale 
orașului București, Complexul social-stu- 
dențesc „Grozăvești“, precum și G.À.C. 
Sărățen: din raionul Urziceni. Oaspeții 
s-au Intîlnit cu conducerea Universității 
București, cu comitetul U.T.M. și consiliul 
asociației studențești pe centrul univer
sitar. Luni dimineața delegația U.T.C.L. 
a plecat într-o călătorie prin țară, In re
giunea Ploiești, oaspeții au vizitat Rafi
năria nr. 3 Teleajen, iar în regiunea Ba
cău Combinatul chimic Borzești și noile 
construcții ale orașului Onești.

(Agerpres)

XTE R H
A 26-0 Conkrintf internațională 

a instrucțiunii publice
GENEVA 1 (Agerpres). — La 1 

iulie s-a deschis la Geneva cea de-a 
26-a Conferință internațională a in
strucțiunii publice, organizată de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul internațional 
de educație. Din partea R.P. Ro
mîne participă o delegație condusă 
de prof. Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, care a 
fost ales vicepreședinte al Confe
rinței.

Delegația C.C. al P.C. Chinez 
la convorbirile cu reprezentanții 

P. C. U. S.

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
„China Nouă“ a publicat o decla
rație a C. C. al P. C. Chinez în 
legătură cu convorbirile care ur
mează să înceapă la Moscova, în 
ziua de 5 iulie, între reprezentanții 
P.C.U.S. și P.C. Chinez.

După cum se arată în această de
clarație, delegația C-C. al P.C. Chi
nez este alcătuită din:

Șeful delegației: Den Siao-pin, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez;

Șef adjunct al delegației: Pîn 
Cijen, membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez ;

Membrii delegației: Kan Șen, 
membru supleant al Biroului Politic 
și membru al Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez; Yan Șan-kun, membru 
supleant al Secretariatului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez; Liu Nin-i, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez; U Siu-țiuan, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez ; Pîn Tzu-li, mem
bru supleant al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez.

în declarație se exprimă speranța 
că convorbirile dintre P.C. Chinez și 
P.C.U.S. vor da rezultate pozitive.

10 ani de activitate a Institutului!
de cercetări economice

în aula Academiei R. P. Romîne 
a avut loc luni după-amiază o șe
dință festivă cu prilejul împlinirii 
a zece ani de activitate a Institu
tului de cercetări economice al A- 
cademiei.

Au luat parte academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice, cerce
tători ai institutelor Academiei, ca
dre didactice din învățămîntul su
perior economic, alți oameni de 
știință și cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Athanase Joja, mem
bru în prezidiul Academiei, care, 
în numele conducerii Academiei 
R. P. Romîne și al secției de științe 
economice, filozofice și juridice, a 
felicitat călduros colectivul Insti
tutului.

Prof. Roman Moldovan, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, directorul Institutului de 
cercetări economice, a prezentat un 
raport privind activitatea Institu
tului în cei zece ani care au trecut 
de la înființarea sa. Colectivul In
stitutului de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romîne a fost a- 
poi felicitat de prof. univ. Marin 
Lupu, rectorul Institutului de 
științe economice, și acad. Vasile 
Malinschi, membru în prezidiul A- 
cademiei R. P. Romîne.

La sfîrșitul ședinței s-a dat citire 
unei telegrame adresate C.C. al 
P. M. R-, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin care colectivul 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei R. P. Romîne își ex
primă profunda sa recunoștință 
pentru sprijinul permanent acordat 
de partid muncii de cercetare în 
domeniul economiei și se anga
jează să întărească tot mai mult 
legătura cercetării economice cu 
viața, pentru a contribui la rezol
varea diferitelor probleme ridicate 
de practica construcției socialiste 
în țara noastră.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării 
proclamării Republicii 

Ghana
Ambasadorul extraordinar și ple

nipotențiar al Republicii Ghana în 
R. P. Romînă, E. K. Dadzie, a oferit 
luni seara o recepție în saloanele 
Casei Centrale a Armatei cu pri
lejul celei de-a treia aniversări a 
proclamării Republicii Ghana.

La recepție au luat parte tovară
șii : Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, loan Constant Manoliu, mi
nistrul justiției, conducători ai u- 
nor instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

Tabăra internațională 
studențească

Luni s-a deschis tabăra internațională 
a studenților 'de la Costinești. In pri
ma serie au venit aici peste 400 studenți 
romini și străini care studiază in țara 
noastră. Tabăra internațională de la 
Costinești va găzdui în vara aceasta 
circa 6 000 de studenți, cu 1000 mai 
mulți decît în vara trecută.

In sprijinul dezvoltării 
comerțului internațional
Rezoluția prezentată de 17 state 

în curs de dezvoltare
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge

neva au luat sfîrșit lucrările Comi
tetului de pregătire a conferinței 
mondiale pentru comerț și dezvol
tare, care urmează să aibă loc anul 
viitor sub auspiciile O.N.U. Agenția 
Reuter transmite că reprezentanții 
a 17 țări în curs de dezvoltare au 
prezentat o rezoluție în care chea
mă la adoptarea măsurilor necesa
re pentru rezolvarea problemelor e- 
conomice ale acestor țări. în rezo
luție se subliniază că guvernele ță
rilor în curs de dezvoltare conside
ră că măsurile adoptate de ele în 
scopul progresului social și econo
mic nu pot fi duse la îndeplinire 
fără un sprijin adecvat internațio
nal. Rezoluția cheamă toate țările 
membre ale O.N.U. să mărească 
schimburile lor comerciale cu țările 
în curs de dezvoltare și să le acor
de înlesniri de plată.

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Peru

LIMA 1 (Agerpres). — Consiliul 
național electoral din Peru a rati
ficat rezultatele definitive ale ale
gerilor prezidențiale care au avut 
loc la 9 iunie. După cum se arată 
în comunicatul dat publicității cu 
acest prilej, din 1 814 568 voturi va
labile, Fernando Belaunde Terry a 
obținut 708 662 ; Victor Haya de la 
Torre — 623 501 ; Manuel Odria — 
463 085 ; și Mario Samame — 19 320.

Noul președinte al Perului, Fer
nando Belaunde Terry urmează să 
primească la 28 iulie împuternicirile 
din partea guvernului militar.

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la plenara C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA. După cum relatează 
agenția TASS, ziarul „Pravda” a 
publicat cuvîntarea rostită de Ni
kita Hrușciov la plenara din iunie 
a Comitetului Central al P.C.U.S., 
care a discutat sarcinile muncii 
ideologice a partidului în actualele 
condiții ale construirii comunismu
lui.

„Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice —- a spus vorbitorul — 
este avangarda de luptă a poporu
lui, conducătorul și organizatorul 
lui colectiv. Partidul și poporul sînt 
inseparabile unul de altul”.

