
Anul XXXII Nr. 5945

Stagiul de candidat 
școală a educației 

comuniste

Inleia
Sîmbătă 6 iulie 1963

'^^ÖTlrgao al Comitetului Central al P.M.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vă!

3-a:

6 PAGINI

V. Em. Galan: 
Modificări în dic
ționar.

Cicerone Theo- 
dorescu : Cînte- 
ce de seceriș.

K. Opitz: Ins
talarea jandar
mului.

Numeroși secretari de organizații 
de bază ne relatează fapte intere
sante cu privire la educarea comu
nistă a candidaților de partid. Tov. 
Vădana Vasile, secretarul organiza
ției de bază nr. 2 asamblat-montaj 
de la Șantierul Naval Galați, ne 
scrie că munca de educare partini
că a candidaților este sistematic 
analizată în ședințe de birou și în 
adunări generale ale organizației de 
bază. Locțiitorul secretarului or
ganizației de bază are sarcina 
să se ocupe în permanență de 
candidații de partid. El infor
mează periodic biroul asupra felu-. 
lui cum se desfășoară munca de 
educare a acestora. Pentru cunoaș
terea temeinică a prevederilor Sta
tutului P.M.R., a structurii organi
zatorice a partidului și a normelor 
vieții de partid și pentru dezvolta
rea conștiinței lor socialiste, candi
dații de partid participă la cercul 
de studiere a Statutului P.M.R. și la 
cel de istorie a partidului. Efica
citatea muncii educative desfășu
rate de organizația de bază se re
flectă și în faptul că toți candidații 
de partid iau parte mai activ la 
viața organizației, la dezbaterea și 
rezolvarea problemelor de produc
ție și ale vieții de partid. Secretarul • 
organizației de bază de la „montaj 
electric D.E." — Uzinele „Electropu- 
tere"-Craiova, ne informează că bi
roul nu se mulțumește numai cu 
faptul că noii membri și candidați 
de partid studiază în cercuri ale în- 
vățămîntului de partid, ci organi
zează cu regularitate, în tot cursul 
anului, chiar și în perioada cînd 
învățămîntul de partid este închis, 
expuneri, conferințe și convorbiri 
pe diferite teme politice și profe
sionale

Se pot da nenumărate asemenea 
exemple de organizații de partid 
care țin seama că perioada stagiu
lui de candidat este o școală a edu
cației comuniste, manirestind o gri
jă deosebită pentru educarea par
tinică a candidaților de partid. Or
ganizațiile de partid îi ajută pe 
candidați să-și dezvolte trăsăturile 
moral-politice caracteristice comu
niștilor, se îngrijesc de înarmarea 
temeinică a acestora cu cunoaște
rea tezelor de bază ale marxism- 
ieninismului, a principiilor, statu
tului și liniei politice a partidului.

Principalul mijloc de educare co
munistă a candidaților este sarcina 
de partid. în formarea candidaților 
de partid, în călirea lor comunistă, 
multe organizații de partid pun un 
accent deosebit pe educarea lor în 
procesul muncii de fiecare zi, pe 
participarea lor activă la lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
în felul acesta toți candidații se 
deprind cu activitatea obștească, cu 
disciplina de partid. Practica arată 
că cele mai bune rezultate obțin 
organizațiile de partid care desfă
șoară o muncă diferențiată cu can
didații, încredințîndu-le sarcini con
crete, mobilizatoare potrivit cu ap
titudinile și pregătirea fiecăruia. 
Sarcinile 
rînd de 
probleme ale muncii de partid 
pentru îndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii. în 
întreprinderile miniere „Iozsa Béla“ 
și Her ja din regiunea Baia Mare, 
de pildă, unii candidați se ocupă 
de extinderea unor metode noi de 
lucru, desfășoară o intensă muncă 
politică pentru descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne în ve
derea sporirii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produse
lor, reducerii prețului de cost; alții 
fac parte din colectivele de redac
ție ale gazetelor de perete. Candi
dații de partid Gavrilă Simion și 
Ion Roman IV din organizația de 
bază a sectorului I de la mina „Dra
pelul roșu“, prin exemplul lor per
sonal și prin activitatea politică 
desfășurată în rîndurile minerilor 
dintr-o echipă de lucru în subteran- 
au contribuit la întărirea disci-

sînt legate în primul 
cele mai importante

plinei în muncă și la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de producție.

Majoritatea organizațiilor de par
tid din gospodăriile colective re
partizează candidaților sarcini con
crete legate de munca de partid 
pentru sporirea producției agricole, 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective, dezvolta
rea avutului obștesc, înființarea de 
noi ramuri aducătoare de venituri, 
folosirea cît mai rațională a pămîn- 
tului etc. Nenumărate fapte arată 
cum în cursul îndeplinirii sarcinilor 
primite se dezvoltă conștiința can
didaților de partid, atitudinea so
cialistă față de muncă și față de 
avutul obștesc, trăsăturile moral- 
politice proprii comuniștilor. Can
didatul de partid Neagu Gheorghe, 
de pildă, din G.A.C. Dridu, raionul 
Urziceni, primind sarcina să stu
dieze împreună cu alți colectiviști 
posibilitățile de creștere a produc
ției de lapte, i-a mobilizat pe cres
cătorii de animale să furajeze ra
țional vitele în raport cu producția 
obținută de la fiecare vacă, ceea ce 
a făcut ca în scurt timp producția 
de lapte să crească simțitor.

Foarte important este nu numai 
ca organizațiile de bază să reparti
zeze sarcini concrete candidaților 
de partid, dar și să-i ajute sistema
tic spre a le duce la îndeplinire. 
Bine procedează organizațiile de 
bază de la Uzinele „Progresul"- 
Brăila, „Unirea“-Cluj, cele din gos
podăriile colective ale raionului 
Satu-Mare și altele, care vin în aju
torul candidaților de partid contro- 
lîndu-i permanent cum își îndepli
nesc sarcinile, indicîndu-le metode 
verificate de muncă.

Valoros în experiența acestor or
ganizații este și faptul că de candi
dații de partid se ocupă personal 
secretarii și membrii birourilor or
ganizațiilor de bază, 
vorbă cu ei, Îs dau îndrumări în 
vederea realizării cu succes a sar
cinilor ce li s-au. încredințat. Se
cretarii organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective din comunele 
Beltiug, Sătmărel, Lazuri, Bereu — 
raionul Satu-Mare și alții discută 
adesea cu candidații de. partid des
pre problemele producției, despre 
viața lor personală, despre preocu
pările lor culturale etc.

Deosebit de eficace se dovedește 
metoda folosită de un șir de orga
nizații de partid din orașele Baia 
Mare, Ploiești, Bacău și din raioa
nele Făurei — regiunea Galați, Stre- 
haia — regiunea Oltenia, etc. care 
dau sarcină comuniștilor cu o expe
riență mai mare în producție și în 
activitatea de partid să se ocupe de 
educarea a 
să-i ajute 
pentru ca 
mai bine 
activitatea 
necontenit 
logic. Candidatul Ion Olar 
sectorul IV al minei „Iozsa Bela' 
din Baia Sprie primește un sprijin 
substanțial din partea comunistu
lui Dumitru Ceapă. Sub îndrumarea 
atentă și plină de grijă a acestuia 
a crescut mult simțul de răspun
dere al candidatului în îndeplini
rea sarcinilor de producție. El și-a 
îmbogățit, de asemenea, cunoștin
țele sale politice, participă activ 
la viața obștească, este un bun agi
tator, care știe să-i mobilizeze și 
să-i însuflețească pe tovarășii săi 
de muncă la îndeplinirea sarcinilor. 
Rezultatele muncii educative a or
ganizațiilor de bază din orașele 
Ploiești, Galați, Bacău se reflectă, 
între altele, în faptul că cea mai 
mare parte a candidaților de partid 
sînt evidențiați și fruntași în pro
ducție., Multora dintre ei, care se 
încadrează în prevederile Statutu
lui P.M.R., li s-a redus stagiul.

înarmarea candidaților de partid 
cu tezele de bază ale marxișm-leni-

0 raită prin piețele Brașovului
BRAȘOV (coresp. „Scinteii“). — Un raid prin piețele 

și centrele Aprozar Brașov te convinge de faptul că 
gospodinele au ce cumpăra pentru a găti o masă gus
toasă și consistentă. Se găsesc atît în piețele Centrală, 
Vasile Roaită, cît și în centrele muncitorești Steagul 
Roșu, Tractorul, Bartolomeu, legume și zarzavaturi din 
abundență și la prețuri ieftine. Alături de centrele 
Aprozar, în piață se află compartimente unde-și des
fac produsele gospodăriile colective din jurul Brașo
vului — Hălchiu, Cristian, Stupini, cît și din alte re
giuni, mai ales din București și Ploiești. La centrul 
permanent de desfacere al gospodăriei colective Do- 
broești, regiunea București, erau, în ziua de 5 iulie, 
ca și în alte zile, legume frumoase și proaspete. Des
facerea directă a surplusurilor de legume și zarzava
turi de către gospodăriile colective face în primul rînd 
ca piețele orașului să fie mai îndestulate.

La buna aprovizionare a orașului Brașov își aduc 
contribuția și gospodăriile de stat din regiune. Dar 
prezența lor este mult sub posibilitățile pe care le au. 
Cele 4 gospodării de stat — Hălchiu, Ozun, Codlea, 
Făgăraș — furnizează puține legume și zarzavaturi. 
Chioșcul din piața centrală a orașului și chioșcul de
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care stau da

1-2 candidați de partid, 
în perioada stagiului 
aceștia să lucreze cît 
în producție și în 

obștească, să-și ridice 
nivelul politic și ideo- 

din

ya

șs

și pentru producție,

pentru desfacere
IAȘI (coresp. „Scinteii“). 

Pe lingă gospodăriile co
lective care furnizează 
cantități însemnate de le
gume și fructe atît prin 
unitățile comerciale, cît și 
direct pe piață, și gospo
dăriile agricole de stat din 
jurul lașului desfac zil
nic (în afara cantităților 
livrate Aprozarului) ase
menea produse prin uni
tățile proprii — magazinul 
Gostat, situat în centrul 
orașului, și 3 chioșcuri în 
piața Sf. Spiridon. Cele 
mai mari cantități de le
gume și fructe care
fost ■'V'ndute m piață au 
fost aduse la unitățile a- 
mintite de G.A.S. Galata, 
Strunga și Războieni. De
legați ai G.A.S. Galata și 
G.A.S. Strunga însoțesc cu 
regularitate camioanele 
care transportă legumele

au

avînd grijă ca acestea să 
fie proaspete, să sosea
scă întotdeauna dimineața, 
atunci cînd le caută gos
podinele.

Numai în ultima săptă- 
mînă, gospodăriile de stat 
au desfăcut prin unitățile 
proprii 2 800 kg de varză, 
5 580 kg de ceapă, canti
tăți însemnate de cartofi 
și fasole verde. In luna 
iunie s-au vîndut 46 tone 
de cireși, dintre'eare 20 de 
tone au fost aduse de 
la G. A. S Strunga. Zi
lele acestea chioșcurile 
Gostat vor fi aprovizionate 
și cw caise: ■ Stwt^hsă .și ri
nele deficiențe. Marfa nu 
este întotdeauna recoltată 
cu grijă și astfel devine 
greu vandabilă. Așa a fost 
cazul 
livrate 
boieni.

In toiul secerișului

în regiunea București

Mari suprafețe de grîu 
recoltate

In ultimele zile, recolta
tul griului și orzului s-a in
tensificat în toate raioane
le regiunii București. Fo
losind din plin capacitatea 
de lucru a combinelor și a 
secerătorilor-legători, 
lectiviștii, lucrătorii 
G.A.S. și mecanizatorii 
S.M.T. au strîns grîul
pe mai mult de 110 000 
hectare. Grîul a fost recol
tat de pe suprafețe mai

co
diri 
din 
de

tai de pe

mari de către gospodăriile 
agricole colective din raioa
nele Zimnicea — aproape 40 
la sută, Titu, Tr. Măgurele, 
Lehliu, Drăgănești-Vlașca 
— peste 30 la sută.

Strînsul orzului a fost 
terminat in raioanele Ră
cori și Videle. Pe întreaga 
regiune s-a recoltat pînă în 
prezent orzul de pe mai 
bine de 80 la sută din su
prafața însămînțată.

Raionul Segarcea

'■

Peste 71 la sută 
suprafață — recoltată

i seara zilei de
în raionul

cu unele produse
de G.A.S. Răz-

Conducerea trustului G.A.S. pentru ________
pitalei preconizează înființarea a 15—20 de tonete care 
să funcționeze sezonier, două-trer luni, în diferite puncte 
din Capitală și îndeosebi in cartierele muncitorești. Pe 
această cale, gospodăriile de stat vor valorifica o parte 
din legumele produse. Așa cum ne-a spus însă contabilul- 
șef al trustului G.A.S., pentru punerea în aplicare a aces
tui proiect este nevoie de sprijinul imediat al Sfatului 
popular a! Capitalei. De asemenea, se analizează posibili
tatea trimiterii unor cantități de produse în alte regiuni 
ale tării, unde ele sînt solicitate. Asemenea acțiuni au și 
fost întreprinse.

aprovizionarea Ca-

din
Pînă în

5 iulie în raionul Se
garcea, regiunea Oltenia, 
peste 71 la sută din su
prafața de păioase a fost 
recoltată. Gospodăriile 
colective din Goicea Mică, 
Măceșu de Jos, Ostrcveni

și altele au terminat re
coltatul. Pe întregul ra
ion pînă acum au fost 
arate 2 500 ha. Pe aproa
pe 1 000 ha au fost în- 
sămînțate plante furajere 
în cultură dublă.

Ară și însămințează plante furajere
Gospodăria colectivă din 

Stoicănești, raionul Drăgă- 
nești-Olt, are 1300 de ha 
semănate cu grîu. Folosind 
fiecare zi bună de lucru în 
cîmp, colectiviștii au recol
tat peste 400 ha. In cele 
două brigăzi de la S.M.T. 
Radomirești s-a organizat

schimbul 11 la tractoare, 
care lucrează noaptea la 
executarea arăturilor. Pe 
suprafețele arate pînă în 
prezent s-au semănat 231 
ha cu porumb în cultură 
dublă. O parte din porumb 
a fost semănat în amestec 
cu soia.

Mecanizatorii din 
brigada a II-a 
de la G.A.S. Beci- 
cherecu-Mic, re
giunea Banat, des
fășoară o însufle
țită întrecere pen- 
fru strîngerea la 
timp și fără pier
deri a recoltei de 
cereale. în fotogra
fie : tractoristul
Ludovic Toth, șe
ful brigăzii.

(Foto :
A. Cartojan)

Bucuria recoltei

Condiții asemănătoare, 
rezultate rite

Cutreierînd în lung și-n lat o- 
goarele gospodăriilor colective din 
regiunea Banat poți afla o serie 
de măsuri chibzuite, menite să a- 
sigure buna desfășurare a recolta
tului păioașelor.

în raionul Sînnicolau Mare, tov. 
ing. Ion Oprea, președintele consi
liului agricol, ne pune în cunoș
tință cu măsurile întreprinse 
aici pentru ca recoltatul păioa- 

la timp 
întocmit 
recentă 
agricol

griului a început și în alte gospo
dării
Iecea 
grîu, 
etc.

La 
tățile agricole socialiste din raio
nul Sînnicolau • Mare se fac sim
țite și unele deficiențe care fac 
ca în condiții asemănătoare re
zultatele să fie diferite. Acestea 
se referă, de pildă, la modul 
de organizare a muncii, la pre
gătirea mașinilor. La G.A.C. Tom- 
natec, uneia din secerătorile-legă- 
tori care urma șă intre în lan a 
trebuit să i se facă reparații în 
cîmp. Timp prețios au pierdut și 
2 combine pe tarlalele G.A.C. 
Șandra, care lucrînd una după 
alta, au stat pentru- că una, dintre 
ele se defectase.

Nepregătite se află și o serie de

colective din raion. G.A.C. 
Mică a recoltat 100 ha cu 

cea din Comloșu Mic 50 ha

recoltatul păioașelor în uni-

aici
selor să se desfășoare 
și fără pierderi. ~ 
în amănunțime 
plenară a 
raional prevede 
celelor intrate 
sirea integrală 
tractoarelor pe 
etc. Bunăoară, pentru recoltatul 
celor peste 26 000 ha cultivate cu 
grîu și 2 800 ha cu orz vor fi fo
losite 294 combine și 153 seceră- _ _
tori-legători cu o viteză zilnică sta- baze de recepție. La cea din Pe- 
bilită pe raion de circa 4 000 ha.

La începutul săptămînii la G.A.C. 
Pesac, ca de altfel și la G.A.C. 
Șandra, combinele și secerătorile- 
legători au poposit la marginea la
nurilor încă din zorii zilei. Cînd 
griul s-a uscat, a început din plin 
recoltatul. Cu o zi înainte, colecti
viștii pregătiseră 
mul de acces în

Planul
într-o 

consiliului
recoltarea par- 

în pîrgă, folo- 
a mașinilor și 
bază de grafice

combinelor dru- 
lan. Recoltatul

Cinematograf 
panoramic 

la Cluj

riam, de pildă, nu au fost amena
jate drumurile de acces la magazii, 
magazia din Lovrin n-a fost cură
țată și dezinfectată.

Este necesar ca organele • locale 
de partid, consiliile agricole să a- 
jute gospodăriile colective pentru 
ca recolta să fie înmagazinată la 
timp și fără pierderi.

GH. CÎRSTEA

Ne vizitează tara
In aceste zile în țara noastră au 

sosit aproape 8 000 de turiști din 
numeroase țări, printre care An
glia, Austria, Bulgaria, Cehoslo
vacia, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germană, Italia, Polonia, S.U.A., 
Ungaria, Uniunea Sovietică. O a- 
tracție deosebită o constituie sta
țiunile de pe litoral. Numeroase 
grupuri de turiști de peste hotare 
se află la odihnă în stațiunile de 
munte — Sinaia, Predeal, Poiana 
Brașov, Lacul Roșu. Pentru prima 
dată, prin intermediul Oficiului 
Național de Turism „Carpați“, au 
sosit turiști străini în stațiunile 
Vatra Dornei și Eforie pentru dife
rite tratamente medicale.

pri-

Studenti la practică
Zilele acestea au plecat la practica de vară 

mele grupuri de studenți.
în numeroase uzine și fabrici din țară ei vor

avea posibilitatea să-și completeze cunoștințele teo
retice prin însușirea procedeelor tehnologice, prin 
studierea celor mai înaintate metode de muncă, prin 
participarea directă la procesul de producție. în lu
nile iulie și august, de pildă, la Uzinele metalurgice 
„23 August“, „Republica”, „Grivița Roșie“ și la alte 
mari întreprinderi industriale din București vor efec
tua practica în producție circa 6 000 de studenți din 
Capitală și din celelalte centre universitare. In 
același scop, în întreprinderile din Brașov, Cluj, Cra
iova, ----- -
mare

Galați, Iași, Timișoara vor veni periodic un 
număr de studenți.

CLUJ (coresp. 
„Scinteii“). La ci
nematograful „Re
publica“ din Cluj 
a fost instalat un 
ecran panoramic, 
în premieră a ru
lat filmul „Poves
tea anilor înflăcă
rați“.

Am cutreierat mai multe gospodării 
colective din: regiunea Crișana și a- 
proape pretutindeni am constatat 
multă inițiativă și spirit gospodăresc, 
interes deosebit ca întreaga recoltă să 
fie strînsă și înmagazinată la timp și 
în cele mai bune condiții.

Prima gospodărie colectivă din re
giunea Crișana care a început la 1 
iulie recoltatul griului cu combina a 
fost cea din Mădăraș. în ziua aceia 
s-au recoltat 22 ha cu grîu.

A doua zi dimineața, președintele 
a luat legătura cu S.M.T. Cefa și a

cerut să se dirijeze încă ; 5 combine, 
cele de la Homorog, care încă nu 
erau folosite. Nu peste multă vreme 
celor 8 combine mînuite de Gheor
ghe Rus, . Ion Omuț, . Petru Marița, 
Iosif Nagy și de ceilalți li s-au mai 
adăugat încă cinci. Dacă ținem seama 
de angajamentele colectiviștilor , din 
Mădăraș, în 9—10 zile ei vor ter
mina de recoltat întreaga suprafață 
de grîu și celelalte păioase. Odată
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Termocentrala de la Borzești (Foto i Gh. VluțilS)

In concediu la
In frumoasa stațiune 

la confluența Bistriței 
Dorna își petrec în ; 
zent concediul sau își îngri
jesc sănătatea peste 700 de 
oameni ai muncii. In cursul 
acestui an, stațiunea Vatra 
Dornei a găzduit aproape 
5 000 de oaspeți din toate 
colțurile țării. Pentru a face 
cît mai plăcut timpul pe
trecut aici, la club și în 
parcul stațiunii se desfă
șoară o bogată activitate

de 
'■ cu 
pre-

Vatra Dornei
au loc 

seri literare, 
literar-muzicale, 

concursuri

alternează

cultural-artistică : 
conferințe, 
montaje 
simpozioane, 
etc. Spectacolele date de 
artiștii amatori
cu audiții muzicale impri
mate pe discuri sau con
cursuri literare. Teatre din 
numeroase localități prezin
tă în stațiune spectacole 
din repertoriul lor perma
nent sau programe speciale.

In satele Ni- 
gotești, Șipoteni, 
Dumbrăvița, Con- 
cești, din regiunea 
Suceava, se lucrea
ză în prezent la fi
nisarea noilor lo
caluri de școală, 
iar în alte locali
tăți au început re
parațiile și amena
jările școlilor exis
tente. In orașul Su
ceava sînt mult a- 
vansate lucrările 
la complexul șco
lar chimie-indus- 
trializarea lemnu
lui, care va avea 
16 săli de clasă, 
cămine pentru 900 
de elevi, ateliere, 
cantină etc.

(Agerpres)

Din nou despre brigada de la orizontul 480
In ziarul nostru din 

1 iulie a.c. a apărut 
reportajul „La orizon
tul 480“. Era vorba de 
faptul că la mina Vul
can, din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, 
și-a început activita
tea o brigadă com
plexă de înaintări ra
pide, formă avansată 
de muncă în subte
ran. Dotată cu utilaje 
moderne, pe baza unei 
judicioase organizări a 
muncii, brigada obți-

ne în fiecare zi de 
muncă o viteză spo
rită de înaintare. In 
prima decadă de lu
cru — se spunea în 
reportaj — ea a rea
lizat 140,5 
lerie cu 
mp. In 
telefonică 
avut-o ieri un redac
tor al ziarului nostru 
cu tovarășul Iosif Co- 
toț, directorul minei, 
ni s-a comunicat :

— Din ziua de 10

ml de ga- 
profil de 8 
convorbirea

pe care a

briga- 
lucra- 
astăzi 

schim- 
fost săpați 

de

iunie a.c. cînd 
da „a atacat“ 
rea și pînă 
(ieri 5 iulie) în 
bul I au
305 ml de galerie. 
Toți minerii, ajutorii 
de mineri din brigadă 
ca și cei care o de
servesc sînt hotărîți 
să realizeze pînă la 10 
iulie, cînd se va îm
plini o lună de la în
ceperea lucrărilor, o 
viteză de înaintare de 
cel puțin 350 m l.

(Continuare în pag. Il-a)

în stațiunea Călimănești (Foto : K. Costln)
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Serviciul tehnic al schelei Din primeie zile
(Urmare din pag. I-a)

în schelele de extracție a țițeiului 
și în întreprinderile de foraj, intro
ducerea largă în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, perfecționarea continuă a teh
nologiei de lucru și extinderea me
todelor înaintate, mecanizarea și 
automatizarea lucrărilor — factori 
hotărîtori în lupta pentru creșterea 
producției și productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost 
— sînt strîns legate de activitatea 
serviciilor tehnice, ca principale 
servicii de concepție în aceste uni
tăți industriale.

Serviciile tehnice din schele pe
troliere, trusturi și întreprinderi de 
foraj au fost înființate cu mai bine 
de doi ani în urmă pe baza hotă- 
rîrii partidului și guvernului cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic al 
producției.

0 muncă susținută, creatoare, 
desfășoară serviciile tehnice din 
schelele trustului de foraj-extracție 
Ploiești. Ele au urmărit, în primul 
rînd, creșterea factorului de recu
perare a țițeiului din zăcăminte, 
prin aplicarea injecției de apă sau 
gaze. în toate schelele trustului s-au 
introdus în ultimii ani procedee de 
recuperare secundară și de menți
nere a presiunii care, lunar, aduc 
un plus de producție egal cu pro
ducția întregului trust pe timp de 
3 zile.

Printre cei care lucrează la servi
ciul tehnic al schelei Boldești se 
află și inginerul Ion Pețu. El s-a 
ocupat de punerea în funcțiune a 
pompelor submersibile de fund — 
utilaje noi cu care a fost înzestrată 
schela. Datorită atenției cu care a 
condus montajul instalațiilor, pom
pele submersibile funcționează neîn
trerupt de mai bine de 5 luni. Din 
inițiativa serviciului tehnic, în sche
la Boldești s-a montat prima con
ductă din material plastic pentru 
evacuarea apelor reziduale și s-au 
confecționat dispozitive speciale 
pentru introducerea inhibitării la 
sondele în pompaj.

Sarcina cea mai importantă ce re
vine serviciilor tehnice este reali
zarea la timp și în condiții cores
punzătoare a măsurilor înscrise în 
planul tehnic de stat și departamen
tal. Serviciul tehnic al întreprinde
rii de foraj Cărbunești, regiunea Ol
tenia, de pildă, a urmărit în primul 
rînd sporirea volumului forajului cu 
turbina. La indicația organizației de 
partid a fost întocmit un plan con
cret de măsuri tehnico-organizato- 
rice, în care s-a prevăzut montarea 
de instalații corespunzătoare fora
jului cu turbina, îmbunătățirea con
strucției sistemului de circulație a 
noroiului, extinderea folosirii de 
turbine cuplate, organizarea de la
boratoare pentru controlul fluidelor 
de foraj în fiecare sector de activi
tate și altele. Serviciul tehnic a ur
mărit, zi de zi, aplicarea acestor 
măsuri ; în prezent, la această în
treprindere, circa 70 la sută din vo
lumul forajului se realizează cu a- 
jutorul turbinei.

La schela petrolieră Cîmpina, co
lectivul serviciului tehnic s-a îngri
jit mai ales de introducerea și ex
tinderea acelor procedee noi in ex
tracția țițeiului, care și-au dovedit 
din plin eficacitatea in ultimii ani. 
în acest scop, tehnicienii și ingine
rii serviciului au cerut sprijinul In
stitutului de cercetări foraj-extrac
ție din localitate, au studiat dife
rite lucrări de specialitate. în sche
lă s-au extins metodele pentru com
baterea viiturilor de nisip și a coro
ziunii utilajelor de fund, se execută 
operații pentru controlul proceselor 
tehnologice cu trasori radioactivi 
etc. în prezent se fac pregătiri pen
tru introducerea injecției de apă la 
noi sonde. Toate acestea au contri
buit la depășirea planului de pro
ducție, la creșterea simțitoare a 
productivității muncii și la reduce
rea prețului de cost pe tona de ți
ței extras.

Sînt însă și servicii tehnice care 
desfășoară o muncă de suprafață, 
lipsită de inițiativă. Așa se explică 
și faptul că în unele întreprinderi 
de foraj și schele petroliere măsu
rile din planul tehnic nu sînt apli
cate la timp, că se tărăgănează 
introducerea unor procedee avan

sate de muncă. Planul tehnic pe a- 
nul în curs al schelei Gura Ocniței, 
regiunea Ploiești, prevede, printre al
tele, executarea unor lucrări pentru 
combaterea viiturilor de nisip la 8 
sonde și efectuarea de tratamente 
cu substanțe tensioactive la alte 13 
sonde. Pînă în prezent însă, s-au e- 
xecutat doar cîteva tratamente și o 
singură injecție de cuarț în strat 
pentru oprirea viiturilor de nisip. 
Serviciul tehnic nu a studiat dina
inte, temeinic, sondele la care sînt 
condiții să fie aplicate aceste ope
rații, astfel că eficacitatea lor eco
nomică este neînsemnată.

în schela petrolieră Urlați nu s-au 
realizat la termenele stabilite expe
rimentarea unor tipuri noi de pom
pe de adîncime, aplicarea inhibiță
rilor pentru combaterea coroziunii, 
controlul funcționării sondelor cu

^tehnologia modernă
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izotopi radioactivi și alte măsuri 
din planul tehnic. în această schelă, 
ca și la Gura Ocniței, deficiențele 
semnalate sînt pricinuite și de fap
tul că serviciile tehnice nu se bu
cură de sprijinul cuvenit din partea 
conducerilor administrative. La 
schela Gura Ocniței, deși schema 
serviciului tehnic prevede ca acesta 
să fie încadrat cu 4 tehnicieni și in
gineri, practic aici lucrează un sin
gur om.

Experimentarea de utilaje noi și 
îndeosebi a unor utilaje pentru me
canizarea și automatizarea lucrări
lor — capitol principal al planului 
tehnic — va trebui să stea mult mai 
mult în atenția schelelor și între
prinderilor de foraj. în această pri; 
vință, în ultimii ani s-au făcut pași 
mari înainte. Pe baza experimentă
rilor pe șantiere, uzinele construc
toare de utilaj petrolier au reușit 
să realizeze tipuri noi de instalații 
de foraj și de intervenții Ia sonde, 
de turbine, sape cu role, pompe de 
adîncime etc.

Există condiții ca experimenta
rea și asimilarea unor asemenea u- 
tilaje să se facă într-un timp mai 
scurt. Depinde de felul cum servi
ciile tehnice din unitățile industriei 
petroliere urmăresc continuu, zi de 
zi, comportarea noilor utilaje, de 
propunerile pe care le fac pentru 
îmbunătățirea lor constructivă.

*
Este cunoscut că proiectarea ex

ploatării zăcămintelor de țiței Cu 
menținere de presiune și recuperare 
secundară se face de către Institu
tul de cercetări foraj-extracție Cîm
pina. Tot el urmărește și dirijează, 
pe parcurs, aproape toate procesele 
de menținere de presiune și recu

perare secundară. Sîntem de părere 
insă că această din urmă sarcină ar 
putea fi dusă la îndeplinire cu suc
ces de către serviciile tehnice ale 
trusturilor și schelelor de extracție 
a țițeiului. Este adevărat că există 
cazuri în care șantierele urmăresc 
evoluția proceselor de injecție. Ser
viciile tehnice nu întreprind însă 
lucrări de cercetare a sondelor, de 
interpretare a rezultatelor și nu iau 
din inițiativa lor proprie măsuri, 
pentru îmbunătățirea injecției. Con
secințele sînt ușor de sesizat : su
praîncărcarea institutului cu lucrări 
care ar putea fi realizate în schele, 
luarea cu întîrziere a unor măsuri 
pentru bunul mers al recuperării 
secundare sau al menținerii de pre
siune.

în schele se face încă prea puțin 
pentru generalizarea experienței 
înaintate dobîndite de unele unități 
în aplicarea metodelor avansate de 
lucru. Pompele cu cilindru mobil 
(realizate în schela Moreni), pen
tru extracția țițeiului din sonde cu 
mult nisip, perforatorul cu jet a- 
braziv și altele nu s-au extins pe 
măsura posibilităților și în celelalte 
șantiere petroliere.

în fiecare schelă și întreprindere 
de foraj sînt condiții ca serviciile 
tehnice să desfășoare o activitate 
mai rodnică. O măsură care se im
pune a fi luată este îmbunătățirea 
organizării serviciilor tehnice, întă
rirea lor cu cele mai bune cadre de 
tehnicieni și ingineri. Serviciile 
tehnice din schele și întreprinderi 
de foraj ar putea fi întărite cu in
gineri care în prezent lucrează în 
secțiile de producție, iar posturile 
rămase libere în aceste secții să fie 
repartizate unor maiștri cu expe
riență în muncă.

în urma hotărîrii partidului și 
guvernului cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, în u- 
zinele și fabricile mari s-a trecut 
la organizarea de laboratoare uzi
nale de cercetări, care să studieze 
posibilitățile de realizare a unor 
produse cu indici tehnico-economici 
ridicați, de introducere și extindere 
a tehnicii noi în producție etc.

Unii conducători de trusturi pe
troliere fac propunerea ca, în pers
pectivă, să se studieze posibilitatea 
organizării unor asemenea labora
toare de cercetări și la nivelul unor 
trusturi de foraj și extracție. Spe
cialiști din cadrul acestor labora
toare ar putea prelua astfel o bună 
parte a lucrărilor de urmărire a a- 
plicării unor metode noi — lucrări 
pe care le execută în prezent Insti
tutul de'cercetări din Cîmpina. Cre
area unor asemenea laboratoare ar 
ajuta mult munca serviciilor teh
nice pentru promovarea procedeelor 
moderne-de lucru.

îng. GH. ALDEA 
director al Institutului de cercetări 

foraj-extracție Cîmpina
ing. N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

cu recoltatul, tractoriștii din brigada lui 
Ion Boit execută arăturile de vară și se
mănatul culturilor furajere. Au și fost 
însămînțate în cultură dublă 26 ha cu 
porumb.

De la Mădăraș am pomit-o spre 
Ghiorac. Colectiviștii de aici sînt și ei 
printre primii care au început recolta
tul griului. Ei au „dat gata" 160 ha 
cu grîu.

Alături de combine, colectiviștii folo
sesc și mijloacele proprii la seceriș. 
Aceasta va permite ca cele 850 ha de 
păioase, din care 680 ha grîu, să fie re
coltate în cel mult 7—8 zile.

'★
Dis-de-dimineață, în comuna Gepiu, 

pe zeci de hectare lanuri aurii se legă
nau în adierea vîntului. Pe cîmp nici 
țipenie de om sau de combină. Mai tîr- 
ziu a trecut pe acolo inginerul Gheor
ghe Laza, președintele consiliului agri
col raional Salonta. împreună cu mem
brii consiliului de conducere au cercetat 
lanurile și au constatat că griul er pîr- 
guit. După-amiază 6 combine se între
ceau la recoltatul griului. Pînă spre sea
ră combinerii Gheorghe Roșior, Ion 
Popa, Aurel Damian și ceilalți strînse- 
seră griul de pe o tarla de 24 ha.

'*
Am relatat cîteva aspecte din între

cerea colectiviștilor, tractoriștilor, com- 
binerilor, pentru grăbirea recoltării pă- 
ioaselor. în cîteva zile, în gospodăriile 
colective din raionul Salonta s-au recol
tat peste 1 000 ha păioase.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

La arenele Libertății
Astă seară, la Arenele Libertății 

din Capitală va avea loc un specta
col tnuzical-coregrafic, prezentat de 
Ansamblul folcloric de cîntece și 
dansuri al regiunii Argeș. Spectaco
lul este organizat de Comitetul de 
Cultură și Artă al orașului București 
împreună cu Consiliul local al sin
dicatelor. Bucureștenii vor avea pri
lejul să asculte corul căminului cul
tural din comuna Domnești, laureat 
al celui de-al V-lea și al VI-Iea con
curs pe țară al formațiilor artistice 
de amatori, echipa de fluierași a că
minului cultural din comuna Vai- 
deeni, să urmărească formațiile de 
călușari ale căminelor culturale din 
comunele Bălănești și Pădureți, for
mația de dansuri a căminului cultu
ral din comuna Berevoiești, taraful 
„Brîulețul-Muscel“ al casei de cul
tură din Cîmpulung-Muscel etc.

Duminică, ansamblul va prezenta 
un spectacol în pădurea Snagov.

Insîitutul de proiectări chimice din Capitală execută planuri și machete pentru instalații din fabricile industriei 
chimice. în fotografie : Vedere din atelierul de modele montaj. (Foto : Agerpres)

Ne scriu 
cadre didactice
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In școala noastră 
organizarea excursii
lor in timpul vacan
ței a devenit o tra
diție. Absolvenții 
din acest an ai șco
lii au străbătut în

ultimii ani peste 1 000 de km, reușind 
să cunoască întreaga regiune Cluj — 
natura, întreprinderile industriale și 
multe unități agricole socialiste, așe- 
zămintele de cultură.

De obicei, planificarea și desfășura
rea excursiilor se definitivează intr-o 
ședință a consiliului pedagogic, stahi- 
lindu-se itinerariul, obiectivele instruc- 
tiv-educative urmărite, responsabilită
țile profesorilor care însoțesc pe elevi. 
Pe lingă odihnă și recreație în aer li
ber, ne îngrijim co excursiile să ofere 
copiilor posibilitatea de a-și consolida, 
intr-o formă atractivă. cunoștințele 
științifice însușite la lecții. In timpul 
unei excursii în raionul Năsăud, elevii 
au făcut observații geografice asupra 
zonei muntoase împădurite a bazinu
lui superior al Someșului, asupra ver
santului sudic al Munților Roanet. Vi
zitarea raionului Turda a permis șco
larilor să cunoască „Cheile Turzii", 
cu vegetația și numeroasele sale peș
teri. Iar cunoștințele de literatură ro- 
mînă s-au îmbogățit cu prilejul vizi
tării casei memoriale a lui George 
Coșhuc.

Excursiile reprezintă un mijloc din 
cele mai importante de educare pa
triotică a elevilor. Cunoașterea frumu
seților patriei, am '"u înfăptuiri 
ale poporului, conaus t "tid, dez
voltă în rîndtirile elevilor sentimen
tul mîndriei de cetățean al pa
triei noastre socialiste, le insuflă dra-

drunieție
goste și respect față de munca con
structivă. Elevii noștri au vizitat mari 
construcții industriale, noi cartiere de 
locuințe, școlile noi din orașele Cluj, 
Dej, Năsăud, Gherla etc.

Ca durată, eșalonăm majoritatea ex
cursiilor pe două zile, pentru ca efor
tul zilnic să nu depășească posibilită
țile elevilor. Cînd intenționăm să vi
zităm mai multe obiective, călătoria 
durează 4—5 zile. In realizarea pla
nului de excursii, un ajutor prețios 
primim din partea comitetului de pă
rinți al școlii, și mai ales a consiliului 
de conducere al gospodăriei agricole 
colective. Cadrele didactice și organi
zația de pionieri au îndrumat pe elevi, 
încă de la deschiderea anului școlar, 
să economisească la C.E.C. hani pen
tru excursii.

Experiența acumulată în anii trecuți 
ne ajută să organizăm tn cursul aces
tei veri o serie de excursii interesante, 
plăcute, ținînd seama de nivelul de 
cunoștințe al micilor turiști. Ne-am 
propus ca elevii din clasa a Ul-a să 
facă excursii locale pentru cunoaște
rea satului colectivizat, pentru forma
rea unor reprezentări și noțiuni ele
mentare de geografie fizică și econo
mică. Cu școlarii din clasa a IV-a 
vom urmări clarificarea unor noțiuni 
privind viața animalelor în strînsă le
gătură cu mediul în care trăiesc. Pen
tru elevii din clasele mai mari, ex
cursiile vor avea un itinerar mai cu
prinzător : vizitarea unor unități in
dustriale și agricole, așezăminte cultu
rale etc.

Prof. AUREL ANTON 
Școala de 8 ani din co 
muna Vultureni, raionul 

Gherla

Programe culturale in aer liber

Vacanța de vară se a- 
nunță bogată în mani
festări cultural-educati. 
ve pentru elevii din 
orașul nostru. Cele mai 
multe se vot desfășura 
în aer liber — în parcul 
orașului, în locuri pito
rești. In lunile de vară, 
clubul, amenajat din 
inițiativa comitetului o- 
rășenesc U.T.M. la Școa
la medie nr. 1, va o- 
feri tineretului școlar 
din localitate numeroase 
manifestări interesante : 
competiții sportive (școa
la are un frumos teren 
sportiv), audiții muzi
cale și prezentări de 
cărți noi, plimbări etc. 
Un program asemănă

tor, dar pentru școlarii 
mai mici, se va desfășu
ra la casa pionierilor. La 
casa raională de cultură 
elevii vor lua parte, ală
turi de artiști amatori, la 
pregătirea serbărilor cul-

tural-artistice, care au 
loc sîmbăta și duminica 
pe estradele din parcul 
Crîng.

In afara acestor acti
vități, cadrele didactice 
din școală au pregătit 
pentru elevi un program 
de excursii de cite o zi; 
vor fi vizitate interesan
te obiective turistice și 
monumente ale naturii 
din regiune : vulcanii 
noroioși de la Berea, 
băile Monteoru, pădu
rile Frasinu și Spătaru 
etc. Elevii vor avea pri
lejul să cunoască „la 
fața locului“ probleme 
și noțiuni studiate la o- 
rele de curs. Avantajul 
acestor călătorii constă 
în faptul că, fiind mai 
scurte, nu cer eforturi 
fizice deosebite, sînt mai 
puțin costisitoare și dau 
posibilitate tuturor ele
vilor să participe la ele.

Ca și în alți ani, gos
podăria agricolă de stat 
Buzău organizează o ta
bără pentru elevi. Aici, 
numeroși școlari tși vor 
petrece o parte a vacan
ței, făcînd sport, par-

ticipînd alături de ti
neri muncitori la ma
nifestări cultural - edu
cative și la unele lu
crări agricole de sezon. 
Alți elevi vor merge la 
cîteva gospodării agrico
le colective din re
giune — Lipia, Scurtești, 
Vemești — cunoscu
te pentru rezultatele 
bune obținute în spo
rirea producției agri
cole. In toate aceste ac
tivități, elevii vor fi înso
țiți de profesori care au 
experiență în conducerea 
excursiilor. Zilele trecu
te, comitetul orășenesc, 
U.T.M. a ținut un in
structaj pentru toate ca
drele didactice din oraș 
care vor participa la ac
tivitățile educative din 
perioada vacanței. Va
canța de vară va fi un 
bun prilej pentru elevi 
de a se recrea, de a-și 
lărgi orizontul de cunoș
tințe și împrospăta for
țele pentru viitorul an 
de învățămînt.