Dușmanii socialismului au înțeles 
deja de mult că forța principală 
care asigură conducerea justă a în
tregii activități în domeniul con
struirii socialismului, comunismu
lui, care îi atribuie un caracter or
ganizat, planificat și îi dă amploa
rea revoluționară, asigură succesele 
acestei construcții, este partidul co
muniștilor, politica lui științific fun
damentată, ideologia revoluționară, 
filozofia lui revoluționară — teoria 
marxișt-leninistă.

„Orinduirea sovietică, ideologia 
comunistă, a spus vorbitorul, a re
zistat tuturor atacurilor de orice fel 
din partea dușmanilor, tuturor în
cercărilor. Noi stăm ferm pe pozi
țiile noastre marxist-leniniste revo
luționare. Am stat, stăm și vom sta, 
deoarece acestea sînt singurele po
ziții juste“.

„Deși imperialismul este condam
nat, el totuși nu pierde speranța să 
frîneze dezvoltarea socialismului, 
să otrăvească conștiința popoarelor 
cu veninul neîncrederii în forțele 
comunismului“, a spus primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Adesea, 
acest lucru nu se face direct, ci 
pe calea strecurării, s-ar părea, a 
unor chemări inofensive, de felul 
coexistenței pașnice în domeniul 
ideologiei. „Noi nu am fost nicio
dată de acord cu asemenea con
cepții, întrucît am apreciat întot
deauna problemele ideologiei de pe 
poziții de clasă. Noi luptăm împo
triva a ceea ce dăunează cauzei 
noastre”.

„A fi de acord cu coexistența 
pașnică între ideologiile comunistă 
și burgheză — a declarat primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. — înseam
nă a da posibilitate dușmanului să 
defăimeze tot ce avem mai scump, 
înseamnă a încuraja calomnia, a 
contribui la descompunerea con
științei poporului, a distruge spiri
tul nostru de organizare, a frîna în 
fel și chip înaintarea noastră. Noi 
am luptat și vom lupta și pe vii
tor cu toată intransigența nu nu
mai împotriva ideologiei burgheze 
descompuse, dar și împotriva agen
turii ei în mediul nostru, ca agen
tură a dușmanilor noștri de clasă“.

Chemînd la coexistență pașnică în 
domeniul ideologiei — a arătat mai 
departe vorbitorul — acești duș
mani „dorm și visează cum să sub
mineze, să slăbească influența par
tidului în popor, adică să lipsească 
masele de forța organizatoare și în
drumătoare. Ei nu sînt în stare să 
submineze partidul din interior : 
toate încercările de acest fel ale 
dușmanilor au suferit eșec. Astăzi ei 
faç intense încercări de a goli parti- 
dul de sufletul său revoluționar — 
de a defăima ideologia marxist-le- 
ninistă, de a slăbi influența ei asu
pra intelectualității creatoare, asu
pra întregului popor, și în felul a- 
cesta să separe corpul viu, organis
mul unic al partidului“.

N. S. Hrușciov a criticat cu aspri
me pe cei care numesc „poleitori“ 
pe oamenii de litere și de artă so
vietici ce redau în mod veridic fe
nomenele pozitive în viața Uniunii 
Sovietice. El a arătat că nu li se 
cere scriitorilor, oamenilor de artă, 
cineaștilor sovietici să înfrumuse
țeze, să înfățișeze neverosimil eve
nimentele vieții. „Noi le spunem : 
înfățișați realitatea așa cum este 
ea, dar arătați-o de pe pozițiile 
celor pătrunși de optimismul ro
bust”. „Unii vor să culeagă subiec
tele pentru operele lor, să spun așa, 
din lada cu gunoi și să împroște cu 
noroi tot ce poporul sovietic a 
parcurs, a cucerit și a obținut prin 
suferințe. Și asemenea oameni vor 
să fie aplaudați pentru aceasta. Nu, 
acest lucru nu se va întîmpla !"

Referindu-se mai departe la co
existența pașnică a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite, primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. a reafir
mat din nou că „principiul leninist 
al coexistenței pașnice noi îl consi
derăm drept linia generală a poli
ticii noastre externe și o traducem 
cu consecvență în vi^ță“. Vorbito
rul a arătat că prin munca dîrză 
a P.C.U.S. în domeniul întăririi pu
terii forțelor socialismului, prin 
lupta pentru pace „noi i-am în
vățat, și oamenii de stat din S.U.A. 
au început să pronunțe bine cu
vintele coexistență pașnică“. Pa
cea nu trebuie implorată, a subli
niat vorbitorul, însă ea poate fi cu
cerită, și noi cucerim pacea. „Noi 
am cucerit-o — a spus vorbitorul 
— prin munca noastră, prin munca 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, am creat puternicul stat so
cialist, am dat avînt științei, 
am dat avînt culturii poporului 
nostru, am creat forțele armate, 
le-am înzestrat cu cele mai mo
derne mijloace de luptă. Noi 
am apărat cauza păcii pe calea 
politicii coexistenței pașnice a 

statelor cu orînduiri sociale dife
rite”.

In continuare, N. S. Hrușciov a 
spus: „Președintele S.U.A., Kennedy, 
a ajuns la concluzia justă că este 
necesar să se reevalueze valorile, că 
trebuie să se ia în considerare și 
să se țină seama de puterea forțe
lor socialismului, că trebuie să ne 
schimbăm relațiile cu Uniunea So
vietică etc.

Vedeți cum pune îti prezent pro
blema președintele Statelor Unite? 
Aceasta, desigur, nu înseamnă, to
varăși — nu trebuie să ne legănăm 
în speranțe — că au răsărit deja 
zorile unor noi relații între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite. Nu! 
Dar este cît se poate de semnifi
cativ că acest lucru îl spune des
pre țara noastră președintele S.U.A., 
liderul lagărului imperialist. Cuvin
tele sale nu sînt însuflețitoare pen
tru aliații lui. Dacă acest lucru îl 
spun conducătorii Statelor Unite ale 
Americii, atunci ce se poate cre
de în Norvegia, Danemarca, Italia, 
Franța ?“.

„In prezent, a declarat primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S., se poate 
trage concluzia că imperialiștii își 
pierd tot mai mult încrederea în 
forțele lor, pierd speranța că vor 
putea schimba printr-un război 
mersul evenimentelor, că pot opri 
construcția comunistă în țara 
noastră, construirea socialismului în 
celelalte țări, că pot opri mișcarea 
forțelor progresiste împotriva im
perialismului și colonialismului.

Imperialiștii încep să-și dea sea
ma tot mai mult că un nou război 
mondial, dacă ei îl vor dezlănțui, se 
va termina cu o înfrîngere și mai 
nimicitoare decît s-a terminat pen
tru Hitler care a dezlănțuit cel 
de-al doilea război mondial”.