Prof. CLOTILDA
CONSTANTINESCU, 

directorul Școlii me
dii nr. 2 „Mihail Emi- 

nescu“ din Buzău

sută de băieți și fe
te, o sută de absol

venți ai Institutului „Ion 
lonescu de la Brad“ erau 
întruniți acum cîteva 
luni în marea aulă. Le 
puteai citi pe față bucu
rie și încredere în forțe, 
dar și emoție pentru că 
înainte de examenul de 
stat, ca o ultimă dar im
portantă verificare a cu
noștințelor dobîndite în 
anii studenției, plecau în 
diferite gospodării agri
cole de stat sau colecti
ve în calitate de ajutori 
de ingineri și pentru a-și 
pregăti lucrarea de di
plomă. Emoția era pe 
deplin justificată ; erau 
în fața primului exa
men susținut de astă 
dată la școala vieții. Și, 
nu peste multă vreme, 
îi vom reînțîlni la locu
rile lor de muncă. înde
plinind cu spirit de răs
pundere înalta chemare 
a inginerului agronom 
din țara noastră.

O sută de băieți și fete. 
Ei fac parte din cei peste 
3487 absolvenți ai insti
tutului, dintre care 2 552 
au fost pregătiți în peri

oada 1944—1962. Deci, în 
18 ani s-au format numai 
la Iași de 3 ori mai 
mulți ingineri agronomi, 
decît în 36 de ani în 
timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Porțile facultăților In
stitutului agronomic „Ion 
lonescu de la Brad“ din 
Iași, ca și ale celorlalte 
școli superioare din țara 
noastră, sînt larg des
chise pentru tinerii dor
nici să învețe, să devină 
specialiști temeinic pre
gătiți. Acestora, prin gri
ja partidului și statului, 
li se asigură condiții de 
studiu și de trai din ce 
în ce mai bune.

Institutul agronomic 
ieșean funcționează as
tăzi într-un frumos local 
nou, situat pe dealul Co- 
poului, avînd numeroase 
amfiteatre și săli spa
țioase pentru cursuri, se- 
minării și aproape 30 de 
laboratoare bine utilate 
cu aparatură modernă. 
La dispoziția studenților 
se află și o bibliotecă 
cu aproape 120 000 cărți 
de specialitate șt de be

letristică, reviste, publi
cații etc.

Alături de institut se 
înalță 3 cămine studen
țești noi, moderne, cu 300 
de locuri fiecare, precum 
și un alt cămin cu a- 
proape 150 de locuri. Ti
nerii merituoși primesc 
burse (aproape 2/3 din 
numărul total al studen
ților au fost bursieri în 
anul universitar 1962— 
1963), în timpul vacan
telor sînt trimiși în mod 
gratuit la odihnă în sta
țiunile balneo-climateri- 
ce de la munte și mare. 
La dispoziția studenților 
se afla cantine obișnuite 
și dietetice. Asistența 
medicală este asigurată 
în mod gratuit atît în 
cadrul căminelor, cît și 
la policlinicile studen
țești.

Studenții Institutului 
agronomic „Ion lonescu 
de la Brad“ din lași au 
și largi posibilități pen
tru activități culturale și 
sportive. Chiar in incinta 
institutului se află o 
mare sală cu peste 700 
de locuri, unde atît nu
meroasele formații artis

tice ale studenților, cît 
și instituțiile de artă din 
oraș susțin spectacole de 
teatru, operă, concerte. 
Deseori se organizează 
audiții muzicale, reuniuni 
tovărășești etc. Un mare 
număr de studenți iau 
parte la campionatele 
sportive universitare fi 
la alte competiții.

...Anul universitar s-a 
încheiat. La Institutul a- 
gronomic din lași se fac 
de pe acum intense pre
gătiri în vederea deschi
derii noului an de învă
țămînt. Pentru candida- 
ții la examenul de admi
tere în anul I, începînd 
de ieri se desfășoară pri
mul curs de pregătire cu 
durata de o luna. Candi- 
dații locuiesc în cămine 
și iau masa la cantină, 
contra cost. înscrierile 
in anul l la toate facul
tățile — agronomie, hor- 
ticultură și medicină ve
terinară încep la 10 
august, iar concursul de 
admitere va avea loc în 
ziua de 7 septembrie.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“

se va introducă Ilumina electrică și munal a început lucrării® de între- 
în restul comunei Pielești. Cu spri- tinere și reparare a drumurilor.

Și totuși sesizarea a fost justă

Atenție reparațiilor la imobile

Locatarul I. Groza din Mangalia 
ne-a scris că. deși a sesizat de mai 
multe ori întreprinderea de locuințe 
și localuri, se tărăgănează lucrările 
de reparații la apartamentul în care 
locuiește. Sfatul popular al orașu
lui Mangalia ne-a răspuns că, în 
urma scrisorii menționate, I.L.L. sec
torul 8 Mangalia a trecut la execu
tarea lucrărilor de reparații exte
rioare la imobilele din localitate.

A primit drepturile cuvenite

Sudorul Emil Anlculesii ne-a sesi
zat că de mai multă vreme, condu
cerea șantierului Vl-Pitești, din 
cadrul întreprinderii Construcții 
Montaje Depozite-București, tără
gănează achitarea drepturilor ce i 
se cuvin pentru perioada concediu
lui legal de odihnă. Conducerea 
I.C.M.D. ne-a comunicat că sesiza
rea a fost întemeiată. Solicitantului 
1 s-a acordat și plătit concediul le
gal de odihnă, de 23 zile lucră
toare, și nu 12 cum i se calculase 
inițial. Cu prilejul cercetărilor au 
fost scoase Ia iveală și alte defi
ciențe în activitatea conducerii* teh- 
nico-administrative a șantierului. 
S-au luat măsuri pentru reorgani
zarea muncii pe șantier, iar cei vi- 
novați de lipsurile descoperite au 
fost sancționați.

S-a introdus lumina electrică

Un corespondent voluntar a sesi
zat redacția că gospodărirea comu
nei Pielești, raionul Balș, lasă de 
dorit : de mai multi ani se tărăgă
nează lucrările de electrificare, 
drumurile sînt impracticabile. Sfa
tul popular al raionului Balș ne-a 
răspuns că recent s-a terminat elec-

Corespondentul voluntar Gh. Zaiț a 
trimis ziarului o scrisoare prin care 
semnala că neglijîndu-se combaterea 
rozătoarelor, acestea au pricinuit pagu
be în livada de la G.A S. Borolea.

Adresîndu-ne Comitetului raional de 
partid Săveni, ni s-a comunicat că se
sizarea nu este întemeiată. In loc ca 
faptele să fie cercetate cu atenție, ton. 
N. Vlad, prim-secretar al comitetului 
raional de partid, l-a chemat pe co
respondentul voluntar și „l-a mustrat“ 
pentru că n-ar fi respectat adevărul, în- 
cercînd totodată să-t determine să nu 
mai scrie presei.

Redacția a semnalat Comitetului re
gional de partid Suceava această com
portare profund nejustă față de activi
tatea și de sesizările corespondenților 
voluntari. In răspunsul trimis redacției 
și semnat de primul secretar al comite
tului regional tie partid, se arată că se
sizarea corespondentului voluntar cores
punde realității. Cazul a fost discutat și 
în biroul raional de partid, trăgîndu-se 
concluzii corespunzătoare în legătură 
cu munca de rezolvare a scrisorilor co
respondenților voluntari.

Răspunsuri care întîrzie

Redacția a trimis mai multe sesizări ale unor cititori și corespon
denți voluntari Sfatului popular raional Moinești, Comitetelor raionale de 
partid Dorohoi și Făurei, Siatului popular al regiunii Ploiești. Deși ter
menul prevăzut pentru cercetarea și rezolvarea lor a expirat, răspun
surile la aceste sesizări nu au sosit încă.

In „Scînteia" nr. 5 902 
și 5 917 s-a semnalat fap
tul că unele organe de 
partid și de stat au întâr
ziat trimiterea de răspun
suri către redacție la se
sizările corespondenților 
voluntari și ale cititorilor 
ziarului.

Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale ne-a 
răspuns că, în urma criti
cii apărute în ziar, s-a fă
cut o analiză a cauzelor 
care au dus la nerezolva- 
rea sau rezolvarea cu 
întârziere a scrisorilor. In- 
trucît cele mai multe scri
sori nerezolvate priveau 
sectorul de asistență me
dicală curativă-profilacti- 
că, a avut loc o ședință la

★ *

direcția generală de re
sort. S-a hotărît să se cer
ceteze imediat situația tu
turor scrisorilor restante, 
să se urmărească, din 15 
în 15 zile, termenele de 
rezolvare. De asemenea, 
s-a stabilit ca brigăzile 
care vor pleca tn control 
în regiuni să urmărească 
și să. urgenteze rezolvarea 
sesizărilor.

In răspunsul primit din 
partea Ministerului In- 
vățămîntului se arată : 
„Conducerea ministeru
lui a trasat sarcina de 
a se rezolva neîntârziat 
scrisorile al căror termen J 
a fost depășit. Intr-o șe
dință a colegiului ministe

rului care a avut loc în 
cursul lunii iunie s-a indi
cat direcțiilor generale să 
ia măsurile corespunză
toare în vederea rezolvă
rii în termen a scrisorilor 
oamenilor muncii“.

Comitetul orășenesc de 
partid Focșani ne comu
nică, de asemenea, mă
surile stabilite pentru a se 
rezolva cu mai multă ope
rativitate sesizările pri
mite. Și în răspunsul Con
siliului local al sindicate
lor Hunedoara se arată că, 
după critica apărută tn 
ziar, au fost luate măsuri 
pentru rezolvarea scrisori, 
lor oamenilor muncii în 
cadrul termenelor prevă
zute.

T1EÄT1R1E • (Ëaaa^gma • ‘Të/eiz/ziune
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romine : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul 
Cianitei — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (Parcul Herăstrău) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul de 
Comedie : Umbra — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra- (Teatrul de 
vară „N. Bălcescu“) : Cezar șl Cleopatra
— (orele 20). (Teatrul de vară ,.23 Au
gust") : Comedia erorilor — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — (Ore
le 20.15). Circul de 6tat : Revistă pe 
gheață din Budapesta „Paprikacokteil“
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doctor tn filozo
fie : Patria (16 30, 18.45; 21). 1. C. l’rimu 
(10; 12; 14.30; 16,45, 19, 21,15 — grădină 
20,30), Grlvlța (10; 12; 16.30, 18.30; 20,30) 
Ștefan cei Mare (9, 11, 13; 15, 17, 19, 21), 
Grădina Progresul (orele 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : Magheru <10; 
12; 14,15; 18.30; 18,45, 21) Elena Pavel (9; 
11; 13, 15; 17, 19; 21), Libertății (10; 12, 
14; 16,30; 18,30). Misterele Parisului — 
cinemascop : Republica (8, 10; 12; 14;
16.30, 18.45, 21), Patria (9; 11, 13), Bucu
rești (8.45, 10.45, 12,45; 14,45: 16.45; 19 ; 
21,15), 1 Mal (9.45; 12; 14.15; 16,30, 18,45; 
21) Gh. Doja (8.30; 10,45; 13, 15.15; 17.30, 
19.45; 22,15). Alex. Sallia (9.45; 11.45, 13.45; 
15 45, 17.45; 20 - grădină 22,16), Stadionul 
Dinamo (20.15), Grădina 13 Septembrie 
(20.45) Stadionul Ciulești (20.15) Adora
bile și mincinoase : rulează la cinema
tografele Floréasca (16; 18.15; 20,30), Lu
ceafărul (15; 17,15; 19.50 - grădină 20,15), 
Arenele Libertății (21). Avîntul tinereții
— cinemascop : V. Alecsandri (16,30 ;

18,30; 20,30), Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30, 
18,30; 20,30). G. Coșbuc (10, 12, 15; 17; 19; 
21). Legea e lege : rulează la cinemato
grafele Tineretului (10; 12; 14, 16, 18,15;
20.30) . Grădina Elena Pavel (21). Tu ești
minunată: Central (9,15, 12,45, 16,15; 18.45; 
21), Ciulești (9,45; 12; 14; 16.15: 18,30 ;
20.30) , Arta (15.15; 17,30; 10.45 - grădină
20.15; 22). Cel doi care au furat luna — 
cinemascop . Lumina (rulează in conti
nuare de la orele 9.45 pină 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 cinematogra
ful 13 Septembrie. Floarea de fler : 13 
Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30), 
Unirea (16; 18 — grădină 20,30). Turneul 
veseliei : Timpuri Noi (in continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). Mirajul : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). Dracul și cele 10 po
runci — cinemascop : înfrățirea intre 
popoare (10, 15,45; 18,15; 20.30), V. Roaită 
(10; 12,30; 15; 17,30: 20). Toată lumea e 
nevinovată : Cultural (16; 18; 20). Pe ur
mele bandei : rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 21), 30 Decembrie 
(16, 18; 20) Idiotul : rulează Ia cinema
tograful 8 Martie (16, 18,15). Mila re
gească : rulează la cinematograful 
C-tln David (16; 18.15, 20.30). Virsta
dragostei ; Flacăra (16; 18,15; 20,30). Ma- 
melucul : rulează la cinematograful T. 
Vladtmlrescu (18; 18; 20). Noaptea pe
autostradă : Munca (16; 18 15; 20,30). Tău
nul : Popular (16; 18,15; 20,30). Colegii : 
Moșilor (15: 17; 19; 21 - grădină 20.30). 
Cereomușki : M. Eminescu (16; 18,15,
20.30) , Olga Banele (15,30; 18 — grădină
20.30) . Cumpără-ți un balon : rulează la

cinematograful Ule Pintllle (15,30; 18,
20 30 — grădină 20,15). Noua prietenă a 
tatii : volga (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 16. după-amiază 
18,15; 20,30), B. Delavrancea (16; 18,15 ■
20.15). Lumina de lulle : G. Bacovia 
(15,30; 18; 20,15). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Drumul Serii (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ordinul Ana : Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Camelia : 16 Februarie 
(16; 18; 20). Un cintec străbate lumea : 
Grădina T. Vladlmirescu (20.31). Fata cu 
ulciorul : Aurel Vlaicu (15; 17, 19; 21). 
Grădina V. Roaită (20.30). Dă-I înainte 
fără grijă : Grădina 8 Martie (20,30), 
Haiducii din Rlo-Frio : Grădina 23 Au
gust (20,15), Patinoarul 23 August (21). 
Scrisoare de la o necunoscută : Grădina 
Libertății (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18.00 — Tinere 
talente. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.15 — Filmul : A fost prietenul meu 
— o producție a Studioului cinemato
grafic .București" 21,15 — In fata hăr
ții. 21,25 — Visul unei nopți de operetă, 
în încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic,

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 7, s 

și 9 iulie. In țară : Vreme tn general 
frumoasă cu cerul variabil mai mult 
senin noaptea șl dimineața. Vor cădea 
averse locale de ploaie mai ales în 
nord-estul țării. Temperatura tn creș
tere ușoară. In București șl pe litoral : 
Vreme in general frumoasă cu cer va
riabil mai mult senin noaptea și dimi
neața. Temperatura în creștere ușoară.
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Modificări în dicționar
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rmărind în presă, și ades prin discuție 
directă, impresiile oaspeților veniți la 

noi din țări capitaliste — furișii, oameni de 
afaceri, savanți, artiști etc. — găsești de obicei 
cîteva puncte comune. Comparînd cele întîl- 
nite aici cu cele știute de-acasă, comparînd 
observațiile strinse în ultima călătorie cu ob
servații aparținînd vreunei călătorii anterioa
re, ei remarcă în primul rînd, ritmul înalt al 
progresului nostru general, atotcuprinzător. îi 
surprinde amploarea construcțiilor de tot felul 
și, nu mai puțin, coordonarea armonioasă sim
țită în orice punct al „acestei tări-șantier“. Ei 
vorbesc, uneori cu invidie neascunsă, despre 
cordialitatea firească a oamenilor de la noi 
— semnalînd ca pe un miracol faptul că în 
Romînia dispare un tip de om tot mai des 
întîlnit prin metropolele apusului : omul ursuz, 
vădit închis în sine, șocant indiferent la toate, 
evident „strivit de viață“.

Faptul că uneori asemenea turiști se îm
piedică în propriile loi neînțelegeri și preju
decăți este, mi se paie, firesc. Și de obicei cu 
multe aspecte semnificative.

Recent, trecînd printr-un sat de lîngă Brașov 
și plăcîndu-le satul, un grup de turiști scan
dinavi au ținut să-l salute, printre alții, pe 
„gospodarul fruntaș'1. Fără nici o ezitare, că
lăuzind șoferul prin semne, au oprit în cea 
mai arătoasă curte, la scara celei mai ară
toase case. Cînd, prin interpret, gazdele au 
priceput ce doreau oaspeții, au izbucnit în rîs. 
Ei „gospodari fruntași ?“ Nu încă, din păca
te !... Atrași de larmă, vecinii confirmă fără 
răutate : casa era mare, frumoasă și ridicată 
prin muncă cinstită, proprietarul ei era într-a- 
devăr un gospodar bun ; dar „gospodari frun
tași“ erau alții în sat, cu case tot atît de bune, 
chiar dacă poate mai puțin bătătoare la ochi, 
oameni dovediți însă, de mai mare nădejde 
în gospodăria colectivă, în dezvoltarea avuției 
obștești — și lucrurile puteau ii lămurite lesne, 
cu poze și cifre, privind cîteva minute panoul 
fruntașilor, la căminul cultural. Opinia publică 
locală găsea curioasă ideea ca „gospodarii 
fruntași“ să le fie desemnați numai pe crite
riul semeției caselor. Opinia publică a grupu
lui de turiști găsea tot atît de curioasă ideea 
ca „gospodarii fruntași" să fie indicați așa 
cum o făceau localnicii, fără a acorda aspec
tului casei rolul hotărîtor. Efortul interpreților 
și apelul la dicționare au limpezit un singur 
lucru : că la mijloc nu era o greșită traducere, 
ci conținutul diferit dat noțiunii „gospodar“ de

Instantaneu sibian (Foto : Gh. Vințilă)

V. EM. GALAN

către localnici, pe de o parte, și de către tu
riști pe de altă parte.

O neînțelegere plină de înțeles. La noi, nu
meroase noțiuni „vechi de cînd lumea" servesc 
statornicirii și dezvoltării unor relații sociale 
necunoscute în trecut ; ele „dau glas" unor 
gînduri și simțăminte posibile numai acum, 
în socialism ; ele cuprind conturul unor ori
zonturi isiorice de-o profunzime de nebănuit 
pentru oamenii erelor presocialiste. Așa, în 
parte, conștient în parte spontan, noi obligăm 
numeroase cuvinte vechi, numeroase vechi 
noțiuni să treacă printr-un proces de reconsi
derare și necontenită îmbogățire a conținutului. 
Poate că întocmirea unui dicționar urmărind 
sistematic acest proces, măcar pentru evoluția 
sau revoluția conținutului cîtorva noțiuni de 
bază, ar sugera concluzii pline de interes.

Astăzi, pentru opinia publică de la noi, a 
fi bun gospodar înseamnă a-ți construi bună
starea, frumusețea și bucuriile vieții personale 
în armonie cu colectivitatea căreia îi aparții 
— și nu împotriva colectivității ; înseamnă nu 
numai firească grijă de tine și ai tăi, ci în 
primul rînd 6imț de răspundere față de bunu
rile obștești ale colectivității din care faci 
parte — unica bază sigură, cinstită, ome
nească, a bunăstării tale și a tuturor. Anii de 
cînd, sub conducerea partidului, muncim umăr 
la umăr, un popor întreg, la construirea socia
lismului, ne-au demonstra* că a aduna cu 
hapca tot ce-ți cade sub mînă pentru a te 
îmbogăți nu înseamnă a fi gospodar, ci a fi 
exploatator, a te așeza — cu nesăbuință pen
tru aceste vremi, și pînă la urmă chiar în pro- 
pria-ți daună — de-a curmezișul singurei căi 
pe care oamenii pot ajunge să gospodărească 
lumea în așa fel incit fiecare să se simtă din 
ce în ce mai om.

ițim oriunde, la noi în țară, date despre 
noul conținut al noțiunii „gospodar“. Le 

citim în eforturile muncitorului, tehnicianului 
sau inginerului care luptă pentru îndeplinirea 
exemplară a planului întreprinderii sale; în 
bătălia pentru descoperirea rezervelor interne, 
pentru economii de materiale și materii prime, 
pentru prețuti de cost cît mai scăzute, pentru 
o înaltă calitate a produselor, pentru o necon
tenită creștere a productivității muncii ; le ci
tim în efortul comun al colectiviștilor, mecani
zatorilor, inginerilor agronomi și zootehniști

C A R N
Comemorarea 

lui Hașde»

Vineri după-amiază a 
avut loc in aula Acade
miei R. P. Romine o șe
dință festivă consacrată 
comemorării lui Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, cu pri
lejul împlinirii a 125 de 
ani de la nașterea sa. Au 
prezentat comunicări acad. 
Al. Rosetti, acad. Al. 
Graur, prof. Al. Dima și 
prof. V. Maciu membri 
corespondenți ai Acade
miei R. P. Romine. Vor
bitorii au relevat perso
nalitatea multilaterală a 
lui Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, punînd în lu
mină tot ceea ce este va
loros în opera sa, care 
constituie un hun perma
nent al culturii românești.