„Speranțele imperialiștilor că U- 
niunea Sovietică nu-și va reveni 
multă vreme după cel de-al doilea 
război mondial, că S.U.A., Anglia, 
Franța și alte țări capitaliste mari 
își vor dicta voința Uniunii Sovieti
ce, au eșuat, a subliniat primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S. El a spus 
că „actualmente în Statele Unite ale 
Americii există deja forțe în rindul 
cercurilor de afaceri, care recunosc 
că politica blocadei economice îm
potriva Uniunii Sovietice și a țări
lor socialiste nu și-a atins scopul. 
Reprezentanții cercurilor de afaceri 
din S.U.A. vorbesc tot mai des că 
această politică trebuie să fie re
vizuită“.

Citînd cifre care ilustrează suc
cesele dezvoltării economiei sovie
tice, vorbitorul s-a referit la fap
tul că partidul, poporul sovietic 
își organizează întreaga sa muncă 
în domeniul construirii comunismu
lui pe baza învățăturii marxist-le
niniste, ținînd seama de condițiile 
reale care există în țară în fiecare 
etapă a dezvoltării ei.

Va trebui să depunem încă mul
te eforturi pentru a crea condițiile 
pentru trecerea la metoda comu
nistă de producție și repartiție, a 
spus el. „Trecerea la comunism va 
necesita eforturi uriașe, munca pli
nă de abnegație a poporului". „Nu 
afirm că noi am rezolvat deja totul, 
că nu avem lipsuri — a spus primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Vreau 
numai să spun că succesele noastre 
remarcabile în domeniul construirii 
comunismului demonstrează în 
mod grăitor că noi ne aflăm pe o 
cale care ne îndreptățește să fim 
optimiști... Dacă am compara cu 
ceea ce am început, Ce am avut, cu 
ce am creat, cu ce avem acum, ne 
dăm seama cu cîtă încredere și cît 
de repede pășește țara noastră îna
inte, spre țelul propus și că acest 
țel va fi atins“.

Arătînd că nu este departe tim
pul cînd Uniunea Sovietică nu nu
mai că va ajunge din urmă, ci va și 
depăși Statele Unite ale Americii, 
în ce privește producția tuturor ti
purilor de produse industriale, vor
bitorul a subliniat că succesele 
uriașe ale U.R.S.S. în dezvoltarea 
economiei spulberă născocirile ca
lomnioase ale imperialiștilor, de
monstrează marea superioritate a 
sistemului socialist. „Aceste succe
se constituie o confirmare a juste
ței teoriei marxist-leniniste, ideolo
giei noastre, a avantajelor orîn- 
duirii noastre sociale“.

„Coexistența pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite nu înseam
nă slăbirea luptei de clasă pe arena 
internațională. Iar întrucît lupta 
de clasă are loc, coexistența pașni
că în domeniul ideologiei este im
posibilă“.

Succesele Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste întăresc în
crederea clasei muncitoare din toa
te țările în forțele sale, ele mobili
zează popoarele înrobite la lupta 
pentru libertate, exercită influență 
asupra conștiinței intelectualității 
din diferite țări ale lumii, înarmea
ză pe luptătorii pentru cauza comu
nismului în lupta ideologică împo
triva forțelor imperialismului, a 
subliniat vorbitorul.

N. S. Hrușciov s-a referit la 
demascarea cultului personalității 
lui Stalin și lichidarea urmărilor 
dăunătoare ale acestui cult, subli
niind că aceasta a fost o problemă 
importantă și complicată, de uria
șă însemnătate politică.

„Comitetul Central a considerat 
necesar să spună adevărul despre 

cultul personalității lui Stalin și să 
facă totul pentru ca o asemenea 
situație să nu se mai repete nici
odată. Noi am spus totul partidu
lui, am prezentat totul judecății 
partidului, judecății celui de-al 
XX-Iea Congres al lui. Greutățile 
care au existat, a declarat primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S,, au tre
cut, partidul a devenit mai puter
nic și mai monolit, a crescut șl 
mai mult autoritatea lui“.

„Traducînd în viață consecvent 
poruncile leniniste, a subliniat vor
bitorul, partidul are grijă de orga
nizarea justă a muncii ideologice, 
de traducerea în fapt a indicațiilor 
lui Vladimir Ilici despre caracterul 
partinic și popular al literaturii și 
artei“.

N. S. Hrușciov a numit profund 
greșite afirmațiile că „principiul 
partinității în literatură și artă ar 
încătușa inițiativa intelectualității 
creatoare“. El a spus că numai 
acei care nu cunosc moravurile lu
mii burgheze pot crede „că în so
cietatea capitalistă ar exista liber
tatea creației, libertatea presei. în 
lumea capitalistă literatura, arta, 
presa sînt în solda monopolurilor“.

Referindu-se la unii dintre lite- 
rații și editorii sovietici, vorbitorul 
a spus : „Probabil că ei vor să ase
mene munca ideologică cu corabia 
lui Noe pentru ca în, ăceastă cora
bie a lui Noe să existe miresmele 
tuturor orientărilor și nuanțelor 
ideologice. Nu, acest lucru nu se 
va întîmpla“. Vorbitorul a subliniat 
că P.C.U.S. se află în fruntea po
porului, că „a îndrumat și va în
druma munca ideologică, a luptat 
și va lupta împotriva oricăror ma
nifestări ale ideologiei burgheze". 
„Noi, a spus el, vom folosi toate 
posibilitățile de care dispunem pen
tru ca întreaga muncă ideologică 
să se dezvolte în direcția dorită, în 
spiritul principialității comuniste“. 
„Se va pune întrebarea : „Cine este 
însă judecătorul, cine va stabili 
dacă munca ideologică este orien
tată just ?“. Partidul este judecă
tor, partidul și poporul. Interese
lor lor, cauzei comunismului tre
buie să le slujească întreaga mun
că ideologică, orice lucrare de li
teratură și artă".

„Majoritatea absolută a intelec
tualității noastre sovietice și a inte
lectualității care lucrează pe tă- 
rîmul creației, în special, a subliniat 
primul secretar al C.C. al P.C.U.S., 
este însuflețită de ideile marxist-le
niniste și luptă pentru triumful lor 
împreună cu partidul, sub condu
cerea partidului".

„Este necesar să se aplice cu pri
cepere ideile leniniste în activitatea 
practică, pe tărîmul agitației și 
propagandei, în întreaga noastră 
muncă” — a spus vorbitorul.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a declarat: „Munca ideologică este 
o operă vastă, foarte subtilă, com
plexă și de răspundere. Conducerea 
ei trebuie exercitată cu principiali
tate partinică și cu tact, atrăgîn- 
du-se la aceasta intelectualitatea 
care lucrează pe tărîmul creației. 
Aici nu pot fi tolerate metode ad
ministrative, brutale. Cred, tovarăși, 
că după această plenară, după vas
ta activitate care a fost desfășura
tă, vom înregistra un nou avînt pe 
frontul ideologic“.