Expoziție
de artă plastică 

a amatorilor

La Arad s-a deschis o 
expoziție de artă plastică 
a cercului de amatori 
„Ion Andreescu“ din loca
litate. Slut prezentate 150 
de lucrări de pictură, gra
fică, artă aplicată ale pic
torilor amatori — munci
tori, tehnicieni, funcțio
nari, medici. Majoritatea 

pentru dezvoltarea gospodăriilor colective, 
pentru creșterea și apărarea avutului lor ob
ștesc ; în întrecerea cetățenească pentru car
tiere și străzi cîț mai frumoase, în activitatea 
zecilor de mii de deputați ai sfaturilor popu
lare, a numeroșilor cetățeni care fac parte din 
echipele de control obșteec. Despre noul con
ținut al noțiunii de „gospodar" vorbesc de a- 
semenea, satele noastre de acum, cu ulițe 
aliniate, cu atîtea cămine culturale, cinemato
grafe și case noi, cu atîtea semne tot mai vă
dite ale unei vieți de negîndit altădată la țară. 
La baza noului conținut dat de noi acestei no
țiuni stă înțelegerea raporiurilor noi, socialiste, 
dintre bunul obștesc și bunul personal.

cum 30—40 de ani, în Romînia capitalis
tă, cînd generația mea era numită în dis

cursuri demagogice „ziua de mîine a patriei“, 
noțiunea „gospodar“ părea multoia tot atît de 
limpede și definitivă ca și turiștilor amintiți mai 
sus. Ea avea, în general, conținutul pe care-1 
are astăzi la asemenea turiști. Calitatea de 
„gospodar fruntaș“ se acorda omului în stare 
să lupte fără a cruța nimic, și cu rezultate cît 
mai ostentativ vizibile, pentru a aduna și 
păstra în curtea lui bunuri la care alții, pe
semne „negospodari“, n-aveau decît să jin- 
duiască. In numele „spiritului gospodăresc“ 
copiilor li se interzicea do mici orice înclinare 
spre generozitate și raporturi deschise cu res
tul lumii. Observație curentă pe atunci :

— N-o să iasă-n veacul veacului gospodar 
din tine 1 Nătărău de mic : iei de la tine și 
duci la altu' ?!

Cu sau fără voie, vîrstnicii ne spuneau, în 
subtext, un mare adevăr : că în societatea ca
pitalistă, a fi gospodar însemna în fond a fura 
de la altu! ca să aduci la tine. împărțirea so
cietății în clase sociale antagonice se tradu
cea vorbind în ordinea ideilor de aici — într-o 
împărțire cu cîțiva „gospodari“ de o parte, și 
dincolo, opuși, „gospodăriții", poporul munci
tor. Lîngă cartiere bogate se întindeau maha
lale și „gropi" îmbîcsite, cu maghernițe. In 
umbra conacelor — sate de colibe și bordeie, 
una cu pămîntul. „Gospodari“ și „gospodă
riți". Exploatatori și exploatați.

De aici porneau nedumeririle mai mult sau 
mai puțin turistice In satul de lîngă Brașov, 
alcătuit astăzi, ca tcate așezările de la noi, 
numai din gospodari : cu fruntașii lor bine cu- 
noiscuți și pe drept stimați, cu felul lor nou de 
a folosi, înțelege si îmbogăți cuvintele menite 
să exprime o viață tot mai frumoasă — reali
tatea zilnică a socialismului.

ET CULTURAL
lucrărilor au fost realizate organizăm munca cu car- 
în tabăra de documentare tea în perioada campaniei 
de la „Oțelul roșu“ orga- agricole de vară". . lecția 

„Activitatea cultural-edu- 
cativă de masă in rînduri- 
le tineretului si femeilor“. 
S-a organizat și o demon
strație practică la locul de 
muncă, pe câmp, la gos-

nizată de Casa regională 
a creației populare și cu 
prilejul deplasărilor făcu
te la gospodăriile agricole 
colective din comunele 
Dorobanți, Vinga, Aradul 
Nou.

La închiderea 
stagiunii

Filarmonica de stat 
„Banatul“ și-a încheiat zi
lele acestea stagiunea 
1962/1963 cu un concert 
simfonic care a cuprins 
„Balada steagului“ de Si
gismund Toduță (primă 
audiție) și Simfonia a 
IX-a în re minor de Beet
hoven. Concertul dirijat 
de Mircea Popa, artist e- 
merit, s-a bucurat de suc
ces.

Seminar al 
activiștilor culturali

La seminarul cu 'activiș
tii culturali din comunele 
și satele raionului, Mar- 
ghita, care a avut p>c re
cent, au fost dezbătute 
referatele : „Activitatea
cultural-educativă de ma
să în sprijinul lucrărilor a- 
gricole de vară“ „Cum

podăria agricolă colectivă 
Otomani.
Muzeul din Smeeni

Muzeul de istorie din 
comuna Smeeni, raionul 
Buzău, este un punct de I 
atracție pentru turiști, in- | 
clusiv pentru vizitator,i de i 
peste hotare. Muzeul pre- | 
zintă vizitatorilor nume
roase obiecte descoperite j 
intr-un gorgan din im- ! 
prejurimi. unelte agricole : 
și alte piese datind din 
timpul comunei primitive. ; 
Muzeul oglindește dez- I 
voltarea societății ome
nești pe teritoriul acestei < 
comune șt al altor sate. ! 
Viața satului nou de azi 
este prezentată printr-o 
serie de materiale docu
mentare, grafice și foto
grafii, înfățișînd aspecte ! 
din munca și viața colec
tiviștilor. La secția de et
nografie și artă populară 
din cadrul muzeului sînt \ 
expuse obiecte de uz 
casnic.

Obiceiul hairiness
Cînd flăcăii pe tractoare 
Secerat-au cîmpul mare, 
Ridicară fetele 
Holda cit peretele 
Și din munte-n Dunăre 
Poartă fete tinere 
Cununița griului 
Din holda belșugului... 
Cine-i fruntea-n zile-muncă, 
Azi e mai frumoasă încă 
Și-i aleasă pe dreptate 
Ea cununa să o poarte !

Tinerii sărbătoresc 
Obiceiul bătrînesc : 
Sus pe Dunăre și-n Jos, 
Mîndră cunună au scos...

Prțrf de nor
Sete-l e pămîntului ! 
Ne rugarăm vîntului 
Ploaia să n-o țină-avar 
Ca argintii în șerpar... 
Dar n-aștepți numai de sus ! 
Praf de nor pe ogor am pus 
Și ca untul tot pămîntu-i : 
Toată sctca-acum i-o mintui.

Bine crește holda-n șesuri 
Cînd te a învățat să presuri 
Praf de nor făcut de om 
Inginerul agronom, 
Harnicul să aibă spor 
Pin-la bătrînețl fecior...

Cintarea
tjjcțqrișțuluj

Noi avem mîndru fecior 
Tuturor de ajutor, 
De-ajutor va fi și vouă — 
La colaci și pîine nouă !
L-ați văzut pe cîmpul mare — 
Parcă-i un maior călare, 
Numai uniformă n are.
Da’ maiorul subțirel 
Mînă pluguri de oțel, 
Trage cîmpul după el : 
După el, brazde-nșirate, 
Parc-ar comanda armate.

Vine-acasă pe răcoare 
Și fumează din motoare 
Parcă ar fuma țigare... 
Bine zice maică-sa 
Să-l mănînci cu lingura 
Și nu te poți sătura, 
Ca de vin dulce de toamnă 
Și de somn de primăvară 
Și de dragoste pe seară !

'--------------- F
Fir-ar fetelor fecior,
A pus șaua pe tractor,
Ziua-n șa ca un maior, 
Noaptea umblă după dor...

Tu, colectivist de frunte, 
înălțat-ai stogul-munte ! 
Mult noroc, taică, noroc 
că de clăi nu mai e loc...

Să-nchinăm cîte-un pahar 
Soarelui, izvor de jar, 
Cintecul paharului 
Pentru slava soarelui, 
Cintecul norocului 
Pentru miezul focului, 
Roșie flamură de oaste, 
Călăuză lumii noastre, 
Inima amnarului 
Cugetul cleștarului, 
Cumpăna izvoarelor 
Soarele ogoarelor,

Că-nflorește florile, 
Că pornește morile, 
Că urnește trupuri zvelte 
De mașini și de unelte, 
Dă lumină munților 
Șl-nălțime frunților, 
Coace grîul cu dogoare 
Inimii îi dă răcoare 
Viață bună dumitale

Și cel mai de seamă ni-i 
zbor ce-nalță oamenii 
că-i îndeamnă și-i veghează 
Din amiază în amiază —

Și nu-i soarele-n amiezi ; 
E partidu n tot ce vezi...

Mulțumim 
de pîine dulce

Frunza sună, grîul cîntă, 
Bucură-te, țară mîndră. 
Puneți spicele cunună, 
Bucură-te, țară bună.

Bună seară, domni de țară, 
Domni din grîu și din secară 
Tabla nopții cea tîrzie 
Luna tibișir o scrie 
Tot cu stele mărunțele. 
Parcă-s litere nu stele...
Bună seară, și ne-om duce 
Mulțumim de pîine dulce !

Din volumul „Povestea Ioanei“. Edi
tura Tineretului.

INSTALAREA JANDARMULUI
Scriitorul vest-german Karlludwtg Opitz, care locuiește la Ham

burg, este cunoscut cititorilor din țara noastră prin povestirea-pam- 
flet, apărută în tălmăcire românească, „Generalul men“. Opitz este 
unul dintre cei mai apreciați scriitori progresiști din R.F.G. Prin 
activitatea sa literară și publicistică el demască cu îndrăzneală poli
tica de remilitarizare, de reînviere a fascismului vest-german. Frag
mentul pe care-l publicăm face parte dintr-un roman în curs 
de apariție pe care autorul îl intitulează „un pamflet politic 
împotriva micii burghezii din R.F.G., împotriva neroziilor politice 
pe care este îndemnată și încurajată să le săvîrșească“.

Ningea.
Zăpada era apoasă și cînd ma

șina poștei frînă, zloata se îm
prăștie cît colo pe uliță, stropind pe
retele circiumei de lîngă poștă.

Se însera. In eat începuseră să se 
aprindă luminile. In licărul puține- 
loi lămpi suspendate de pe stradă 
se zăreau atîrnînd de streșinile ca
selor țurțuri ce se topeau. In graj
duri vacile mugeau și se auzea zăn- 
gănitul garnițelor.

Din mașina poștei coborî un om. 
Era un individ înalt, lat în spate, cu 
un nas acvilin și sprîncene stufoa
se In mîna lui stingă se legăna o 
valijoară.

Selma Blochinger, cîrciumărița, un 
zdrahon de femeie, ieși grăbită din 
prăvălie și luă în primire de la șo
fer un pachet cu scrisori.

— Bună seara, numele meu e 
Spanner, o salută omul care cobo- 
rîse din mașină. Șeful poliției, Kilian 
Spanner.

Cîrciumăreasa îl privi o clipă ui
mită, apoi pe obrazul ei rotofei în
flori un zîmbet strălucitor.

— Ia te uită 1 exclamă ea, întin- 
zîndu-i străinului mîna. Va să zică 
sînteți noul nostru jandarm. Vă urez 
bun sosit, domnule. Vă rog, poftiți 
înăuntru, altfel o să vă udați ciu
ciulete.

Intrară în circiumă.
Cîrciumăreasa citi adresele și cla

să scrisorile trecîndu-le cu dibăcie 
dintr-o mînă într-alta. Ospătărița

KARLLUDWIG OPITZ

Zeusi, o fetișcană rotunjoară, ou o 
mutră de gîsculiță, care ședea pe 
un scaun lîngă robinetele de bere, 
se ridică îndată.

Intr-un colț, ședea la o masă cu 
o cană de bere în față, un individ 
cocoșat și bărbos.

— Ce plăcere, exclamă el cu un 
glas dogit, acum au început să ne 
viziteze și noaptea domnii agenți co. 
mercial1 Ce ne oferă domnul ? Asi
gurări sau abonamente de revistă?

— Tacă-ți gura paracliserule 1 se 
răsti la el cîrciumăreasa.

Spanner își depuse valijoara lîngă 
soba de teracotă, care dogorea, își 
scutură pălăria de zăpadă și își 
scoase lodenul.

— Vă rog, domnule jandarm, luați 
loc aici, dacă vă face plăcere, zise 
femeia arătînd spre masa la care 
ședea cocoșatul. E colțul obișnuiți- 
lor casei, adăugă ea drept lămurire. 
Desigur, dacă vă convine să stați 
cu cineva.

Agitată, Selma Blochinger împin
se cu dosul două scaune, șterse 
masa cu șorțul și făcu un semn 
imperceptibil înspre cocoșat.

— E paracliserul nostru. Și așa, 
va să zică, ați picat la noi, reluă 
ea ou afabilitate. Și cu siguranță 
că vi-e o foame de lup. Noroc că 
mi-au mai rămas de la prînz niște 
găluște cu pateu de ficat. Doriți 
poate să gustați cîteva ?

— Zeusi, ee întoarse poruncitoare 
dogmna Blochinger, către tejghea, 

toarnă-i, te rog, domnului jandarm 
o bere 1

Spanner mormăi ceva în chip de 
salut către cocoșatul de la masă. 
Omulețul infirm își săltă puțin spa
tele slab și spuse cu voce tremu
rătoare :

— Numele meu e Haberlschneider 
și sînt paracliserul și servitorul pa- 
Tohiei, dacă-mi permiteți. Vă rog 
nu-mi luați în nume de rău confu
zia regretabilă pe care am făcut-o 
cînd v-am văzut intrînd. Privea pie
ziș, ca un cocoș care descoperise în 
curtea lui o găină străină. Va să 
zică sînteți noua noastră autoritate 
polițienească ? întrebă el, schimono- 
sindu-și fața. N-aș vrea să spun că 
mi-am închipuit altfel persoana 
dumneavoastră, desigur că nu, 
domnule jandarm. Vorbind, paracli
serul își mișca urechile înainte și 
înapoi. De vină-i fără-ndoială, cos
tumul civil pe care-1 purtați acum și 
în care nu mă așteptam să vă văd. 
îmbrăcați așa, arătăm, cum să zic, 
oarecum la fel unul cu celălalt, nu-i 
așa ? Se zguduia de rîs. Sfinte dum
nezeule, ce poveste, avem iarăși un 
jandarm. Cu voia dumneavoastră, 
am să beau o dușcă de bun sosit. 
Și spunînd asta, sorbi îndelung și 
zgomotos din cana de bere.

Ospătărița puse dinainte lui Span
ner o cană cu bere.

— Noroc ! îi ură ea încetișor.
Cîrciumăreaea își încrucișă pal

mele pe burtă.
— Trag nădejde că vă place be

rea noastră ? îl iscodi doamna Blo
chinger. Domnului Brunner, jandar
mul dinaintea dumneavoastră, tare-i 
mai plăcea !

— Asta cam așa-i, confirmă rîn- 
jind Haberlschneider, trăgea zdra
văn la măsea. Timp avea berechet, 
că nu-și prea bătea capul cu slujba 
de jandarm. Paracliserul oftă adînc. 
Un luciu trebuie să recunoaștem : o 
slujbă mai dihai ca asta nici că-și 
poate dori un om cu scaun la cap. 
Și, pe deasupra, in fiecare lună mai 

primești și o leafă bună. Iar la bă- 
trînețe capeți și pensia cuvenită. 
Asta zic și eu situație : jandarm. Mă 
închin cu tot respectul 1 Alta mai 
bună nici că există 1 Paracliserul se 
lăsă pe speteaza scaunului și-l cer
cetă cu ochii lui negri pe Spanner.

Acesta nu știa dacă trebuie să-i 
arunce o căutătură aspră sau să-i 
surîdă.

★

Stephan Angermeyer, primarul, 
trona îndărătul mesei sale de 
scris și privea pe fereastră în stra
dă, unde o pereche de cai trăgeau 
■hurducînd o căruță cu bălegar.

— Sintern un eat cu trei sute nouă
zeci și șase de credincioși catolici. 
Satul nostru are în afară de asta, 
un consiliu comunal aproape în 
întregime creștin-social. (Uniunea 
creștin-socială e denumirea secțiunii din 
Bavaria a partidului Uniunea creș- 
tin-democrată — n.r.) întreprin
deri industriale nu există, afară 
de joagărul meu. Mînăstirea francis
canilor ține numai din punct de ve
dere economic de comună, ca și 
casa parohială de altfel. Crime nu 
s-au mai comis în ultimii șapte ani.

îndesat, cu un pîntece impunător 
și o ceafă căptușită cu osînză, An
germeyer își scoase batista, iși su
flă cu zgomot na
sul borcănat, după 
care se întoarse 
iar spre Spanner 
care stătea pe un 
scaun cam inco
mod, în fața bi
roului.

— Sintern, fără 
deosebire, creștin- 
democrați demni 
de încredere, spu
se el încet, aproa
pe șoptit. De a- 
ceea, la noi ai să 
ai o slujbă plă
cută, nu există nici 
un social-demo
crat, iar comuniști 
cu atît mai pu
țin. Singur docto- 
rui Salvermoser al 
nostru are uneori 
idei mai îndrăz

nețe, dar nu-i nici o primejdie, căci 
e un om învățat, iar influență poli
tică n-are nici cît negru sub unghie.

Angermeyer se ridică și-i întinse 
lui Spanner mîna. — Ne întîlnim în 
fiecare vineri la Simmerl, spuse el. 
Purtăm uneori discuții foarte intere
sante, la care poate că dorești să 
iei parte.

— Desigur, acceptă Spanner. In 
definitiv, nu trebuie să lași să 
treacă pe lîngă tine evenimentele 
zilei. Primarul își înăbuși un căscat.

— In afară de asta, îl asigură el 
pe Spanner, e și foarte distractiv.

★

Simon Blochinger, cîrciumar și 
măcelar, ședea la masa obiș- 
nuiților casei și mînca pateu de ficat.

— Bine ai venit, domnule Spanner! 
spuse el plescăind de plăcere. Vrei 
să guști din pateul ăsta de ficat ? 
E proaspăt de tot. Hei, Zeusi 1 stri
gă el.

Din spatele tejghelei se ridică cu 
zgomot fereastra ghișeului ce da 
spre bucătărie. Ospătărița tînără, 

Desen de EUGEN TARU

cu sinii proeminenți, își strecură ca
pul prin fereastră

— M-a strigat cineva ? întrebă ea.
— Adu-i domnului Spanner o por

ție de pateu de ficat și toarnă două 
halbe de bere, îi porunci cîrciu- 
marul.

— Adu și rachiu, adăugă Span- 
nei Bei și dumneata unul domnule 
Blochinger ?

— Cu plăcere ! Nu poate decît 
să-mi întărească stomacul șubred.

Dădu din cap pentru a-și confirma 
spusele și mai înfulecă o bucată de 
pateu.

Zeusi aduse gustarea lui Span
ner, împreună cu berea și rachiul 
comandat.

— Mă bucur că, în sfîrșit, ne-am 
nimerit odată singuri, spuse Blochin
ger. Noroc 1

Dădură pe gît rachiul, apoi apu
cară cănile cu bere. Ceremonios ca 
într-un cazinou de subofițeri, oîrciu- 
marul își îndoi brațul, duse cana la 
piept, își scoase bărbia înainte și 
tună cu un glas sforăitor :

— Orice s-ar întîmpla, noi nu ne 
vom schimba 1 Izbucnind în rîs. 
Spanner îi spuse :

— Ești optimist din fire, ai ? Cu 
toate că, după cum am auzit ai 
fost în prizonierat la ruși.

— Prizonierat ? protestă indignat 
cîrciumarul. ...Am fost condamnat 
de un tribunal militar rusesc să tru
desc în „Republica sovietică a au
rului". E un ținut de șase ori mai 
mare decît Republica Federală, 
înrre strîmtoarea Behring și Kolîma. 
Ce crezi că am făcut acolo ? A tre
buit să scormonesc pămîntul — sù 
scot aur 1 Aur pur, curat. Asta se 
găsește pe acolo.

— De ce ai fost condamnat?
Blochinger făcu un gest plictisit 

cu mîna.
— Din pricina unor pretinse crime 

împotriva sovieticilor. Dovezi însă 
n-au avu» domnii judecători mili
tari, rîse el măcăind. Altfel m-ar fi 
condamnat direct la ștreang. In pri
vința asta nu știu de glumă. Ce cri
me am făcut? i-am întrebat eu. E 
posibil ca unele delicte împotriva 
umanității să se fi săvîrșiț și în uni
tatea mea, fapt pe care-1 regret din 
toată inima. Dar eu le-am spus, eu 
n-am participat niciodată la aseme

nea excese condamnabile I 
paiticipal niciodată, fiindcă m.e 
așa. îmi interzice credința mer 

-tolică. ...Zeusi. mai adu-ne 
halbe.