în continuare, N. S. Hrușciov s-a 
referit la uncie probleme economi
ce, care, după cum a spus el, nu au, 
la prima vedere, legături directe cu 
munca ideologică. Este vorba de 
principii fundamentale și de orien
tări în alcătuirea planurilor econo
miei naționale. „Aceasta este o pro
blemă de mare însemnătate din 
punct de vedere politic și econo
mic", a subliniat el.

în ultimii ani, a arătat vorbito
rul, s-a depus o vastă muncă în 
domeniul îmbunătățirii conducerii 
economiei naționale și perfecțio
nării planificării.

Referindu-se la dezvoltarea agri
culturii, vorbitorul a subliniat în
semnătatea creării unei agriculturi 
mai intensive. Pentru aceasta, a a- 
rătat el, este necesar în primul rînd 
să existe cantitatea necesară de în
grășăminte minerale.

„Este necesar — a spus în conti
nuare vorbitorul — să se dezvolte 
industria chimică, care oferă cele 
mai largi posibilități pentru satis
facerea necesităților omului în îm
brăcăminte, încălțăminte, precum și 
în mobilă și în alte obiecte de uz 
casnic”.

Referindu-se la lucrările capitale, 
el a spus că este necesar să se va
lorifice în mod just, concentrat mij
loacele destinate construirii între
prinderilor.

„Planificarea economiei naționa
le. a subliniat Nikita Hrușciov, este 
o operă de însemnătate excepțio
nală. De aceea partidul este dator 
să preia în mîinile sale problemele 
planificării”.

încheindu-și cuvîntarea, vorbi
torul a spus : „Arma ideologică 
trebuie să fie întotdeauna în stare 
perfectă, să fie întotdeauna gata 
pentru a fi folosită. Cu această 
armă trebuie lovit dușmanul care 
încearcă să desfășoare o activitate 
subversivă. Poporul nostru este 
strîns unit în jurul partidului său 
comunist. Sub conducerea partidu
lui, sub steagul partidului, oamenii 
sovietici vor obține noi victorii, noi 
realizări”.
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Situație încordată în Argentina
BUENOS AI- ---------

RES 1 (Agerpres). • Ascujirea conflictului dintre 
La o săptămînă comandanții militari și pero. 
înaintea alegerilor niști • Forțele aeriene puse în 
prezidențiale din stare de alarmă • Apelul ra- 
Argcntina, care ur- diodifuzat al președintelui 
mează să aibă loc Guido
la 7 iulie, agen- ----
țiile occidentale de presă relatează 
că situația politică din țară se men
ține extrem de încordată. Potrivit 
agenției U.P.I., în ultimele zile con
flictul dintre comandanții militari și 
sprijinitorii peroniștilor s-a ascuțit, 
în capitala Argentinei circulînd zvo
nuri despre iminența unei noi lovi
turi militare de stat. Aceeași agen
ție transmite că „forțele terestre și 
aeriene au fost puse la 30 iunie în 
stare de alarmă într-o încercare de 
a descuraja orice rebeliune posi
bilă“. La rîndul ei, agenția Reuter 
relatează că ofițerii argentinieni din 
garnizoanele Buenos Aires și La 
Plata au primit ordinul să se îna
poieze de îndată la unitățile lor. 
Trupe au ocupat poziții în jurul sta
țiilor de radio și a altor obiective 
importante din Buenos Aires.

ACȚIUNI CURAJOASE AIE PATRIOȚILOR VENEZUEEENI
CARACAS 1 (Ager

pres). — După cum trans
mite agenția U.P.I., înce- 
pînd de la 30 iunie poli
ția din Caracas se află în 
„stare de alarmă“ în cău
tarea a doi membri ai 
Frontului de eliberare 
națională din Venezuela, 
participanți la capturarea 
navei „Anzoategui“, care 
s-au înapoiat în țară pen
tru a continua lupta îm-

potriva regimului Betan
court. Cei doi tineri, Ro- 
mulo Nino și Maximo 
Canales, membri ai gru
pului de luptători vene
zueleni care la 13 februa
rie au capturat cargobo- 
tul „Anzoategui“ și, scă- 
pînd de urmărirea nave
lor și avioanelor militare 
venezuelene și nord-ame- 
ricane s-au refugiat în 
Brazilia, au ținut într-o

In Republica Dominicană continuă să domnească o profundă nemulțumire 
a maselor față de măsurile de represiune luate de autorități. De teama mani
festațiilor populației, în principalele orașe ale țării au fost luate măsuri speciale 
de pază. Iată un grup de militari care patrulează cu arma în mînă pe străzile 
capitalei San Domingo. Este unul din aspectele cotidiene care fac ca indig
narea populației să crească și mai mult

După formarea noului guvern italian
Duminică a fost în Italia o zi de 

intensă activitate diplomatică. La 
Milano a sosit președintele Kennedy, 
în cadrul turneului pe care-1 între
prinde într-o serie de țări ale Eu
ropei occidentale. Luni și marți el 
va avea întrevederi la Roma cu 
președintele Segni, cu noul prim 
ministru Leone și va fi primit în au
diență: de noul papă, Paul VI. In 
aju’nûl convorbirilor cu Kennedy, 
Leone și ministrul de externe Pic- 
cioni au avut întrevederi separate 
cu primul ministru francez Pompidou 
pe care-1 însoțea ministrul de exter
ne Couve de Murville, precum și cu 
ministrul de externe de la Bonn 
Schröder. S-ar putea spune, desigur, 
că aceste întrevederi au avut un 
caracter protocolar, de curtoazie, 
întrucît miniștrii străini menționați 
se aflau la Roma cu prilejul înco
ronării noului papă. Nu este însă 
mai puțin adevărat că aceste vizite 
au avut și un pronunțat caracter 
politic „atlantic", după cum subli
niază ziarele de luni. Aceleași zia
re adaugă însă că interlocutorii 
italieni cu care au stat de vorbă 
oaspeții „atlantici“ au un caracter, 
pentru a spune astfel, provizoriu. 
Faptul acesta este subliniat în mod 
deosebit într-un editorial al ziaru
lui „Paese Sera“.

Corespondentul din Roma al 
agenției France Presse arată de 
asemenea că vizita președintelui 
S.U.A. în Italia se va deosebi de 
cele pe care el le-a făcut în Ger
mania occidentală și Anglia prin 
faptul că aci nu există un guvern 
care să aibă măcar gradul de sta
bilitate (de altfel redus) pe care-1 
au guvernele aflate la putere în 
cele două țări amintite. De aceea, 
vizita lui Kennedy în Italia, arăta 
corespondentul, nu va comporta 
negocieri propriu zise ci va fi strict 
„informativă“.