— Și rachiu ! adăugă Spam
Blochinger se aplecă peste
— Dar dumneata ? intreb

Ai fost și dumneata în prizoi
Spanner clătină din cap.
— Am avut noroc. Slavă d 

Iu:, ]a stîrșitul războiului mă 
în’r-un spital din țară După 
ieșit din spital, m-am dat mc 
la fund, am cărat cărbuni, ac 
lucrat ca ajutor de grădinar, 
gat, pînă cînd s-a schimbat at. 
ra politică de la noi.

Oftînd, Blochinger constată
— Prin multe mai trece oniu 

viață 1 Apoi începu eă înjure, 
ăi de au zăcut acasă tot răr-b 
emigranțil și toată adunătura 
au sta* la căldurică, în timp r 
ne apăram tara, ăștia nu m 
să audă de jertfele noastre < 
purile noastre ciuruite de qloc 
mai ales cei de aici, din satu 
tru, cred ei că am să dau 
casa pe care am cumpărat-o c 
muri, din milostenie creștină. 
Feuerstein ? Am vărsat autor 
bani peșin pentru casă. Șj cu 
bilul Angermeyer cu otreapț 
care a tost și el național-so 
mai am niște socoteli de în 
Nu i-a fost rușine netrebnici 
stoarcă nevesti-mi două hectc 
pădure ’ In timp ce eu lînjc 
prizonierat. Deodată, Blochin 
ridică în picioare. Scuză-mă. 
e clipă, zise el. Aș vrea grozo 
arăt ceva. Și spunînd aceast 
păru pe ușa bucătăriei

Intre timp Spanner se juca 
hărelul de rachiu. „Iată-mă > 
darm, se gîndea el. Cui i-ar fi 
prin minte că lucrurile or să 
toarcă în favoarea mea ?“

Ișt aminti cum pe pajiște 
mare unde aveau loc festiv 
mărșăluiau a»ociațiile revar 
cu drapele și fanfare, iar în 
lor asociațiile de tineret, toți 
forme scoase ca din cutie.

Lumea se înghesuia în jur 
ghenelot unde se vindeau cîri 
sau trăgeau la tintă la standu

(Continuare în pag. IV-aj
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Obiectivul cercetărilor :
SOARELE CALM

17 minute pînă la astrul zilei și înapoi 
Procesul de „evaporare" din Soare • In 

pațiul interplanetar — cîmpuri magnetice

• Raze cosmice „mat pufin intense", de 
JOO—400 milioane electronvolți • Se dez
voltă colaborarea științiiică internațională

AI internațional al Soarelui 
■'«XÎ (A.I.S.C.) constituie o nouă 

«”stare a colaborării lnternațio- 
oamenilor de știință, îndeo- 
astronomilor și geofizicieni- 

lul principal al cercetărilor 
nate ce se vor întreprinde în 
la 1 ianuarie 1964 — 31 de- 
e 1965 în numeroase țări este 
terea mai precisă a fenome
ne se petrec pe Soare și pe 

îndeosebi a legăturii dintre 
re deosebire de Anul geofizic 
țional (iulie 1957 — decem- 
158) și Colaborarea geofizică 
țională (ianuarie — decem- 
>59), cercetările se vor desfă- 
e astădată nu într-o perioadă 
snsă activitate solară, cînd 
» prezintă numeroase pete, 

protuberanțe etc, ci într-o 
dă cînd Soarele va fi „calm“.
MAXIM ȘI MINIM

prof. univ. CALIN POPOVICI
de către

situații mai compli- 
de vîrf a activității

lucru al Anului In-

va acorda 
va ii stu-

tie astăzi că activitatea 
e desfășoară în cicluri de 
“iclul actual, bunăoară, a 
în anul 1954, a atins maximul 

urmînd ca în 1964 să in- 
faza minimă.

mul activității solare, înregis- 
5 sfîrșitul anului 1957 a în- 
în intensitate cu mult toate 
ele 6olare din ultimii 200 de 
î cînd se lac observații re- 
asupra Soarelui. De aceea 
area Anului geofizic lnterna- 
a fost hotărîtă pentru anul 
ocmai spre a se putea stu- 
gătura între fenomenele sola- 
această perioadă de vîrf a 

ații sale și numeroase feno- 
ie pe Pămînt: magnetismul te
starea ionosferei, producerea 

rlor polare, lumina cerului
i, apariția de raze cosmice 
cu energii mici etc. In timpul

activități intenee, diferitele 
ne solare se produceau ade- 
imultan sau la mici intervale 
p, ceea ce îngreuna conside- 
itudiul fenomenelor terestre 
anzătoare. S-a născut astfel 
de a se studia Soarele și 
nele geofizice legate de acti- 
lul și într-o perioadă de mi- 
activității solare, cînd Soa- 

,calm“ nu prezintă deloc 
mai foarte puține perturbați!, 
tc. Se va putea efectua, de 
cartarea magnetică a Pămîn- 
aat lesne de realizat cînd nu 
l variații ale acului magnetic 
inate de fenomene solare, 
dul geomagnetic neperturbat 
:ea fi studiate și furtunile mag- 
recurente, care revin cu pe- 
de rotație, de 27 de zile, a

ii. Dar și în perioada Soare- 
tlm“ au loc erupții, rare ce-i 
Fiind izolate, ele nu se supra- 
tor fenomene solare și pot fi 
rte mai bine, înlesnind în-

so-
11 

în-

țelegerea unor 
cate din epoca 
Soarelui.

Programul de
ternațional al Soarelui calm a fost 
alcătuit în cadrul unor întruniri in
ternaționale. Oameni de știință din 
regiunea euro-asiatică, între care și 
din țara noastră, s-au consfătuit la 
Varșovia în 1961, la Budapesta — în 
1962, iar întruniri cu caracter mon
dial au avut loc la Paris în 1962 și 
la Roma în martie 1963, ultima îna
inte de începerea lucrărilor. Pînă la 
conferința de la Roma și-au anunțat 
participarea 54 de state, între care 
11 socialiste. In alte state continuă 
constituirea de comitete naționale. 
In comitetul de lucru al A.I.S.C. sînt 
reprezentate și diferite uniuni și 
sociații științifice internaționale.

„PATRULE" PERMANENTE

vor fl detectate Imediat 
sateliți.

O atenție deosebită se 
coroanei solare ****). Ea 
diată de stațiuni aflate la mare înăl
țime, de observatoare de mică înăl
țime, înzestrate cu coronometre 
speciale, de pe bordul unor sateliți. 
Se știe că jeturile coronale ale Soa
relui ajung uneori pînă în re
giunea Pămîntului, provocînd dife
rite fenomene geofizice. Coroana 
solară va fi cercetată, între altele, 
cu ajutorul ecourilor radar (undele 
scurte trimise de aparate foarte 
ternice se reflectă și revin pe 
mînt după aproape 17 minute).

VÎNTUL SOLAR

pu- 
Pă-

a-

astronomice 
solare“. Dato- 
observatoare, 
urmărit fără 
cadru, 

din

39 de observatoare 
vor institui „patrule 
rită așezării acestor 
Soarele va putea fi 
întrerupere. In acest 
servatorul astronomic 
rești al Academiei R. P. 
ne, în afară de urmărirea activității 
solare a fotosferei, va ține sub 
observație cromosfera *) Soarelui 
timp de trei ore pe zi, urmărind fe
nomenele cromosferice variabile : 
protuberanțe **) eruptive, filamen
te ***) active etc. Observațiile se 
vor face printr-un filtru monocroma- 
tic epecial. Alte 45 de observatoare 
vor recepționa în permanență radio- 
emisia Soarelui pe mai multe frec
vențe. Dincolo de atmosfera teres
tră, de î la bordul unor sateliți arti
ficiali speciali, se va urmări emisia 
de unde electromagnetice foarte 
scurte, de raze ultraviolete, X și ga
ma, care nu se studiase cu prilejul 
Anului geofizic internațional. Inten
sitatea acestor radiații variază oda
tă cu fenomenele solare, aceste va
riații constituind motorul unor schim
bări în atmosfera terestră și în geo
magnetism. Creșterile brusce ale 
radiației X solare care, în regiunile 
Pămîntului luminate de Soare, pro
voacă întreruperea comunicațiilor 
radio pe lungimi de undă scurtă

Ob- 
Bucu- 
Romî-

comete- 
direcția 
este în- 
nori de 
diferite,

Pentru înțelegerea legăturilor Soa- 
re-Pămînt este foarte importantă stu
dierea radiației corpusculare solare. 
Intr-un proces de „evaporare". Soa
rele emite un flux continuu de par
ticule electrizate — plasmă solară, 
ioni, electroni — foimînd ceea ce se 
numește „vîntul solar“. Datorită in
fluenței acestui vînt cozile 
lor se îndreaptă mereu în 
opusă Soarelui. Vîntul solar 
soțit uneori de emisia unor 
protoni de energii și viteze
în special în timpul erupțiilor solare. 
Plasma și norii de particule antre
nează și cîmpul magnetic din regiu
nile solare în care au luat naștere. 
Apar astfel structuri magnetice în 
spațiul interplanetar, iar în contact 
cu cîmpul magnetic terestru se for
mează adevărate canale de scurge
re a radiației corpusculare solare 
spre Pămînt. Pătrunzînd în zonele de 
radiație care înconjoară Pămîntul, 
apoi în atmosfera înaltă, radiațiile 
corpusculare solare determină apa
riția aurorelor polare, a furtunilor 
magnetice și ionosferice. Fluxurile 
de raze cosmice solare cu energii de 
miliarde de electronvolți, provocate 
de puternicele erupții, ajung la Pă
mînt în 1—2 OTe. Cu prilejul Anului 
geofizic internațional s-a constatat 
și existența unor raze cosmice so
lare „mai puțin intense“, de numai 
100—400 de milioane electronvolți 
care ating Pămîntul numai 
nea calotelor polare.

La ora actuală Soarele 
gutui generator de raze
precis identificat. Cercetările în le
gătură cu mecanismul de producere 
a acestor raze vor contribui desigur 
și la elucidarea problemei atît de 
interesante a originii lor. In studie
rea acestor fenomene își vor da 
contribuția, între altele, stația sovie
tică Vostok din Antarctica și stația

în regiu-

este sin- 
cosmice

*) Cromosfera = regiune a atmosferei 
solare ce se Întinde pînă la circa 10 000 
km deasupra regiunii vizibile a Soarelui, 
numită fotosfer».

* *) Protuberante — nori de gaze care 
ies din cromosfera Soarelui ca niște limbi 
de foc.

* * *) Filamente = protuberante fili
forme întunecate ce se văd în proiecție 
pe disc.

* * * *) Coroana solară = partea cea 
mal exterioaiă a atmosferei Soarelui, care 
se Întinde Ia cîteva raze solare de la 
marginea discului și se vede cu ochiul 
liber numai în timpul eclipselor solare 
totale.

INSTALAREA JANDARMULUI
(Urmare din pag. IlI-a)

tgînd flori de hîrtie sau ursu- 
sociațiile și uniunile treceau 
îpă alta în pas de marș : fe- 
fete în costume naționale, 

I și băieț! în costume pestrițe 
uniformele regimentelor de 

parținuseră pe vremuri. Apoi 
cu apariția în ritmul unui marș 
m poliția locală, în frunte cu 

„mbur-major milităros și lunq ca 
răjină.
mfara poliției și muzica militară 
gimentului din garnizoană tnto- 
cîntece religioase. La sfîrșit, 
a-sa episcopul dădu binecuvîn- 

solemnă, cădelnlțînd apot 
nea. Polițiștii și soldații răspun- 
prezentînd arma.
1, la tribuna împodobită cu 
de brad și cu drapele se urcă 
bat care începu să vorbească: 
o 6ă îngăduim să ni se lm- 
> ideologie străină ființei noa- 
irla el.
ridul vorbi astfel timp de două

ore. Lumea adunată pe pajiște a- 
plauda și țipa.

— Bravo 1 Bine le spune I
Apoi păstrară un moment de recu

legere pentru „surorile și frații opri
mați de dincolo de graniță“ șl in
tonară „Deutschland über alles...“

In continuare, polițiștii și soldații 
tși încercară forțele în diferite între
ceri distractive. Se dezbrăcară în in
dispensabili și se așezară pe paturi 
de campanie. La un semnal de from, 
petă, săriră în sus și începură să se 
îmbrace cu repeziciune. Cîștigătorul 
primi Vei zile de concediu special.

— Un flăcău atît de vînjos și de 
solid ca ține trebuie să-și pună viata 
și capacitatea în slujba patriei, H 
spune iul Kilian unul dintre ofițeri.

Tatăl lui 
părere că 
rat, fiindcă 
pe viață ; și
cotea el, să-și treacă mai întîl exa
menul de bacalaureat, necesar pen
tru a face carieră.

Kilian era însă de 
poliția e de prefe- 

acolo poate fi angajat 
mal bine ar fi fost, so-

S'eara mai avu loc un frumos foc 
de artificii și o impresionantă re
tragere cu torțe.

Blochinger se întoarse în circiumă.
Întinse spre Spanner palma de6fă. 

cută, în care avea o placă de metal 
subțirică.

— Al idee ce-i asta ? ÎI întrebă el. 
Aur I Luă placa între degete. Aur 1 
O amintite din timpul cît am suferit 
pentru Germania. Am adus-o din 
prizonierat. Mi-am cusut-o în pufoai
că. Aruncă bucata de aur pe masă. 
Ce crezi că am să fac cu ea 7

Virî mîna în buzunar și scoase un 
pumnal.

Spanner holbă ochii.
Era un pumnal SS.
— Am să auresc pumnalul ăsta 

într-o bună zi, strigă Blochinger și 
cu o mișcare puternică îl înfipse în 
tăblia de lemn a mesei.

In lama armei era gravat : „Sînge 
și onoare“... *)

i> Deviza SS-iștUor.

j ecranele cinematografelor 
țd Moscova a început să ruleze 
oul film artistic „Appassionata", 
salizat la studioul „Mosfilm", în 

na lui I. Vîșinskl. Acțiunea fil- 
lui se petrece în anul 1920, 
1 tînăra 
nea 
ență 
ste
ise 
tru 
a 
ttta 
ea < 
st fond, autorii filmului 
ă în fața spectatorilor imaqini 
din viața luț Lenin, draqostea 
pentru artă. Rolul lui Lenin 
, interpretat de B Smirnov, 
eat al premiului Lenin, artist 
poporului al U.R.S.S.. iar rolul 
Gorki de B. Emelianov.

1

americană Thule din Groenlanda, a- 
șezate în apropierea punctelor în 
care o linie de forță a cîmpului geo
magnetic întîlnește Pămîntul.

RACHETE ȘI SATELIȚI

»

a

Sfatul medicului

0 carte care a produs vîlvă

Prof. dr.
TRAIAN DINCULESCU

la 
o-

în cadrul A.I.S.C. se vor măsura 
cu ajutorul rachetelor cosmice 
cîmpurile magnetice interplanetare, 
iar cu al sateliților artificiali cele 
din vecinătatea Pămîntului. Cu ace
leași mijloace se va detecta exis
tenta plasmei sau a unor particule 
solare aflate la mari distanțe de 
Pămînt. Aparatele de pe stația in
terplanetară sovietică „Marte I“ au 
și relatat despre descreșterea inten
sității cîmpului magnetic interplane
tar, ca urmare a declinului activită
ții solare. Pe de altă parte, s-a ob
servat că erupțiile solare contri
buie la creșterea densității și deci a 
rezistenței atmosferei la mișcarea 
sateliților. In noiembrie 1960, mișca
rea satelitului american „Echo I“ a 
fost influențată de o creștere a re
zistenței atmosferei de 2 ori ! între 
altele, lucrările efectuate cu ajuto
rul sateliților vor informa despre va
riațiile densității atmosferei foarte 
înalte, pe cînd cele cu rachetele cos
mice despre zonele de radiații din 
jurul Pămîntului, fluctuația lor în le
gătură cu fenomenele solare, origi
nea Șl compoziția lor.

La cercetările din cadrul Anului 
Soarelui „calm“ instituțiile științiiice 
din țara noastră vor participa în
deosebi în următoarele domenii : 
geomagnetism (Centrul de cercetări 
geofizice al Academiei R. P. Romi
ne și Observatorul geofizic Surlari); 
activitate solară și sateliți (Obser
vatorul astronomic din București al 
Academiei; Stația pentru observarea 
sateliților din Cluj); meteorologie și 
fizica atmosferei (Institutul meteoro
logic, Universitatea din București, 
Centrul de cercetări geofizice. 
Laboratorul de fizica atmosferei), 
înlesnind lămurirea multor probleme 
ale planetei noastre. Contactul din
tre oamenii de știință din diferite 
țări va reprezenta totodată o im
portantă contribuție la dezvoltarea 
colaborării științifice internaționale, 
promovarea progresului în interesul 
întregii omeniri, la întărirea păcii.

HÉi

Parcul arheologic 
din Constanța

De citva timp, orașul Constanța 
are un nou punct de atracție pentru 
miile de vizitatori ai litoralului. Este 
vorba de parcul arheologic care se 
află în centrul orașului, pe locul 
unde era situată partea nordică de 
intrare a cetății Tomis. Un ghid deo
sebit de interesant este marea hartă 
arheologică, mai înaltă decît o casă 
cu trei etaje (are 20 de m) execu
tată din lespezi de marmoră și ce
ramică verde (foto nr. 1). Pe easint 
înscrise vechile așezări sclavagiste de 
pe teritoriul Dobrogei. In imediata 
apropiere a acesteia se află nume
roase piese muzeistice: capiteluri, 
frontoane, fragmente de coloane etc 
(foto nr. 2). Printre cele 50 de piese 
descoperite în ultimii ani pe terito
riul Dobrogei și expuse aici se află 
și numeroase vase în care vechii lo
cuitori ai Dobrogei își păstrau pro
viziile (foto nr. 3).

CANICULA

I. Lenin 
la Gorki 

interpre- 
Dobroveln, 

nemuri-

istitutul de manuscrise al Aca- 
liei de științe din Georgia a iden- 
;at un manuscris necunoscut al lui 
ikovski. Este manuscrisul liedului 
rru| de aur dormea“ pe versuri
Lermontov. Manuscrisul poartă 
nătura lui Ceaikovski și este da- 
5 iulie 1887.

anul
Republică Sovietică 

pe toate fronturile re- 
i dușmanilor revoluției. In 

zile grele, V.
într-o vizită 
a asculta, în 

pianistului I.
„Appassionata".

creație a lui Beethoven. Pe 
pre-

manuscris necunoscut 
al lui Ceaikovski

O gravură în linoleum executată de Rudolf Franz 
din Mittweida (R.D.G.). Lucrarea poartă titlul : „Ru
șinea americană a secolului nostru".

De la permanentizarea func
ționării unui mare număr de sta
țiuni, de la dotarea lor cu uti
lajul necesar unui diagnostic și 
tratament corespunzător și înca
drarea lor, cu specialiști de înaltă 
calificare, în sectorul de balneo
logie se înregistrează noi și în
semnate îmbunătățiri. Numărul 
celor trimiși la odihnă și trata
ment crește continuu. Directivele 
Congresului al III-lea al partidu
lui au prevăzut, pînă în anul 
1965, o creștere cu încă 30 
sută a numărului locurilor de 
dihnă și tratament.

Pentru eficacitatea deplină 
obiectivelor curei balneare este 
însă necesar ca beneficiarii să cu
noască, cel puțin în linii mari, 
ce înseamnă o asemenea cură, 
prin ce mijloace acționează și 
care trebuie să fie comportarea 
lor în timpul ei. înțelegem prin 
cură balneară și climatică atît 
acțiunea de odihnă, cît și cea de 
tratament în stațiuni. Deși aces
tea se deosebesc prin obiecti
vele pe care și le propun — o- 
dihna în stațiuni tinzînd la refa
cerea și întărirea capacității de 
muncă, iar tratamentul la vinde
carea unor suferințe cu caracter 
cronic — ambele au ca factor co-, 
mun modul de acțiune, care con
stă în creșterea rezistenței orga
nismului după cură. ..

în stațiunile balneoclimaterice 
există factori naturali deosebit de 
favorabili pentru stimularea or
ganismului uman. Reacțiile or
ganismului în noile condiții con
stau din modificarea nivelului u- 
nor funcții fiziologice, în sensul 
creșterii sau scăderii acestora. A- 
vem așadar, pe de o parte, dife
rite forme de energie — de ra
diație, calorică (băi, helioterapie), 
aeroterapie, energie chimică, ape 
minerale și altele ; pe de altă 
parte, organismul trebuie să-și 
modifice unele funcții fiziologice 
pentru a face față acestor ener
gii din mediul exterior. Factorii

naturali balneari sînt, în general, 
factori obișnuiți de mediu, dar 
ei sînt aplicați în scop curativ, 
într-o anumită dozare (ca timp și 
intensitate), în funcție de posibi
litățile de răspuns ale fiecărui or
ganism.

Pentru ca organismul să aibă 
răgazul necesar să-și modifice o 
serie de funcții, care să ducă la 
creșterea rezistenței sale, trebuie 
să fie aplicate unele reguli de 
bază. Cei ce pleacă la odihnă în- 
tr-un alt climat trebuie să știe că 
acțiunea climatului modificat, 
nou pentru organism, cere din

partea acestuia unele eforturi de 
adaptare. Unele climate au ac
țiune sedați vă, deoarece nu soli
cită organismul la funcții fiziolo
gice crescute, cum este climatul 
de deal, de coline și de vii. Alte 
climate, ca acela alpin (1 500— 
2 000 m), ori cel de stepă, sînt 
climate excitante ; ele solicită 
mult organismele, obligîndu-le la 
modificări funcționale însemnate: 
creșterea tensiunii arteriale și a 
pulsului, creșterea metabolismu
lui — general și hidric — inten
sificarea schimbului respirator 
etc. Altele, cum este climatul li
toralului, ori cel muntos-subal- 
pin (600—1000 m), sînt climate 
intermediare sau stimulante.

Oaspeții stațiunilor trebuie să 
știe că ei vin aici pentru întărirea 
sau refacerea capacității de mun
că. Aceasta înseamnă că trebuie 
să facă numai ceea ce este ne
cesar unei odihne active. Ca a- 
tare, timpul petrecut în stațiune 
trebuie să fie bine împărțit între 
odihna propriu-zisă și o activitate 
fizică — băi în mare sau lacuri, 
excursii, plimbări, gimnastică etc. 
Nu ajung la rezultate pozitive cei 
care își rezolvă aici unele pro
bleme pentru care n-au avut des
tul timp acasă, ori cei care, pres-

tînd în timpul anului mai multă 
muncă fizică, socotesc că nu mai 
trebuie să facă nici o mișcare, că 
este suficient să poată lîncezi. 
Creșterea capacității nu se obține 
în nici una din aceste alternative. 
Nu mai vorbim de cei care con
sideră că tot odihnă înseamnă și 
nopțile pierdute în restaurante, 
dansuri peste’măsură și alte ase
menea excese.

Pentru cei plecați la tratament, 
situația este și mai serioasă. Pe 
lîngă cele de mai sus, ei trebuie 
să consulte medicul înainte de 
plecarea la cură, spre a putea 
stabili, în funcție de suferință, 
de gradul de evoluție al bolii și 
de felul constituției, ce cură bal
neară și ce climat sînt cele mai 
indicate. Odată ajunși în stațiune, 
ei trebuie să urmeze cu strictețe 
prescripțiile primite, avertizînd 
medicul asupra oricăror modifi
cări ce survin în starea lor, spre 
a se putea schimba la timp nu
mărul și intensitatea tratamente
lor, în funcție de reacția la cură. 
Nu fac bine cei care, cu de la 
sine putere, își modifică durata 
băii, beau alte cantități de ape 
minerale decît cele prescrise ori
le încearcă pe toate. Nemaivor- 
bind de cei care se tratează sin
guri, la sfatul altor bolnavi. Tot 
atît de dăunătoare sînt și neres- 
pectarea regimurilor alimentare 
și de odihnă prescrise, consumul 
de alcool, scurtarea timpului de 
cură în favoarea altor preocupări.

Cura balneară cere eforturi din 
partea organismului și odihna 
pentru cruțare din timpul curei 
se prelungește cîteodată încă 
1—2 luni după aceea. în această 
perioadă, zisă de post-cură, în 
care organismul continuă să-și 
modifice starea de reacție, bol
navul trebuie să fie deosebit de 
atent, să evite excesele și să res
pecte în continuare recomandări
le făcute de medic.

— Condica de reclamatii, vă rog !..

Strada întunericului
nr. 0“

In Grecia a apărut noul roman 
Strada întunericului nr. 0“ al scrii

torului grec Menelaos Ludemis, au
torul cărților „Se îngroașă norii" și 
„Un copil numără stele". Acțiunea 
ultimului roman al lui Ludemis se 
petrece în insula Makronisos, unde se 
afla unul din cele mai îngrozitoare 
lagăre pentru internați politici. Eroii 
lui Ludemis, luptători comuniști, su
portă cu bărbăție iadul din acest la
găr de concentrare. Fermitatea lor 
ideologică, puritatea sufletească și 
caldul loi umanism au o influență a- 
tit de puternică asupra celor din jur, 
incit îi cîștigă pînă și pe paznici.

Scriitori reputați împotriva 
discriminărilor rasiale

în semn de protest față de discri
minările rasiale 48 de scriitori con
temporani din diferite țări au hotărît 
să nu admită jucarea pieselor lor în 
orice teatru din Republica Sud-Afri- 
cană unde este interzis accesul publi
cului de culoare. După cum relatează 
ziarul englez „Guardian", printre cei 
care au luat această hotărîre se nu
mără și Graham Green, Arthur Mil
ler, John Osborne, J. B. Priestley.

în Anglia a produs 
vîlvă cartea de curînd a- 
părută intitulată „Dis
trugerea Dresdei''. Auto
rul, David Irving, re
constituie bombarda
mentul din noaptea de 
13 februarie 1945, bazat 
pe o cercetare amănun
țită a împrejurărilor, pe 
mărturiile mareșalului 
aerului Harris, ale de
putatului Robert Saund- 
by și a 300 de aviatori 
englezi și americani. Au
torul arată că în timpul 
bombardamentului au 
fost distruse 11 mile pă
trate de clădiri și au 
pierit 132 000 de locui
tori — aproape de trei 
ori mai mulți decît au 
murit în raidurile ger
mane asupra Angliei 
(este vorba de populația 
civilă)... Deoarece raidu
rile nu au avut un scop 
militar, nu trebuie să ne 
surprindă că rezultatele 
lor militare au fost nule. 
Această bombardare a- 
proape că nici nu a de
ranjat sistemul german 
de comunicații. Căile 
ferate au fost redate cir
culației peste 3 zile —« 
subliniază Irving.

în recenzia acestei 
cărți, ziarul „New York 
Times“ scrie : „Oameni 
cu vederi politice atît 
de deosebite ca, de pil
dă, istoricul Harold Ni
cholson, Richard Cros
sman, lordul Boothby — 
(aceștia din urmă membri 
ai parlamentului en
glez) au ajuns mai mult 
sau mai puțin la aceeași 
concluzie amară cu pri
vire la aceste raiduri".

Referindu-se la carte, 
Harold Nicholson a 
spus : „A fost într-ade- 
văr o operațiune nedem
nă de istoria noastră. 
Nimeni nu poate susține 
că Dresda a fost un 
punct strategic ; nimeni 
nu poate spune că aces
te raiduri de teroare au 
scurtat războiul I“

Mareșalul aerului Ro
bert Saundby, care a or
ganizat raidurile aerie
ne, a scris în prefața la 
carte : „Bombardarea
Dresdei a fost o mare 
tragedie. Nu sînt sigur 
că pricep de ce s-a în- 
tîmplat". Iar Richard 
Crossman. recenzînd car
tea în revista engleză 
„New Statesman", spu
ne : „Capitala Saxoniei

era atît de vestită prin 
monumentele ei cultu
rale și atît de lipsită de 
importantă ca obiectiv 
militar, incit coman
damentul aviației engle
ze de bombardament 
nici nu și-a procurat hăr
țile respective... In plus, 
la Dresda se aflau cel 
pufin 25 000 de prizo
nieri din rîndurile ar
matelor aliate (este vor
ba de coaliția antihitle- 
ristă — N.R.), iar popu
lația orașului, care nu
măra in mod obișnuit 
600 000 locuitori, cres
cuse pînă la 1 000 000 în 
urma afluenței de refu- 
giați... Churchill cunoș
tea foarte bine toate a- 
cestea. Dar în dimineața 
aceea de iarnă i s-a a- 
dus la cunoștință că Ar
mata Roșie a trecut O- 
derul și, lăsînd în urmă 
orașul Wroclaw, se afla 
la numai 80 de mile de 
Dresda. înfuriat, el a te
lefonat In Ministerul A- 
viației... S-a dat ordinul 
de a se cădea de acord 
cu comandamentul ame
rican asupra distrugerii 
Dresdei".

Aceste rînduri explică 
și ceea ce s-a urmărit 
prin bombardarea Dres
dei.

Tovarășe, țuica e caldă ! Ce-nseamnă asta ?
— Ce să i faci ! Țuică bătrină... 40 de grade.

— Dv. ați telefonat dimineață că vi s-a spart acoperișul 
ți suflă vîntul în toată casa ?

— Da...
— Perfect ! Am venit să ne răcorim puțin...

Desene de RIK
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Plecarea delegației de cineaști 
romîni la Festivalul filmului 

de la Moscova
Vineri a plecat spre Uniunea So

vietică delegația de cineaști romîni 
condusă de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematogra
fiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, care va participa 
la cel de-al III-lea Festival inter
național al filmului de la Moscova. 
Cu același avion a plecat și regi
zorul Ion Popescu-Gopo în calitate 
de membru al juriului pentru fil
mele de scurt metraj.

Cinematografia noastră va fi re
prezentată la acest festival de fil
mul „Lupeni 29“.

Delegația Consiliului păcii 
pe întreaga Indie a părăsit Capitala

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Varșovia, 
delegația Consiliului păcii pe în
treaga Indie, condusă de Diwan 
Chaman Lall, membru al Parlamen
tului indian, președintele Comitetu
lui parlamentar de luptă pentru 
pace din India, care ne-a vizitat țara 
într-o călătorie de bunăvoință.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat diferite instituții 
culturale, științifice și întreprinderi. 
De asemenea, delegația a fost primi
tă la Marea Adunare Națională și 
la Ministerul Afacerilor Externe 
unde a avut întrevederi. înainte de 
plecare, oaspeții indieni au avut o 
întîlnire cu ziariști din Capitală..

(Agerpres)

Combinatul de industrializare a sticlei și faianței din Sighișoara. Tînăra 
muncitoare Erica Mureșan se numără printre cei mai buni decoratori pe ce- 
rara*c^ (Foto t Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului 
comerțului exterior al Italiei

0 raită prin piețele 
Brașovului

(Urmare din pag. I-a)

TilLiGiR. AM

în Capitală a sosit vineri seara o 
delegație italiană condusă de sena
torul Giuseppe Trabucchi, minis
trul comerțului exterior, pentru 
inaugurarea expoziției industriale 
italiene, care va avea loc în ziua de 
6 iulie. Din delegație fac parte Vitto
rio Cervone, subsecretarul de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
Giuseppe Dall’ Oglio, președintele 
Institutului italian pentru comer
țul exterior, Lodovico Groja, direc
torul general în același institut, 
Carlo Gramaglia, inspectorul gene-

W
La Legația italiană a avut loc vi

neri dimineața o conferință de pre
să consacrată organizării la Bucu
rești a Expoziției industriale ita
liene.

Dr. Alberto Paveri Fontana, mi
nistrul Italiei la București, a salu
tat pe ziariștii romîni, precum și pe 
trimișii speciali ai ziarelor și radio
difuziunii italiene.

Directorul expoziției, dr. Serafino 
Pucciano, a informat pe larg pe

ral al Ministerului Comerțului Exte
rior, și alte persoane oficiale.

Oaspeții' italieni au fost salutați 
la sosire, pe aeroportul Băneasa, de 
Gogu Rădulescu, ministrul comer
țului exterior, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești, membri ai legației, precum și 
unii membri ai delegației italiene 
care se află deja în țara noastră.

i©

ziariști despre organizarea expozi
ției și produsele ce vor fi prezentate 
de numeroase firme italiene.

Președintele Institutului italian 
pentru comerțul exterior, Giuseppe 
Dall’Oglio, a răspuns apoi pe larg la 
întrebările puse de ziariștii romîni 
și italieni, exprimîndu-și convinge
rea că noua expoziție va contribui 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor economice dintre Italia și Ro- 
mînia.

INFORMAȚII
© Vineri a început !n sala Consiliului 

local al sindicatelor din Capitală consfă
tuirea anuală a cadrelor didactice din 
școlile profesionale, tehnice și de maiștri 
ale Ministerului Industriei Ușoare. La 
consfătuire participă directorii școlilor și 
întreprinderilor tutelare, muncitori frun-

tași tehnicieni și specialiști din acest 
sector. Consfătuirea analizează activita
tea de invătămînt și educație desfășura
tă in anul școlar ce s-a încheiat și elabo
rează planul de măsuri în vederea creării 
unor condiții cît mai bune pentru noul 
an școlar.

Stagiul de candidat — 
școală a educației comuniste

(Urmare din pag. I)

nismului, sprijinirea lor în cunoaș
terea temeinică a politicii partidu
lui nostru, în dezvoltarea conștiin
ței partinice și a simțului de răs
pundere sînt sarcini de cea mai 
mare însemnătate pentru ridicarea 
neîncetată a calității de membru 
de partid. în anul de învățămînt 
1962—1963, aproape toți candidații 
de partid au studiat în cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid, 
întrucît cea mai mare parte a can
didaților fac parte din cercurile de 
studiere a Statutului P.M.R. și a 
istoriei partidului, numeroase or
ganizații de partid au acordat o 
atenție deosebită acestor cercuri, 
îndrumîndu-le spre dezbaterea pro
blemelor în strînsă legătură cu 
sarcinile organizației respective.

Ridicarea nivelului politico-ideo
logic al candidaților se realizează 
prin mijloace variate, folosite în 
mod diferențiat. Multe organe de 
partid utilizează cu bune rezultate 
întîlnirile candidaților cu activiști 
de partid. Ținînd seama de nivelul 
diferit de pregătire și de preocupă
rile candidaților care muncesc în 
diverse domenii (muncitori, ingi
neri și tehnicieni, colectiviști etc.), 
activiștii de partid fac la aceste 
întîlniri expuneri despre problemele 
politicii economice a partidului, ale 
construcției de partid, ale situației 
internaționale, discută cu candida
ții despre munca lor. Activiștii Co
mitetului raional de partid Găești, 
de pildă, se întîlnesc sistematic 
cu candidații de partid din gospo
dăriile colective. Tov. Ion Ionescu, 
instructor al acestui comitet ra
ional de partid, a avut mai multe 
întîlniri succesive cu candidații 
din G.A.C.-Rătești, cărora le-a vor
bit despre : „Calitățile morale, po
litice și profesionale ale celor ce 
solicită primirea în partid" și „Or
ganizația de bază — temelia parti
dului". Secretarul comitetului de 
partid din această gospodărie, tov. 
Ștefan Alecu, a vorbit candidaților 
despre : „înaltul titlu de membru 
de partid".

A luat extindere organizarea de 
vizite și excursii la muzee și locuri 
istorice legate de trecutul de luptă 
al partidului nostru. în regiunea 
București, de pildă, un mare număr 
de candidați de partid din gospo
dăriile colective au vizitat prin 
O.N.T. Muzeul de istorie a partidu

lui, Muzeul Doftana și o serie de 
noi construcții din Capitală. în 
orașul Bacău, din inițiativa co
mitetului orășenesc de partid, or
ganizațiile de bază au organizat, în
deosebi pentru candidații și noii 
membri de partid, vizionarea colec
tivă a unor filme cum sînt : „Lu- 
peni 29“, „A patruzecea aniversare 
a P.C.R. — 8 Mai 1961“ etc.

în activitatea de educare partini
că a candidaților de partid se ma
nifestă încă o serie de lipsuri. 
Unele organizații de partid negli
jează munca educativă individuală, 
diferențiată cu candidații de partid. 
Ajutorul insuficient dat candidați
lor de unele organizații de bază din 
raionul Bujoru, de pildă, a făcut 
ca în unele cazuri să fie necesară 
prelungirea stagiului de candidat 
pe motiv că tovarășii în cauză nu 
se ridicaseră încă la nivelul cerințe
lor ce stau în fața unui membru 
de partid. Mai sînt organe de partid 
ca, de pildă, Comitetele raionale de 
partid Hîrlău, Bistrița și altele care 
se ocupă insuficient de educarea 
candidaților. în unele organizații de 
partid, metodele și formele de edu
care a candidaților, a căror utilitate 
a fost confirmată de practică, nu 
sînt suficient cunoscute.

încununarea activității candidatu
lui de partid și a muncii de edu
care a lui in perioada stagiului este 
primirea în partid. Cu aceasta, însă, 
munca de educare partinică a tine
rilor comuniști nu se termină. Una 
din cele mai importante îndatoriri 
ale comitetelor regionale, raionale 
și orășenești de partid este de a a- 
juta multilateral, efectiv, organiza
țiile de bază să se ocupe cu cea mai 
mare grijă de educarea comunistă 
a noilor membri de partid, să-i 
atragă la activitatea organizației de 
partid. în acest scop este necesar 
ca organele de partid să studieze 
mai sistematic, mai temeinic, expe
riența bună acumulată pînă acum 
în educarea noilor membri de 
partid și s-o generalizeze.

Acordînd în continuare o atenție 
și mai mare dezvoltării calităților 
politice, morale și profesionale ale 
membrilor și candidaților de par
tid, organele și organizațiile de 
partid vor contribui Ia întărirea 
neîncetată a rîndurilor partidului, 
la creșterea rolului său de condu
cător în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în țara noastră.

desfacere de pe strada Luxemburg 
au fost desființate, iar la centrul din 
piața Vasile Roaită se află un lacăt 
cît toate zilele. La întrebarea noas
tră : „De ce s-au desființat aceste 
centre ?“, tovarășul ing. Virgil Ște
fan, directorul Trustului Gostat 
Brașov, ne-a răspuns : „Noi produ
cem roșii, lăsăm pe alții, de meserie, 
să se ocupe cu desfacerea. Nu este 
rentabil să ne ocupăm noi de aceas
tă treabă“. Este adevărat că gospo
dăria produce roșii. Dar dacă e ne
voie să se ia măsuri speciale pentru 
desfacere, ce e de făcut? Să lăsăm 
roșiile să se strice și apoi să le fa
cem proces verbal de scăzămînt ? 
Așa va fi rentabil, tovarășe direc
tor ?

în raidul nostru prin centrele de 
aprovizionare cu legume și zarza
vaturi am întîlnit și unele aspecte 
negative, legate mai ales de deser
virea populației. Așa, de pildă, la 
centrul Steagul Roșu era o mare 
aglomerație, în timp ce peste drum, 
un alt centru stătea închis pentru... 
curățenie. Tot aici roșiile se vin
deau la un alt preț decît în piața 
Centrală.

Am găsit în piața Vasile Roaită 
legume și zarzavaturi ofilite, de ca
litate inferioară. în același timp, 
conducătorii Aprozarului se plîng 
că la această piață nu prea se duc 
gospodinele ! în treacăt fie spus, 
acest loc de desfacere a produselor 
este sub orice critică. De ce este 
așa ? ar putea să răspundă Comite
tul executiv al Sfatului popular 
orășenesc Brașov.

Orașul Brașov este mai bine a- 
provizionat în acest an decît în anii 
precedenți. Se cere însă mai multă 
atenție la sortarea legumelor și zar
zavaturilor, o mai judicioasă repar
tizare a cantităților. De asemenea, 
se recomandă să se dea o mai mare 
atenție bunei deserviri a populației, 
să existe o curățenie exemplară la 
locurile de deservire.

Măsura bună, ca gospodăriile co
lective din jurul Brașovului să-și 
vîndă surplusul de produse direct 
la piață trebuie sprijinită, extinsă. 
Ar putea foarte bine șă-și valorifice 
varza, cartofii, ceapa, roșiile nu 
numai cele 2—3 gospodării, cîte 
sînt acum, ci mult mai multe. Ar fi 
un cîștig și pentru colectiviști, și 
pentru populație.

Loto Central
• La tragerea Loto Centrai din 5 iulie 

1963, au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

8, 53, 88, 66, 40, 17. 27, 56, 5, 47
Premiul special A : 5, 88, 53
Premiul special B : 17, 27, 66
Premiu] special C : 8, 40, 47.

Mltinfi la salonic 
pentru pace șl democrație
ATENA 5 (coresp. Agerpres trans

mite): Din inițiativa Comitetului 
grec pentru destindere și pace, a a- 
vut loc la Salonic un mare miting 
care s-a desfășurat sub lozincile „Nu 
bazelor", „Pace și democrație“.

Participanții la miting s-au pro
nunțat pentru încheierea de urgen
ță a anchetei în legătură cu dosa
rul Lambrakis, pentru dizolvarea 
organizațiilor neofasciste, pentru re
stabilirea democrației în țară, pen
tru crearea în Marea Mediterană a 
unei zone lipsite de arma nucleară.

La miting a luat cuvîntul Mano- 
lis Glezos, care a cerut poporului 
grec să-și intensifice lupta pentru 
pace și democrație. Au mai luat cu
vîntul acad. Kostas Varnalis, Leon 
Kukulas, președintele Asociației 
Scriitorilor din Grecia, și avocatul 
Patsas, din partea Comitetului păcii 
din Salonic.

in ajunul alegerilor din Argentina
• Frontul popular și național cere membrilor săi să boico
teze alegerile • Sindicatele examinează problema de

clanșării unei greve generale
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 

în scopul împiedicării exprimării li
bere a votului cu prilejul alegerilor 
prezidențiale care vor avea loc la 
7 iulie, guvernul argentinean a in
validat o serie de candidați din par
tea Frontului popular și național 
din Argentina. Potrivit agenției 
U.P.I., 11 candidați ai acestui front 
pentru funcția de guvernatori au 
fost descalificați.

în urma acestor măsuri, cele șap
te partide făcînd parte din Frontul 
popular și național au cerut mem
brilor lor să boicoteze alegerile de 
duminică și să introducă în urne 
buletine albe.