Intr-adevăr, guvernul Leone, deși 
format la 21 iunie, nu este încă un 
guvern „cu puteri depline“, deoa
rece nu a obținut încă votul de în
credere din partea parlamentului. 
Acest vot nu va interveni probabil 
decît spre sfîrșitul săptămînii, după 
ce primul ministru își va prezenta 
în parlament declarația program. 
Or, șansele ca guvernul Leone să 
obțină votul de încredere solicitat 
sînt nesigure, ele depinzînd îndeo
sebi de hotărîrea de a-1 susține sau 
nu pe care o vor lua în cele din 
urmă deputății partidului socialist. 
Votul intervenit în parlament zilele

După cum trans
mite corespon
dentul din Buenos 
Aires al agenției 
Reuter „guvernul 
se află sub o pre
siune puternică 
din partea coman

danților mai multor garnizoane 
care cer interzicerea deplină a parti
cipării partidelor neo-peroniste la 
alegerile de duminica viitoare".

Potrivit agenției, în rîndurile pero- 
niștilor se intensifică chemările la 
boicotarea alegerilor de la 7 iulie 
iar Confederația Generală a Muncii 
a anunțat că plănuiește declanșa
rea unei greve generale.

într-o cuvîntare radiotelevizată, 
președintele provizoriu al Argenti
nei, Jose Maria Guido, a avertizat 
împotriva oricăror încercări de de
clanșare a unei rebeliuni care, după 
cum a spus el, „urmărește să in
staureze în țară o dictatură milita
ră“. „Apelul dramatic al lui Guido, 
transmite agenția Reuter, face să 
se confirme valul de zvonuri privi
toare la iminența unei lovituri mili
tare de stat“.

locuință secretă din Ca
racas o conferință de pre
să la care au fost invitați 
ziariști venezueleni. Ei au 
declarat că s-au înapoiat 
în țară prin aeroportul 
internațional din capitala 
Venezuelei fără ca să fi 
fost prinși și au indicat 
că sînt hotărîți să desfă
șoare în continuare lupta 
împotriva regimului anti
democratic din tară.

trecute cu prilejul adoptării buge
tului provizoriu prezentat de guvern 
a fost neconcludent. Pentru buget 
au votat numai 245 de deputați (de- 
mocrat-creștini, social-democrați, re
publicani și monarhici) pe cînd îm
potrivă au votat 168 de deputați, 
printre care deputății comuniști, 57 
de deputați (socialiști și liberali) 
s-au abținut de la vot, iar un pur
tător âe cuvînt al partidului socia
list a declarat că acest vot nu an
gajează cu nimic hotărîrea pe care 
o vor lua socialiștii 
tulul de învestitură.

Incertitudinea ce 
domnească în Italia 
stabilitatea guvernului provine din 
faptul că cercurile dominante în

în privința vo-

continuă să 
în ce plivește

Corespondență 
din Roma

conducerea partidului democrat 
creștin încearcă și prin guvernul 
Leone, așa cum au încercat prin 
acțiunea întreprinsă în prealabil de 
Moro, să ignore lecția alegerilor 
din 28 aprilie, soldate cu o vizibilă 
deplasare spre stînga a corpului 
electoral.

Partidul democrat-creștin nu a 
tras concluzii spre o deplasare a 
axei guvernului spre stînga forma
ției Fanfani, așa cum rezultă din ce. 
rințele corpului electoral clar expri
mate la 28 aprilie. Dimpotrivă, gu
vernul Fanfani, care continua să 
gireze conducerea țării, în timpul 
consultărilor întreprinse de Moro, 
a fost grabnic înlăturat, iar cu for
marea guvernului a fost însărcinat 
Leone, un alt lider al partidului de
mocrat-creștin, fost pînă în prezent 
președinte al Camerei deputaților.

Ieri, primul ministru Leone s-a pre
zentat în fața Parlamentului pentru 
a expune programul guvernului său, 
în fapt, declarația premierului a du
rat neobișnuit de puțin — numai 11 
minute — și nu 
fel de precizare 
tica internă sau 
intenționează să 
său. De altfel, din declarațiile pri
mului ministru șl din comentariile 
unor ziare burgheze reiese că ac
tualul guvern Leone se consideră ca 
un guvern de tranziție, menit fiă fa
ciliteze o clarificare în rîndurile par-

a conținut nici un 
cu privire la poll- 
externă pe care 
o aplice cabinetul
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Decernarea titlului de Erou al Uniunii 
Sovietice lui Walter Ulbricht

MOSCOVA 1 (Agerpres). —Agen
ția TASS transmite textul decretu
lui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. prin care se decernează 
lui Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G. și președinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G., cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani de 
la naștere, titlul de Erou al Uniunii

Tratativele cu privire la crearea 
Federației Africii Răsăritene

KAMPALA 1 (Agerpres). — în ca
pitala statului Uganda — situat pe 
malul lacului Victoria — au sosit la 
29 iunie primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, și președintele sta
tului Tanganica, Julius Nyerere, 
pentru a continua tratativele cu 
privire la crearea Federației Africii 
Răsăritene.

Primul ministru al statului Ugan
da, Milton Obote, Jomo Kenyatta 
și Julius Nyerere urmează să exami
neze proiectul de constituție al Fe
derației, elaborat de un grup de lu
cru, și să discute alte probleme pri
vind realizarea unei strînse unități 
între cele trei țări.

După cum se știe, la întîlnirea 
conducătorilor de stat ai Kenyei, 
Ugandei și Tanganicăi, care a avut 
loc la Nairobi la 5 iunie a.c., a fost 
elaborată și semnată o declarație

Dumpingul cositorului 
o catastrofă pentru 

Bolivia

LA PAZ 1 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității în ca
pitala Boliviei, Guillermo Bedre- 
gal, președintele Corporației mi
niere boliviene, a anunțat că Bo
livia se va retrage din Consiliul 
internațional al cositorului, dacă 
Statele Unite vor pune în aplica
re hotărîrea lor de a vinde săp- 
tămînal la prețuri de dumping 
400 tone cositor din rezervele 
lor strategice. Bedregal a subli
niat că hotărîrea guvernului 
S.U.A. „reprezintă o catastrofă 
pentru Bolivia".

Bolivia a pierdut anul trecut 
9 milioane dolari ca urmare a 
dumpingului S.U.A.

Vizita președintelui
ROMA 1 (Agerprps). — Luni di

mineața președintele Kennedy, 
care și-a încheiat 1» 30 iunie vizita 
în Anglia, a sosit la Roma — ul
tima etapă a călătoriei sale prin- 
tr-o serie de țări vest-europene.