într-o declarație făcută la 4 iu
lie, Vicente Solano Lima, candida
tul acestui front pentru alegerile 
prezidențiale, care nu va mai par
ticipa la alegeri, a menționat că 
hotărîrea frontului cu privire la 
boicot este consecința „fraudei“ 
puse la cale de guvern“.

Agenția U.P.I. menționează, de a-

semenea, că liderii celor 62 de uniuni 
sindicale, membre ale Confederației 
Generale a Muncii din Argentina, 
care, după cum s-a mai anunțat, au 
cerut membrilor lor să boicoteze a- 
legerile introducînd în urne buleti
ne de vot albe, s-au întrunit în sea
ra zilei de 4 iulie pentru a discuta 
posibilitățile declanșării unei greve 
generale.

Sărkătorirea Zilei 
independenței Algeriei

ALGER 5 (Agerpres). — La 5 iu
lie, în capitala Algeriei a avut loc 
o mare demonstrație consacrată pri
mei aniversări a independenței țării. 
Prin fața tribunei în care se aflau 
membrii guvernului în frunte cu 
Ben Bella, delegațiile străine invi
tate cu acest prilej și corpul diplo
matic, au defilat mii de locuitori ai 
Algerului. Seara au fost organizate 
mari serbări populare, care au du
rat pînă tîrziu.

Austria iPnrlnmPnftil a votat împotriva întoarcerii 
lui Otto de Habsburg

VIENA 5 (Agerpres). — în Austria 
se manifestă un puternic curent de 
opinie împotriva reîntoarcerii even
tuale în țară a arhiducelui Otto de 
Habsburg, fiul ultimului împărat al 
Austro-Ungariei, și care se autointi
tulează „pretendent“ la coroana „Im
periului Austro-Ungar“. După cum 
se știe, prezența sa în Austria fusese 
interzisă, dar în urma unor manevre 
diplomatice sprijinite de partidul 
populist, unul din partidele guver
nului de coaliție al Austriei, s-a

Globke demascat de revista 
„Stern“

BONN 5 (Agerpres). — Revista 
„Stern“, (Hamburg), bazîndu-se pe 
o serie de documente, citează noi 
fapte despre trecutul criminal al 
actualilor înalți funcționari de la 
Bonn, Globke și Hopf. Primul de
ține postul de secretar de stat în 
Departamentul cancelarului federal, 
iar al doilea este secretar de stat la 
Ministerul de Război.

Pînă în prezent, despre trecutul 
nazist al lui Globke se știa că el a 
fost interpretul cel mai competent 
al legilor rasiste în Reichul hitle- 
rist. Noile documente ilustrează un 
alt aspect al activității sale din 
timpul nazismului. Din inițiativa lui 
Globke, care era pe atunci consi
lier în Ministerul Afacerilor Inter
ne, și a Iui Hopf, care era consilier 
superior în administrația hitleristă 
din orașul cehoslovac Eline (actual
mente Gottwaldov), erau condam
nați la moarte piloții cehoslovaci 
luați prizonieri care făceau parte 
din aviația aliaților.

Opoziție față
de planurile O. S. A.
HAVANA 5 (Agerpres). — „Bo

livia nu va duce la îndeplinire nici 
o hotărîre a O.S.A la a cărei apro
bare ea nu a luat parte“, a decla
rat reprezentanților presei Fell- 
man Velarde, ministrul afacerilor 
externe al BOțliviei, comentînd „re
comandările“ adoptate la 3 iulie de 
Organizația Statelor Americane de 
a nu se permite cetățenilor din ță
rile Americii Latine să viziteze 
Cuba.

Ziarul Uruguayan „Epoca” a 
condamnat, de asemenea, „reco
mandările“ Consiliului O.S.A. care 
interzic vizitele în Cuba. Aceste 
„recomandări“, subliniază ziarul, 
încalcă drepturile și garanțiile pre
văzute de constituția Uruguayului.

Ziarul „Tercera de la Hora“, or
gan al Partidului radical din Chile, 
salută într-un articol de fond de
clarația ministrului afacerilor ex
terne chilian, Carlos Martinez So- 
tomayer, că Chile intenționează să 
voteze împotriva planurilor adop
tate de O.S.A., planuri care urmă
resc să izoleze Cuba de celelalte 
țări latino-americane.

adoptat un text juridic prin care 
se permite reîntoarcerea și stabili
rea sa în Austria. De la început, a- 
cest text a fost viu combătut nu 
numai de către partidele de opozi
ție, ci chiar și de partidul socialist, 
membru al coaliției guvernamenta
le. La 4 iulie au avut loc dezbateri 
parlamentare în această problemă 
și, cu acest prilej, după discuții pe 
care agențiile de presă le-au cali
ficat drept „furtunoase“, partidul 
populist a fost pus în minoritate. Cu 
84 de voturi (76 aparținînd partidu
lui socialist și 8 partidului liberal) 
contra 81 — partidul populist — a- 
dunarea națională austriacă a adop
tat o rezoluție prin care „invită“ gu
vernul să ia măsuri pentru a împie
dica reîntoarcerea în Austria a lui 
Otto de Habsburg. A fost adoptat, de 
asemenea, un proiect de lege prin 
care se stabilește că parlamentul 
austriac va trebui să fie consultat 
pe viitor în legătură cu orice decla
rație făcută de așa-numitul „preten
dent“, mai ales dacă acesta își ma
nifestă dorința de a se reîntoarce 
în Austria. I

Dictatorul sud-coreean Pak Cijan Hi încearcă să „legifereze" prelungirea 
dictaturii sale militare pe încă 4 ani, fapt ce stîrnește puternice proteste din 
partea opiniei publice. In fotografie : demonstrație la Seul împotriva regimului 
dictatorial.

Marș al păcii spre Guanianamo
NEW YORK 5 (Agerpres). — La 3 

iulie s-au întîlnit în oyașul Rome 
(statul New York) cele trei grupuri 
ale participanților la marșul care 
are ca punct final baza americană 
Guantanamo din Cuba. Cele trei 
grupuri cer „pace în Marea Carai
bilor“.

Primul grup a plecat la 26 mai din 
orașul canadian Quebec. Celelalte 
două grupuri au plecat din orașele 
americane Cleveland și Boston. Tre- 
cînd prin orașe și alte centre popu
late, participanții la marș au difuzat 
manifeste și apeluri în care se sub
linia că pacea în regiunea Mării Ca-

Industriași englezi cer lărgirea comerțului
cu socialiste

LONDRA 5 (Agerpres). — Un grup 
de 20 de cunoscuți industriași en
glezi din domeniul construcției de 
mașini grele, mașini-unelte și me-
talurgiei au dat publicității la 5 iu
lie un raport intitulat : „Căutați în
cheierea de tranzacții în Răsărit“, 
prin care cer guvernului să lăr
gească activ comerțul dintre Anglia 
și țările socialiste.

în raport se exprimă părerea că 
exportul Angliei în țările socialiste 
poate crește de 3 ori în timp de 5

'Acorduri primite 
cu bucurie

LAGOS 5 (Agerpres). — într-un 
articol redacțional publicat la 4 iu
lie de ziarul nigerian „Daily Ex
press“ se spune : „Am primit cu 
bucurie recentele acorduri econo
mice încheiate de guvernul Federa
ției Nigeriei cu țările socialiste“, 
Amintind acordurile comerciale 
semnate cu unele țări socialiste, zia
rul califică acest fapt drept un semn 
că guvernul Nigeriei și-a schimbat 
atitudinea față de țările socialiste, 
„în trecut, subliniază ziarul, comer
țul exterior al Nigeriei era un mo
nopol al țărilor occidentale, ceea ce 
submina dezvoltarea economică a 
țării noastre și făcea să fie absurdă 
politica noastră de neaderare la 
blocuri". în legătură cu aceasta, 
„Daily Express“ »rată că țările din 
Europa răsăriteană au năzuit întot
deauna să facă comerț cu țările 
africane slab dezvoltate și să le 
acorde ajutor fără nici un fel de 
clauze politice.

anl. Dar, se spune în raport, depinde 
dacă guvernul englez va adopta mă
suri pentru înfăptuirea politicii de 
intensificare a relațiilor comerciale 
dintre Est și Vest.

Autorii raportului cer mai ales să 
fie înlăturate restricțiile stabilite în 
mod artificial în comerțul cu țările 
socialiste. Ei subliniază că în timp 
ce Anglia a pierdut timp stăruind 
asiduu să fie admisă în Piața co
mună. este puțin probabil ca ea să 
se fi gîndit în mod obiectiv la posi
bilitățile de comerț cu țările socia
liste, deși această regiune dispune 
de „un ritm mai rapid și mai per
manent al creșterii economice decît 
Europa occidentală“.

raibilor este o condiție necesară pen
tru pacea în întreaga lume.

Pînă în prezent nu se știe dacă 
guvernul S.U.A. va permite partici
panților la marș să plece în Cuba.

Participanții la marș cer guvernu
lui S.U.A. să lichideze baza maritimă 
militară Guantanamo, să pună capăt 
zborurilor de recunoaștere deasupra 
Cubei și să anuleze interdicțiile asu
pra comerțului cu Cuba.

Ecuador : Partidul comunist 
condamnă încălcarea 

constituției
GUAYAQUIL 5 (Agerpres). — En

rique Gil Gilbert, secretar al C.C. al 
P.C. din Ecuador, a trimis președin
telui Consiliului de Stat al Ecuado
rului o telegramă în care condamnă 
încălcarea constituției republicane 
de către autorități.

în telegramă se spune că sub pre
textul luptei împotriva „comploturi
lor teroriste“, autoritățile arestează 
numeroși cetățeni printre care bă- 
trini și copii, pătrund în locuințe 
particulare în căutare de „complo
tiști“, operează arestări în masă, îm
piedică libera circulație a cetățenilor* 
Autoritățile deschid corespondența, 
confiscă cărți, ziare, reviste, pelicule 
fotografice, într-un cuvînt încalcă în 
mod grosolan garanțiile constituțio
nale.

Gil Gilbert a cerut, de asemenea, 
Curții supreme a Ecuadorului să o- 
blige autoritățile să respecte consti
tuția și legile țării.

„Potential financiar“ 
și potențial-oameni

in concursul internațional de ieri

Cicliștii noștri au îndeplinit norma olimpică
Ieri după-amiază pe șoseaua Bucu

rești—Pitești s-a desfășurat un con
curs internațional de contra timp pe 
echipe la care au luat parte cicliști 
fruntași din R. D. Germană și R. P. 
Romînă. Întrecerea a revenit echipei 
noastre olimpice, alcătuite din tinerii 
alergători Bădără, Ciocan, Gera și 
Rusu. Timpul realizat de aceasta pe 
cei 100 km ai traseului a fost de 2 
ore, 15 min, 08 sec. (medie orară 
44,400 km). Performanța alergătorilor 
noștri este cu atît mai remarcabilă cu 
cît ei au îndeplinit astfel norma olim

pică pentru acest an (2 ore 16 min) și 
s-au clasat înaintea echipei R. D. Ger
mane, formată din cicliști cu experien
ță internațională : Appier, Bruning, 
Scheibner, Müller, care a înregistrat 
timpul de 2 ore, 17 min, 35 sec. Pe lo
cul trei s-a clasat echipa Dinamo- 
București (Moiceanu, Zanoni, Șelaru, 
Voinea).

Duminică, alergătorii romîni și ger
mani vor (ua startul intr-o cursă cu 
plecarea în bloc ce va avea loc pe 
distanța București—Cîmpina—Bucu
rești (180 km).

NOTE

Am citit în urmă cu 
cîteva zile la rubrica 
de sport a ziarului 
„Scînteia" că unele baze 
sportive din București 
sînt neîngrijite, fapt ce 
îngreunează desfășura
rea unei activități spor
tive normale. Și la noi, 
în orașul Tg. Jiu, stadio
nul este prost gospodă-

Stadion doar
rit. Vizitîndu-l, constați 
mai la tot pasul lipsa 
bunului gospodar. Pista 
de atletism e năpădită 
de bălării. Terenurile de 
volei și baschet sînt de 
asemenea părăsite. Nici 
bazinul de înot nu are o 
soartă mai bună. Pe te
renul de fotbal, ca de 
altfel în incinta stadio

cu numele
nului, intră cine vrea și 
cine nu vrea. N-ar fi 
rău dacă cei ce răspund 
de această bază sportivă 
s-ar îngriji ca activitatea 
să fie mai bine organi
zată, iar terenurile sta
dionului să fie îngrijite 
corespunzător. (De la 
L. Militaru, coresp. vo
luntar).

ÎN CITEVA RÎNDURI
FOTBAL. Echipa de fotbal C.S.M. Re

șița si-a început turneul în R. P. Un
gară, jucînd la Dunauivaros cu echipa 
locală Me'allurg. Fotbaliștii romîni au 
obtinut victoria cu scorul de 3—2 (0—1).

★

JUDO. Astă seară, de la ora 19,30, 
în parcul sportiv „Progresul“ din Ca
pitală, se dispută revanșa Intîlniril In
ternaționale de ludo dintre selecționata 
Bucureștralui și echipa franceză F.S.G.T.

★
TENIS. între 9 și 16 iulie, pe tere

nurile clubului sportiv Progresul din 
Capitală se vor desfășura întrecerile 
turneului international de tenis la care 
participă echipele selecționate ale Iu
goslaviei. R. D. Germane, R, P. Polone 
și R. P Romîne. în afara întîlnirilor 
de seniori vor avea loc și meciuri între 
formațiile de tineret.

*
ȘAH. tn runda a doua a turneului 

international de sah de la Los Angeles, 
marele maestru Gligoricl (Iugoslavia) 
t-a tntrecut pe campionul mondial Ti
gran PetroslaD într-o partidă disputată 
sub semnul unei acute crize de timp 
Najdorf si Olafsson au făcut remiză. 
Partidele Panno — Reshewskl si Keres 
— Benko s-au întrerupt, tn clasament 
conduc Gligoricl și Najdorf, fiecare cu 
cîte 1,5 puncte.

Ziarul „Deutsche Zeitung“ consacră 
un articol Republicii Sud-Africane. Za
darnic s-ar căuta insă vreo referire la 
creșterea terorii rasiale, lu lupta popu
lației indigene împotriva „apaitheid“-u- 
lui, pentru dreptul la existență, la liber
tate. Autorul este preocupat de „crește
rea investițiilor în Uniunea Sud-Afnca- 
nă", după cum se arata chiar în titlu. 
Pornind de la un extras săptămînal al. 
Băncii de rezerve din lohanneshurg, el 
menționează un „val de investiții" spre 
R.S.A.

Cum se materializează acest aflux ? 
1n ultimul an financiar. 594 de fume 
din R.S.A. și-au mărit capitalurile 
numai societatea a- 
mericano - sud-afri

cana „Engelhard- 
gruppe“ și-a sporit 
investițiile la 17 în
treprinderi miniere, 
în alte „branșe“ ale industriei fiind inves
tite capitaluri engleze, vest-gemane, 
franceze. Dtndu-se exemplul societății 
miniere „Phalaborwa“ (capitalul de 75 
milioane ranzt provine mai ales din An
glia, Canada, Australia. America), a că. 
rei dezvoltare este sprijinită de guver
nul sud-african prin lucrări rutiere și 
alte amenajări, în articol se arată că în 
R.S.A. sînt pe cale de realizare „proiec
te mart de un gen nou“ ; urmează a fi 
construite numeroase uzine ce vor pu
tea fi luate în arendă, iar apoi cumpă
rate de către firme locale sau străine.

Exprimînd interesul capitalului străin 
pentru Africa de Sud ca piață de inves
tiții mult profitabile, magnatul american 
al oțelului. Cl. R. Randall. a spus ut- 
mătoaiele . „Nu numai amplasarea și 
multitudinea resurselor naturale tint re
marcabile ; este o situație extrem de fe
ricită că, din punct de vedere 'engrafic. 
aceste bogății se află întotdeauna la lo
cul cel mai potrivit“. Desprinzând înve
lișul „geografic“ al acestei declarații ex
taziate, se știe că „întotdeauna, la lo
cul cel mai potrivit“ se află negrii 
bantu, vînați cu arcanul orin razii poli, 
țienești și apoi repartizați la locurile de 
muncă forțată, potrivit intereselor ex
ploatatorilor albi.

Mărturisirile magnatului american re
produse de „Deutsche Zeitung“ se com
pletează, de altminteri, çu leea ce re
levă mai departe ziarul : „Dacă întot
deauna Uniunea Sud Africană a atras 
capital străin... in 1963 valul de investi
ții străine este deosebit de puternic“.

Acestei năvale a monopolurilor străi
ne, guvernanții rasiști din R S.A. W o- 
feră, pentru a spune astfel, toate „garan
țiile“. Căci nu se poate să nu se obser-

ve că ea coincide cu întețirea politicii 
de, teroare rasistă a „partidului nationa
list“ — profascist aflat la putere. La în
ceputul primăverii, proiectul ministru, 
lui de justiție, Vo'ster, prevăzind 
„zdrobirea rezistentei africanilor“ a că
pătat putere de lege, fiind inclus ca un 
amendament la constituție. Se preve
de astfel pedeapsa cu moartea oent’tl 
orice cetățean al R.S A care, în țară, îi» 
străijiățate, sau chiar de la tribuna 
O.NJJ. cheamă in mint public ta înce
tarea politicii de „apartheid“ I Rasiștii 
albi și-au luat toate măsurile pentru a 
zdrobi împotrivirea populației autohto
ne aduse la marginea disperării, Șî 

încă nu s-ou simțit 
cu totul asigurați. 
De aceea, ca și 
cînd noua lege dra
conică n-ai fi fost 
de-ajuns, guvernul 

sud-african a alocat 10 milioane de lire 
st?dine pentru trei noi uzine ce vor 
produce mitraliere, muniții, bombe de 
avion și obuze de artilerie

„Lacrimile șt ura apasă Africa de Sud 
— scrie „Daily Mirror“ Justiția și drep
turile omului fiind pe de-a-ntregut în
gropate de statul polițist al dr-lui Ver- 
woerd, nimeni nu poate ști unde și cînd 
se va produce explozia“, lai revista
„United States News and World
Report“ notează ve un ton îngri
jorat : „Pînă nu de mult, această 
regiune părea relativ imună țață
de violenta rasială (adică de re
zistența băștinașilor — n.r.) In prezent 
situația se schimbă... Chiar și Uniunea 
Sud-Africană, mult timp fortăreața supre
mației albe in Africa, se pregătește pen
tru tulburări“. „Incontestabil — subli
niază la rindul său ziarul „Combat“ — 
aceasta este una din consecințele prevă
zute totuși, ale structu'ilor arhaice im
puse populațiilor indigene de guvernul 
Verwoerd și de predecesorii săi Des
cendenta burilor merg spre o dramă 
care va zgudui întreaga Africă de la sud 
de Ecuator“,

Surprinzător de insensibil Io ceea ce 
indică barometrul sud-african, „Deut
sche Zeitung“ se mărginește să remar
ce „nivelul record“ al rezervelor de nur 
ale băncii din lohnnneshurg si ..poten
țialul ei financiar“. Dar potențialul — 
oameni ? Un capitol neabordat de ziarul 
vest-german... Confrați occidentali ai a- 
cestuia se arată, după cum se vede, mai 
perspicace în această privință. Scrutind 
mai atent potențialul-oairieni, ei nu 
întîrzie a avertiza în felul loi asu
pra a ceea ce pot genera realitățile tra
gice ale Africii de Sud.

E. MIRONESCU

noie externe
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Vizita delegației militare romîne 
în U. R. S. S.

Succese ale laburiștilor 
englezi în alegerile 

parlamentare parțiale
LONDRA 5 (Agerpres). — La 4 iu

lie au avut loc în Marea Britanie 
alegeri parțiale pentru completarea 
mandatelor parlamentare rămase 
vacante în două circumscripții elec
torale. în ambele cazuri victoria a 
revenit candidaților partidului la
burist, care și-au sporit în mod 
substanțial voturile față de candi- 
dații guvernului. La Deptford, cir
cumscripție electorală situată în re
giunea docurilor londoneze, candi
datul partidului conservator, care a 
obținut numai 19 la sută față de 38 
la sută la alegerile precedente, a 
pierdut și locul al doilea, fiind în
trecut de candidatul partidului li
beral. în cealaltă circumscripție 
electorală, West Bromwich, în re
giunea industrială din centrul An
gliei, candidatul conservator a pier
dut, de asemenea, aproape 20 la 
sută din voturi. Aceste alegeri, scrie 
agenția Reuter, au constituit „un 
nou șoc pentru guvern“.

Dezbaterile 
Senatul italian
5 (Agerpres). — La 5 iu- 
guvern italian prezidat de 

de

din
ROMA 

lie, noul _ 
Giovanni Leone a primit votul 
învestitură în Senatul italian. In fa
voarea guvernului au votat 133 se
natori, contra 110 și doi s-au abți
nut. 76 de senatori nu au partici
pat la vot.