Corespondenții de presă, printre 
care cei ai agențiilor americane

?i 
au 
mi- 
ex- 

indus- 
t ele-

Udelor chemate să sprijine o nouă 
repriză a politicii zise de centrul 
stînga. Dar, după cum a arătat zia
rul partidului comunist „l’Unitâ“, 
formația condusă de Leone nu este 
cîtuși de puțin neutră, așa cum 
s-ar cuveni pentru un guvern tran
zitoriu. In realitate este vorba de 
un guvern „monocoloa“, constituit în 
întregime din democrat-creștini 
în rîndurile căruia prioritatea o 
elementele de dreapta. Toate 
nisterele cheie (interne, finanțe, 
terne, apărare, agricultură, i 
trie) au fost încredințate unor 
mente din aripa de dreapta sau ds 
centru a partidului democrat-creștin. 
Adepții lui Faniani, care în acest 
partid reprezintă aripa zisă de 
stînga, dețin ministere secundare 
ca justiția, lucrările publice, turis
mul și spectacolele etc. „După cum 
se vede, scrie „l’Unită“, chiar și cei 
mai binevoitori cu greu ar putea re
cunoaște în actualul guvern numai 
o componență „tehnică“ și mai pu
țin o componență politică care să 
dezvăluie o bună dispoziție ținînd 
seama că acesta este guvernul care 
trebuie să reprezinte deplasarea de 
la 28 aprilie a opiniei publice. La 
examinarea listei ai dimpotrivă im
presia unei voințe categorice de 
opoziție, despotică și ambițioasă, 
între partidul democrat creștin în- 
irînt și mase populare care s-au 
deplasat tot mai mult spre stînga“.

'★
Intre timp în țară au loc mitinguri 

și întîlniri locale organizate de di
verse partide în care se manifestă 
dezaprobarea față de acest guvern 
de „tranziție“. In numeroase cen
tre au fost declarate scurte greve de 
protest. Au avut loc demonstrații 
ale țăranilor care cer ca noul gu
vern să rezolve cît mal repede pro
blema reformei agrare. In multe 
fabrici, între care și F.I.A.T. din To
rino, Ansaldo din Genova, au avut 
loc adunări ale muncitorilor comu
niști. socialiști și democrat-creștini 
în care s-a cerut ca noul guvern 
să respecte voința corpului electo
ral. Rezultă că orice încercare de 
continuare a vechii politici a parti
dului democrat-creștin de izolare, 
sub eticheta unui guvern zis de 
centru stînga, a puternicului Par
tid Comunist Italian, are o bază 
politică șubredă și nu poate decît 
să prelungească perioada de insta
bilitate guvernamentală în Italia.

G. PASTORE 

Sovietice, cu înmînarea Ordinului 
Lenin și a medaliei „Steaua de 
Aur", ținînd seama de participarea 
sa activă la lupta împotriva fascis
mului, de meritele sale deosebite 
în consolidarea păcii și socialis
mului, în întărirea prieteniei și co
laborării dintre popoarele sovietic 
și german.

cu privire la crearea Federației 
Africii Răsăritene.

în cadrul mitingului organizat la 
29 iunie în orașul Kampala de par
tidul Congresul Popular din Ugan
da, au luat cuvîntul Jomo Kenyatta 
și Kakongo, secretar general al 
partidului. Tema principală a tutu
ror cuvîntărilor rostite la miting a 
fost lupta împotriva separatismului 
și a disensiunilor dintre triburi, 
obținerea independenței economice.

Conferința pentru dizolvarea Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului'

monetar 
este eva- 
milioane 
prezinte

SALISBURY 1 (Agerpres). — 
Conferința pentru dizolvarea Fede
rației Rhodesiei și Nyassalandului, 
care s-a deschis la 28 iunie în loca
litatea Victoria Falls, își continuă 
lucrările.

în comunicatul dat publicității 
după ședințele din 29 iunie se sub
liniază că participanții la confe
rință au discutat problemele finan
ciare, problema atribuirii naționa
lității cetățenilor federației, pre
cum și atribuțiile Curții supreme. 
Comitetul experților financiari, 
creat în vederea studierii proble
mei distribuirii fondului 
și a datoriei publice care 
luată la aproximativ 300 
lire sterline, urmează să 
un raport preliminar.

La 30 iunie, în localitatea Living
stone din Rhodesia de nord a avut 
loc o demonstrație a populației 
africane, organizată cu prilejul des
ființării federației. în cuvîntul lor, 
conducătorii africani ai celor două 
Rhodesii, K. Kaunda și J. Nkomo, 
au condamnat politica de discrimi
nare față de populația africană și 
de represiuni împotriva patrioților 
din Rhodesia de sud. După cum se

Kennedy la Roma
A.P. și U.P.I. consemnează primi
rea foarte rece pe care populația 
Romei a făcut-o președintelui 
S.U.A. : străzile pustii de pe traseul 
cortegiului oficial, „lipsa dé entu
ziasm“ a locuitorilor Romei.

în cursul zilei de luni președin
tele Kennedy și secretarul de Stat 
Dean Rusk au avut la Palatul 
Quirinal o convorbire oficială cu 
președintele Italiei, Antonio Segni, 
cu primul ministru italian, G. 
Leone, și cu ministrul de externe, A. 
Piccioni.

Purtătorul dès cuvînt al Casei 
Albe, Pierre Salinger, a anunțat că 
un comunicat comun va fi publicat 
la 2 iulie. El a precizat că în cursul 
întrevederii italo-americane de luni 
subiectul principal al discuțiilor l-a 
constituit proiectul american de 
creare a forței nucleare multilate
rale a blocului nord-atlantic.

■

BERLIN. La Wunsdorf a avut loc 
un miting la care au participat mili
tari din trupele sovietice staționate 
în Germania. La miting N. S. Hruș- 
ciov a rostit o scurtă cuvîntare.

Vizita în Finlanda
a unei delegații de specialiști 
romîni în domeniul industriei

forestiere

HELSINKI. La 30 iunie a.c. a sosit 
la Helsinki, venind din Suedia, dele
gația de specialiști romîni în domeniul 
industriei forestiere condusă de Mihai 
Suder, ministrul economiei forestiere 
din R.P.R. Timp de o săptămînă, de-

Gert v. Paczensky, 
fost comentator al 
postului de televi
ziune din Hamburg 
(R.F.G.), concediat 
pentru critica adusă 
guvernului de la 
Bonn în legătură cu 
persecutarea revis
tei „Der Spiegel“ și 
cu alte prilejuri, a 
fost atacat pe o stra 
dă clin Hamburg 
de huligani fas
ciști.

Pe locul atacului, 
un grup de demo 
erați au fixat acest 
panou pe care se 
poate citi : „Protes
tăm : Aici Gert 
v. Paczensky a fost 
atacat de fasciști".

Cereri îndreptățite ale partizanilor 
păcii din Anglia

LONDRA 1 (Agerpres). — La 30 
iunie, Comitetul englez pentru 
apărarea păcii a adresat președin
telui Kennedy o scrisoare în care 
îi cere : să întreprindă măsuri con
crete în vederea împiedicării extin
derii armei nucleare și mai cu sea
mă a transmiterii ei către Germa
nia occidentală ; să evacueze sub
marinele înzestrate cu rachetele 
Polaris din golful Holly Loch și să 
prezinte propuneri concrete cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare.

în scrisoare se arată între altele : 
„Din momentul cînd acum patru 
ani au început tratativele, metodele 
de detectare s-au perfecționat în- 
tr-atît, îneît oamenii dv de știință 
vă pot informa că realizarea acor
dului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare poate fi urmă
rită pe baza sistemului existent de 
detectare".

știe, primul ministru al Rhodesiei 
de sud, Field, precum și primul 
ministru federal, Roy Welensky, 
fac tot posibilul pentru a evita dis
cutarea în cadrul acestei conferințe 
a situației interne din Rhodesia de 
sud.

Puternică mișcare revendicativă in Franța
care participă, alături de reprezentanți 
ai partidelor politice de stînga, mai 
mulți deputați ai departamentului (în 
afara celor U.N.R.) membri ai diverse
lor organizații democratice și chiar mai 
mulți preoți din Toulouse.

La alt capăt al Franței, la Sochaux, 
cei 25 000 de muncitori ai uzinei de 
automobile Peugeot au început luni o 
grevă generală pentru întreaga zi, pro
tested în acest fel împotriva concedie
rii a 5 delegați sindicali.

Pe întreg teritoriul francez traficul 
aerian a fost perturbat pentru 48 de

In Franța „problemele sociale' — 
cum sînt denumite în presă — se află 
din nou pe primul plan. Ziarele apă
rute luni dimineața la Paris publică pe 
mai multe coloane titluri ca acestea : 
„Alarmă pe frontul social", „Perturba
rea situației sociale și agricole", „Agi
tație socială pe mai multe fronturi", 
„Bruscă creștere a conflictelor sociale' 
și altele de acest fel.

Este vorba în primul rînd de cei 
7000 de muncitori ai uzinelor „Sud- 
Aviation" din Toulouse (oraș cu 400 000 
de locuitori din care un sfert din popu
lație trăiește muncind în industria aero
nautică). Muncitorii de la „Sud-Avia- 
tion' s-au angajat într-o luptă de pro
test împotriva lock-out-ului patronal 
(închiderea uzinei în care lucrează), ho
tărîre luată de direcțiune, sîmbătă di
mineață Aceasta, după ce timp de 11 
săptămâni muncitorii și funcționarii de 
aici au întrerupt munca pe rînd, cerînd 
salarii egale cu cele ale muncitorilor 
din industria aeronautică din regiunea 
pariziană. Cei de la Toulouse au salarii 
cu 15 ' la sută mai mici. Măsura de în
chidere a uzinei trebuie să fie urmată 
de o pita, reangajarea fiecărui salariat 
individual de către direcțiune, cu ex
cepția delegaților sindicali, operație 
menită să destrame mișcarea revendica
tivă. Pînă atunci, uzina este ocupată de 
forțe polițienești.

Luni dimineață, la chemarea tuturor 
sindicatelor din întreprindere, muncito
rii de la „Sud-Aviation' s-au strîns în 
fața uzinelor îndreptîndu-se apoi spre 
salp de sporturi a orașului, unde a a- 
vut loc un miting. Muncitorii cer rein
tegrarea în muncă a întregului personal, 
fără excepție. Lupta lor revendicativă 
se bucură de un sprijin larg din partea 
opiniei publice locale. A fost constituit 
un comitet de sprijin al muncitorilor la

:

legația de specialiști romîni va vizita 
instituții și întreprinderi din industria 
forestieră și a prelucrării lemnului din 
Finlanda.

ATENA. Asocierea Greciei cu Piața 
comună creează dificultăți economiei 
Greciei și în primul rînd industriei ei, 
a declarat la adunarea generală a in
dustriașilor Hagidimulas, președintele 
Uniunii industriașilor din Grecia de 
nord. „Noi sîntem amenințați să de
venim dependenți de partenerii din 
Piața comună”, a spus el. In numele 
industriașilor, Hagidimulas a protestat 
împotriva afluxului crescînd de capi
tal străin în Grecia, care se bucură de 
privilegii și își subordonează pe in
dustriașii greci.

liter wWth

In limp ce în sudul S.U.A. populația de culoare continuă să lupte din greu 
împotriva segregației rasiale, în nord s-au obținut unele succese în ce privește 
integrarea în școli. Iată un grup de elevi negri din Brooklyn așteptînd să fie 
transportați Ia o școală din Queens (alt cartier al New Yorkului) unde vor în
văța împreună cu copii albi.

Doua partide din Sarawak cer organizarea 
unui referendum

KUCHING 1 (Agerpres). — Parti
dul popular unit din Sarawak și 
partidul Negara, cunoscute pentru 
opoziția lor față de planul de creare 
a Federației Malayeze, au dat pu
blicității la 1 iulie o declarație co
mună în care se arată că „federa
ția nu trebuie creată înainte de a

Swaziland8 Proteste împotriva reprimării greviștilor
MBABANE 1 (Agerpres). — Am- 

broze Zwane, președintele partidu
lui Congresul de eliberare naționa
lă Ngwane, din protectoratul englez 
Swaziland, a adresat tuturor state
lor independente din Africa un apel 
în care le cere să protesteze împo
triva represiunilor dezlănțuite de 
autoritățile colonialiste împotriva 
muncitorilor care au luat parte la 
marea mișcare grevistă ce a cu
prins timp de mai bine de cinci 
săptămîni acest teritoriu.

Corespondentă" 
din Paris

ore, începînd de sîmbătă seara și pînă 
luni la orele 19, din cauza grevei per
sonalului navigant. Ziarele menționează 
că, din această cauză, avionul care-l 
transporta pe președintele Kennedy 
spre Italia a treouit să-și modifice iti- 
nerariul și să ocolească teritoriul fran
cez. In același timp, se mai află încă 
pe ordinea zilei conflictul de muncă din 
transportul urban parizian, care a pro
vocat, odată cu greva de la metrou din 
săptămînă trecută, mari tulburări de 
circulație la Paris. Reprezentanții sin
dicali ai greviștilor s-au întîlnit luni 
pentru a fixa atitudinea lor în fața pro
punerilor direcțiunii.

Tot în această categorie de eveni
mente se află anunțarea de către gu
vern a unor măsuri restrictive în legă
tură cu exercitarea dreptului de grevă 
în serviciile publice, măsuri care au de
clanșat din partea mai multor organiza
ții sindicale o dîrză opoziție.

Ziarele semnalează că și în rîndul ță-
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TOKIO. Populația orașului Kobe a 
făcut o primire călduroasă participan- 
ților la marșul „Hiroșima-Oswiecim“. 
Ei au plecat din Hiroșima acum 14 
luni, au trecut prin teritoriul a 33 de 
țări, chemînd la acțiuni liotărîte pen
tru interzicerea armei atomice și 
luptă și mai activă pentru pace în 
treaga lume.

Vizita lui U Thant 
la Budapesta

BUDAPESTA. La 1 iulie, Jânos 
Kădâr — președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc ungar, 
l-a primit la reședința parlamentului 
pe U Thant, secretar general al 
O.N.U., și a avut cu el o convorbire.

BERLIN. La 30 iunie la teatrul din 
Magdeburg a avut loc premiera piesei 
romînești „Febre“ de Horia Lovi- 
nescu. Piesa a fost pusă în scenă de 
regizorul Herbert Korbs. Cu prilejul 
acestei premiere. în holul teatrului a 
fost organizată o mică expoziție des
pre teatrul romînesc.

în ciuda avertismentelor 
Departamentului de Stat

HAVANA. In capitala Cubei au 
sosit 59 de studenți americani care, 
răspunzînd invitației organizațiilor cu- 
bane de tinerei, vor efectua o vizită 
de o lună în această țară. Vizita lor 
are loc în ciuda avertismentelor De
partamentului de Stat al S.U.A. că 
sînt pasibili de pedeapsa cu închisoa
rea și amendă sub pretextul „violării 
legii care interzice călătoriile în 
Cuba".

Intr-o declarație a studenților se a- 
rată că „interdicția Departamentului 
de Stat al S.U.A. reprezintă o violare 

fi organizat un referendum popu
lar“. Declarația face cunoscut că în 
prezent cele două partide elabo
rează planul formării unui guvern 
al teritoriului Sarawak, alcătuit din 
reprezentanți ai celor două partide ț 
ce se opun Federației Malayeze.

Congresul sindicatelor din R.S.A. 
a adresat, de asemenea, un protest 
guvernului britanic în care cere re
tragerea imediată a trupelor engle
ze de pe teritoriul Swazilandului și 
eliberarea muncitorilor arestați 
pentru vina de a fi participat la 
greva generală declarată în spriji
nul revendicărilor cu privire la 
creșterea salariilor și independer 
națională.

rănilor a reînceput agitația. Se anunță 
astfel că, după țăranii bretoni, care, spr 
sfîrșitul săptămînii, au descărcat ț 
străzile orașelor tone de cartofi, dumi 
nică a fost rîndul țăranilor din sud-ve'- 
tul Franței. Aceștia au organizat mat 
festații de protest împotriva faptul, 
că produsele lor rămîn nevîndute, 
timp ce se fac importuri de produse i 
milare din alte țări ale Pieței comun ■ 
La Perpignan au avut loc adevăra ■ 
încăierări între țărani și forțele de p 
lifte. Mai multe tone de roșii și angk • 
nare au fost aruncate pe șosele. Jar. 
dărmii au recurs la gaze lacrima gei 
împotriva demonstranților. Țăranii pr 
testează de asemenea împotriva preț-, 
rilor scăzute de achiziție a produsei r 
lor, de pe urma cărora nu profită în. 
consumatorii, ci intermediarii spec, 
lanți. Ca să vă dați seama în ce cot 
stau revendicările țăranilor din aceas 
regiune, menționez că piersicile sî: ' 
plătite cu 40 de franci vechi kilogra
mul la producător, în timp ce la Pai 
ele sînt vîndute cu 280 de franci kilr 
gramul.

Și în sud-esiul Franței au loc acțiuni 
țărănești. Astfel, în departamente ' 
Gard, Bouches-du-Rhône, Hautes și Ba 
ses Alpes, Vaucluse, unde se află livezi 
întinse, a fost organizat un comitet ca 
verifică dacă comercianții din parte 
locului vînd fructe importate. Sîmbăt- 
în departamentul Vaucluse, peste 2 01 
de agricultori au întreprins un marș c! ■ 
protest spre Cavaillon și Avignon. Aii 
grupuri au străbătut șoselele celorlali 
departamente, invitînd pe agricultori sr 
rămînă vigilenți. In sfîrșit, la Dragu' 
gnon, în departamentul Var, producăti 
rii de struguri de masă au cerut înce 
tarea importurilor din Italia, Spania . 
Izrael.

T. VORNICU

a dreptului cetățenilor americani de 
a călători și este contrară spiritului 
unei societăți democratice".

VATICAN. La 30 iunie a avut loc 
la Vatican ceremonia solemnă a în
coronării papei Paul al VI-lea.

Un decret al guvernului

I

brazilian

RIO DE JANEIRO. După cum 
transmite agenția Associated Press, un 
decret dat publicității în Brazilia pre. 
vede că importurile de mașini și echi
pament „care pot fi furnizate de in
dustria națională nu vor mai fi per
mise sub nici o formă“. Agenția sub
liniază că, pînă acum, numeroase so
cietăți străine efectuau investițiile lor 
de capital în Brazilia sub formă de 
mașini întrucît acestea erau excepta
te de la taxele vamale. Decretul ara
tă că această hotărîre are drept scop 
să permită asigurarea „unei poziții mai 
bune a societăților care folosesc capi
talul național“.

NEW YORK. Ministerul marinei 
S.U.A. a anunțat la 30 iunie că batis- 
caful „Trieste“ care a efectuat cerce
tări în vederea găsirii epavei submari. 
nului nuclear american „Thresher“ va 
înceta activitatea sa în regiunea din 
Oceanul Atlantic unde se bănuiește că 
s-a scufundat submarinul. Potrivit a- 
genției Associated Press, cercetările e- 
fectuate nu âu dat nici un rezultat.

CAIRO. .Journal d'Alexandrie“ a- 
nunță că în fața portului egiptean 
Alexandria au început cercetările ar
heologice submarine unde încă din 
1961 un scafandru egiptean a desco 
périt două cetăți antice de o conside
rabilă importanță. Pînă în prezent, în 
apele ce înconjoară portul Alexandria 
au fost descoperite coloane, o scară 
monumentală, sarcofage, datînd din 
epoca romană, amfore, pietre prețioase 
și obiecte din aur bizantine. A fost gă
sită, de asemenea, o statuie înaltă de 
șapte metri a zeiței Isis.
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