După cum transmite agenția 
U.R.I., pentru guvern au votat nu
mai senatorii creștin-democrați. A- 
ceeași agenție subliniază că senato
rii socialiști, senatorii reprezentînd 
alte partide de centru-stînga au pă
răsit, înaintea votului, sala de șe
dințe a Senatului, această măsură 
fiind necesară întrucît, potrivit re
gulamentului Senatului italian, ab
ținerea de la vot ar fi însemnat un 
vot împotrivă.

După cum se știe, guvernul pre
zidat de Giovanni Leone este alcă
tuit în întregime din miniștri repre
zentînd partidul creștin-democrat.

Ore în șir, mii de locuitori ai Bonnului s-au perindat pe mariie artere ale orașului, exprimind protestul 
oamenilor iubitori de pace din R.F.G. față de înarmarea atomică și „legile excepționale". Demonstrația, organizata de
federațiile pacifiste vest-germane, s-a desfășurat cu o zi înaintea sosirii președintelui S.U.A.

Se întețesc protestele japonezilor
împotriva bazelor nucleare

Un grup de corespondenți de pre
să din Japonia a lost admis să vizi
teze recent submarinul american 
„Swordiish" și a luat parte la o de
monstrație navală organizată de co
mandamentul flotei a 7-a. Ex- 
plicînd scopul acestei demonstrații, 
ziarul „Japan Times" scrie că ea 
„constituie o parte a eforturilor S.U.A. 
care se străduiesc să-i convingă pe 
japonezi că submarinele atomice nu 
prezintă nici un pericol, așa că pot 
fi admise în porturile japoneze". Nu 
întîmplător s-a ajuns să se recurgă 
la asemenea metode de „convin
gere“ ; se cunosc prea bine senti
mentele ostile ale opiniei publice ja
poneze față de bazele americane de 
pe teritoriul țării în general și față 
de admiterea submarinelor atomice 
în porturile japoneze în special.

Ca urmare a bombelor atomice a- 
runcate peste Hiroșima și Nagasaki, 
astăzi încă, după atîția ani, se mai 
înregistrează numeroase cazuri mor
tale provocate de radiații. Hiroșima 
a devenit simbolul luptei poporului 
japonez, mobilizîndu-1 la acțiuni ho- 
tărîte în favoarea păcii și pentru 
interzicerea armelor nucleare.

Strategii americani fac în ultima 
eforturi pentru a 

apa mării și ocea- 
rachete. Dar, cam o 
luni submarinele tre- 

într-un port, pentru a

vreme mari 
ascunde sub 
nelor armele 
dată la două 
buie să intre 
schimba personalul, a se aprovizio
na cu alimente și a se elibera de 
reziduurile reactorului. De aci nece
sitatea de noi baze militare. Situa
ția geografică a Japoniei are în 
acest sens o mare imporiantă stra
tegică.

Principalul „argument" cu care mi- 
lltariștii încearcă să liniștească te
merile justificate ale opiniei publice 
este pretinsa perfecțiune a teh
nicii americane. Dar cine poate 
da crezare acestor „argumente" în 
urma catastrofei „Thresher'-ului, 
care a făcut ca pe fundul Atlanticu-
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Sosirea delegației P. C. Chinez la U 
convorbirile cu reprezentanții P.C.U.S.

a

MOSCOVA (Agerpres). — TASS. 
La 5 iulie a sosit la Moscova cu 

avionul din Pekin delegația Parti
dului Comunist Chinez pentru 
participa la întîlnirea bilaterală cu 
delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Den Siao-pin, membru al Biroului 
Politic, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez (șeful delegației), Pîn 
Cijen, membru al Biroului Politic, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P. C. Chinez (locțiitor al șefului de
legației), Kan Șen, membru supleant 
al Biroului Politic, membru al Se
cretariatului C.C. al P. C. Chinez, 
Yan Șan-kun, membru supleant al 
Secretariatului C.C. al P. C. Chinez, 
Liu Nin-i, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, U Siu-țiuan, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, și tovarășii care în
soțesc delegația.

Delegația P. C. Chinez a fost în
tîmpinată la aerodrom de tovarășii 
Mihail Suslov, membru al Prezidiu-

Un puternic conflict de muncă în S.U.A
200 000 feroviari

WASHINGTON. După cum 
mite agenjia France Presse, 
menințare de grevă iminentă 
ar avea ca efect paralizarea întregii 
rejele feroviare a Statelor Unite, an- 
trenînd consecințe economice foar
te serioase“, a făcut joi dimineață 
obiectul unei întrevederi prelungite 
între președintele Kennedy și mini
strul muncii, Wilard Wirtz.

Greva urmează să fie declanșată 
în principiu la 11 iulie la mijlocul 
nopții. Ea va afecta aproximativ 
200 000 de persoane și, în mod 
practic, toate societățile feroviare 

trans- 
„o a- 
care

lui să se afle un reactor atomic ac
tiv ?

...Yokosukă — port la intrarea în 
golful Tokio — este principala bază 
a forțelor maritime militare ale S.U.A. 
în Japonia. In fața statului major 
stau de pază soldați — cu cască 
albă și ghetie. Nu rare sînt ca
zurile însă cînd ei trebuie să fie la 
rîndul lor păziți. Adeseori se recurge 
la ajutorul poliției japoneze — cum 
s-au petrecut lucrurile de curînd — 
cînd 100 000 de luptători pentru pace 
au participat la mitingurile și de
monstrațiile de la Yokosuka. Filiala 
din Yokosuka a sindicatului națio
nal al muncitorilor care deservesc 
trupele americane a declarat boicot 
submarinelor atomice.

Comitetul de luptă comună îm
potriva intrării submarinelor atomi
ce în porturile Japoniei cheamă pe 
toți partizanii păcii și toate organi
zațiile democratice din Japonia să 
întreprindă o largă campanie pentru 
strîngerea de semnături pe o peti- 
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(Desen de R. AUERBACH)

lui, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Viktor Grișin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., Iuri An
dropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Iliciov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Pavel Satiukov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., Stepan 
Cervonenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., și alți lucrători de răspun
dere ai C.C. al P.C.U.S.

Delegația P. C. Chinez a fost, de 
asemenea, întîmpinată de tovarășul 
Pan Țzî-li, ambasadorul R. P. Chi
neze în U.R.S.S., membru supleant 
al C.C. al P. C. Chinez, care este 
membru al delegației P. C. Chinez, 
și de funcționari ai Ambasadei R. P. 
Chineze în U.R.S.S.

In aceeași zi, delegația P.C.U.S. a 
organizat la Casa de recepții un 
prînz în cinstea delegației P. C. Chi
nez. în timpul prînzului Mihail Sus
lov, conducătorul delegației P.C.U.S., 
și Den Siao-pin, conducătorul dele
gației P. C. Chinez, au rostit toasturi.

se împotrivesc concedierilor

din Statele Unite. -France Presse 
menționează că „această încetare 
completă a lucrului va fi un act 
de protest împotriva hotărîrilor so
cietăților feroviare de a reduce în 
mod draconic numărul salariaților 
aflați în serviciile lor“.

încă de la mijlocul lunii mai, în
tre reprezentanții societăților fero
viare din S.U.A. și ai sindicatelor 
feroviarilor se ducri tratative în le
gătură cu noile „reguli de muncă“ 
pe care proprietarii căilor ferate 
vor să le introducă, în vederea ușu
rării procedurii de concedieri a 
muncitorilor.

ție adresată în acest sens guvernu
lui. Peste 1 000 de oameni de știință 
japonezi, printre care aproape toți 
oameni de știință care lucrează în 
domeniul energiei atomice, au sem
nat petiția, alături de zeci de mii 
de luptători pentru pace.

Un mare miting, la care au luat 
parte peste 100 000 de persoane, a 
fost organizat la sfîrșitul lunii iunie 
în portul japonez Kobe. După mi
ting, participanții au demonstrat în 
fața consulatului american, a pri
măriei și a altor sedii ale autorități
lor, cărora le-au înmînat rezoluția 
prin care cer anularea vizitei sub
marinelor și desființarea bazelor ae
riene americane.

împotriva pătrunderii în apele 
Japoniei a submarinelor purtătoare 
de arme de exterminare în masă au 
exprimat puternice proteste Partidul 
comunist, Partidul socialist, Consi
liul general al sindicatelor din Ja
ponia — cea mai mare organizație 
de masă din tară — organizațiile

După tratativele de la Bonn
la care au 

timp de două zile preșe- 
Gaulle și cancelarul Ade-

BONN 5 (Agerpres). — Vineri 
s-au încheiat la Bonn tratativele 
franco-vest-germane 
participat 
dintele de 
nauer.

In
„Mici un acord 

problema cea mal gravă"

comunicatul final cit și de-Atît 
clarațiile oficiale confirmă faptul 
că această întîlnire care trebuia să 
„pună în mișcare mecanismul tra
tatului“ franco-vest-german nu s-a 
încheiat cu rezultate pozitive în 
nici una din problemele princi
pale discutate. După cum relatează 
agenția France Presse, din comuni
catul comun publicat la sfîrșitul 
întrevederilor reiese că „nu s-a a- 
juns la nici un acord asupra pro
blemei celei mai grave care opune 
Franța, Germaniei (occidentale) și 
anume adoptarea unei politici agri
cole comune“.

Această chestiune discutată pe 
fondul actualelor mișcări țărănești 
din Franța se pune cu multă acui
tate în raporturile Franței cu cei
lalți membri ai Pieței comune și 
mai ales cu Germania occidentală 
care închide practic piața vest-ger
mană pentru 
franceze.

Ca urmare a 
rezolva această 
mecanism al Pieței comune, arată a- 
genția France Presse, rămîne prac
tic în pană“. S-a hotărît doar ca ea

produsele agricole

imposibilității de a 
problemă, „întregul

Un comentariu al agenției Associated Press
Corespondentul din Bonn al a- 

genției A.P., John Weyland, a trans
mis de asemenea :

Franța și Germania occidentală 
nu au reușit joi să realizeze acor
duri importante la primele ședințe 
ținute în cadrul noului lor tratat 
de colaborare.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului de la Bonn, Karl Guent
her von Hase, a prezentat un ra
port în care a arătat că s-au reali
zat numai progrese minore, îndeo
sebi în domeniul schimburilor cul
turale și de tineret.

Cele două delegații nu au luat 
nici o hotărîre în ce privește agri
cultura, problemă spinoasă între 
Franța și Germania occidentală. 
S-a căzut de acord ca întreaga a- 
ceastă problemă să constituie tema

Laburiștii cer sprijinirea guvernului legal 
al Guyanei Britanice

GEORGETOWN 5 (Agerprès). — 
Agențiile de presă relatează că în 
Guyana Britanică elementele reac
ționare continuă acțiunile teroriste, 
în localitatea Mackenzie, centru ăl 
producției de bauxită, teroriștii au 
incendiat o clădire. Trei persoane 
au fost rănite. La Georgetown alte 
trei case au fost distruse de incen
dii provocate de teroriști. Acțiuni 
similare au avut loc în localitățile 
Victoria, Wismer, Mahaicony etc.

In legătură cu aceasta, guverna
torul britanic din Guyana a pro
mulgat o lege care prevede închi
soare pe viață pentru cei ce se fac 
vinovați de violențe de acest fel.

Pe de altă parte, Robert Willis, 
lider sindicalist britanic, trimis în 
Guyana pentru a ancheta situația 
provocată de greva dezlănțuită de

de-a 
mai 
iost

a su- 
într-o cuvîntare ținută în 

Superioară a parlamen- 
guvernul său nu va 

nucleare 
teritoriul

național

de femei, de tineret, comitetele pă
cii din diferite orașe etc.

„Socialiștii, comuniștii și sutele de 
mii de membri ai corpului didactic 
care le urmează linia politică — re
leva ziarul „New York Times“ — au 
combătut intrarea submarinelor nu
cleare americane cu lozinci 
dreptul antiimperialiste. Mult 
îngrijorător pentru guvern a 
faptul că numeroși scriitori și oa
meni de știință necomuniști și neso- 
cialiști s-au declarat împotriva ad
miterii submarinelor. Declarații îm
potriva submarinelor, multiplicate la 
șapirograf, au fost răspîndite în toa
tă țara, dar cele mai supărătoare 
pentru guvern au fost acelea date 
publicității de Consiliul științific al 
Japoniei“.

însuși premierul Ikeda 
bliniat. 
Camera 
tului, că 
accepta stocarea armelor 
la bazele americane de pe 
japonez.

Din inițiativa Consiliului 
de luptă împotriva alianței militare 
japono-amëricane, a partidelor co
munist și socialist, a Consiliului ge
neral al sindicatelor, a Comitetului 
păcii și altor 15 organizații democra
tice Ia Tokio a avut loc 
tuire a reprezentanților 
pături ale populației în 
unirii eforturilor în lupta 
transformării teritoriului japonez în- 
tr-o bază atomică.

Cu toate acestea, la 5 iunie 
ministrul afacerilor externe, Ohira, a 
declarat în parlament că guvernul 
își va da consimțămîntul pentru in
trarea submarinelor atomice ameri
cane în porturile japoneze. Conținu
tul scrisorilor și declarația lui Ohira 
— se arată într-o declarație a Par
tidului socialist din Japonia — n-au 
făcut decît să sporească îngrijora
rea poporului japonez ; de aceea în
tregul popor va desfășura și mai 
larg mișcarea împotriva acestor 
„vizite“.

Aceeași hotărîre reflectă rezoluția 
adoptată de Congresul Comitetului 
național de luptă pentru pace, care 
și-a încheiat recent lucrările. Eete 
vorba de dorința celor mai largi pă
turi ale poporului japonez. 

o consfă- 
diferitelor 
problema 
împotriva

D. BRATU

să fie reluată la o viitoare întrunire 
a miniștrilor Pieței comune.

Comunicatul se referă și la vi
itoarele negocieri dintre S.U.A. și 
Piața comună cu privire la tarifele 
vamale, subliniind cunoscuta poziție 
pe care Franța și R.F.G. au adop
tat-o în această privință, poziție 
care a provocat o profundă nemul
țumire la Washington.

în legătură cu problemele mili
tare care divizează acum pe mem
brii blocului nord-atlantic și anume 
în legătură cu opoziția președinte
lui de Gaulle la planul american de 
creare a unei forțe nucleare a 
N.A.T.O. și cu intenția sa de a crea 
o forță nucleară proprie a Franței 
(care să fie pusă și la dispoziția mi- 
litariștilor vest-germani) din comu- 
rfteatul comun ca și din declarațiile 
purtătorilor de cuvînt se poate des
prinde o rezervă vest-germană mai 
netă față de poziția franceză. O re
ferire din comunicat arată că oficia
litățile vest-germane și-au exprimat 
dezaprobarea față de recenta hotă
rîre a Franței de a-și retrage flota 
din Atlantic de sub comandamentul 
N.A.T.O.

în același timp, în domeniul pro
blemelor militare s-a căzut de acord 
asupra unor măsuri care ușurează 
în continuare accesul trupelor vest- 
germane pe pămîntul francez, pre
cum și efectuarea unor cercetări co
mune în domeniul aviației.

Președintele de Gaulle și ceilalți 
membri ai delegației franceze au 
părăsit vineri Bonnul, sosind în a- 
ceeași seară la Paris.

unui raport întocmit de experții 
Pieței comune...

Dificultățile pe care le au cele 
două țări pentru a se pune de acord 
în luarea unor hotărîri importante 
își au originea în existența unor 
divergențe fundamentale. Germania 
occidentală se situează de partea 
Statelor Unite în probleme ca 
N.A.T.O. și Piața comună, în timp 
ce de Gaulle încearcă să obțină 
sprijinul acestei țări în favoarea 
„marelui său proiect“ al unei Eu
rope care să meargă pe o cale pro
prie.

în timp ce „reconcilierea franco- 
germană“ este salutată la Bonn, se 
manifestă un prea puțin sprijin po
litic sau popular pentru politica lui 
de Gaulle.

către conducătorii unor sindicate, 
legați de interesele străine în Gu
yana, a declarat că intenționează să 
se întoarcă la Londra „pentru a 
face cunoscut întregii lumi care sînt 
adevărații responsabili pentru pre
lungirea situației dramatice“.

Din Londra, agenția Reuter anun
ță că Duncan Sandys, ministrul co
loniilor al Angliei, a declarat la 4 
iulie în Camera Comunelor că in
tenționează să plece în Guyana Bri
tanică săptămîna viitoare.

Potrivit agenției Reuter, Harold 
Wilson, liderul opoziției, a declarat 
în cadrul aceleiași ședințe a Came
rei Comunelor că Sandys trebuia să 
plece încă de multă vreme în Gu
yana Britanică pentru a încerca să 
normalizeze situația de acolo, spri
jinind guvernul legal al lui Cheddi 
Jagan.

'★

După cum relatează agenția Reu
ter, Brindley Benn, prim-ministru 
adjunct al Guyanei Britanice, aflat 
la Londra încă de săptămîna tre
cută pentru a discuta cu oficiali
tăți ale guvernului britanic și cu 
membri ai Parlamentului 
situația din Guyana Britanică, 
declarat că „guvernul britanic, 
vernatorul și comisarul polițibi 
acest teritoriu trebuie să poarte 
treaga răspundere pentru înrăutăți
rea situației“. El a cerut guvernului 
englez să dea curs „răspunderii ce-i 
revine conform constituției de a 
sprijini guvernul Guyanei Britani
ce în menținerea legalității și or
dinii“.

britanic 
a 

gu- 
din 
în-

EXCLUDEREA DELEGAȚIEI 
PORTUGHEZE

* DE LA O CONFERINȚĂ 
INTERNAȚIONALA

GENEVA 5 (Agerpres). — La 5 
iulie, Biroul Conferinței internațio
nale pentru problemele instrucției 
publice, care are loc la Geneva din 
inițiativa U.N.E.S.C.O. și a Biroului 
internațional de educație, a dat pu
blicității un comunicat cu privire la 
excluderea delegației portugheze de 
la această conferință.

In comunicat se arată că, în ciuda 
rezoluției adoptate la ședința din 4 
iulie, delegația portugheză a conti
nuat să se prezinte la lucrările con
ferinței și în dimineața zilei de 5 iu
lie. Secretariatul conferinței, con
tinuă comunicatul, face cunoscut 
delegației portugheze că consideră 
rezoluția adoptată la 4 iulie ca fi
ind executorie și în consecință dele
gația portugheză nu mai poate avea 
acces la lucrările conferinței.

In sprijinul rezoluției de exclu
dere a Portugaliei propusă de țările 
africane s-a pronunțat și Costin Nă
dejde, conducătorul delegației R. P. 
Romîne.

Conferința internațională pentru 
problemele instrucției publice își 
continuă lucrările. ’

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Dele
gația militară romînă condusă de 
general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, a vizitat în zilele de 3, 4 și 
5 iulie orașele Gorki, Kuibîșev și 
Sverdlovsk, principalele obiective 
industriale din aceste orașe, monu
mentele istorice, muzeele „V. I. Le
nin“ și „M. V. Frunze".

Criza de guvern din Olanda
HAGA 5 (Agerpres). — După 50 

de zile de la alegeri Olanda se află 
pe calea readucerii la putere a fos
tului guvern care a demisionat.

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Haga al agenției France 
Presse, în urma unor lungi dezba
teri care s-au desfășurat în tot 
cursul zilei de 4 iulie între liderii 
partidelor popular catolic, liberal, 
antirevoluționar și Uniunea creștin- 
istorică s-a ajuns la o înțelegere ca 
cele patru partide să formeze vii
torul guvern olandez.

După acordul intervenit între li
derii celor patru partide, regina a 
însărcinat pe J. E. De Quay, fostul 
prim-ministru, să formeze noul gu
vern.

o putere de cite 225 000 kilowați fie
care. In prezent, puterea instalată a hi
drocentralei a ajuns la 2 700 000 kilo
wați, ceea ce depășește puterea insta
lată totală a hidrocentralei „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S.“ de pe Volga. 
Hidrocentrala de la Bratsk a devenit 
acum cea mai puternică din lume.

O declarație 
a Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS. La 4 iulie a avut loc șe
dința Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez. In declarația dată 
publicității se protestează împotriva 
proiectului de lege care atentează la 
dreptul legitim la grevă al funcțio
narilor instituțiilor și întreprinderilor 
de stat și al tuturor oamenilor mun
cii. Comuniștii, se subliniază în în
cheierea declarației Biroului Politic 
al P.C. Francez, vor sprijini prin 
toate mijloacele unitatea largă a ac
țiunilor oamenilor muncii, ale tutu
ror democraților în lupta pentru 
menținerea dreptului la grevă.

BAMAKO. Guvernul din Mali a 
hotărît să aloce 25 milioane franci 
pentru fondul special de ajutorare a 
mișcărilor de eliberare națională de pe 
teritoriile dependente din Africa.

LONDRA. Ca urmare a cererii 
parlamentului Zanzibarului, guvernul 
englez a anunțat că va începe consul
tări cu guvernul acestui teritoriu ime
diat după alegerile de săptămîna vii
toare pentru fixarea datei acordării in
dependenței.

ELISABETHVILLE. In urma ape
lului lansat de către guvernul central 
congolez, primul grup de 115 soldați 
aparținînd fostei jandarmerii katan- 
gheze s-a predat la 4 iulie guvernu
lui provinciei katangheze. După cum 
se știe, după lichidarea secesiunii, 
jandarmii s-au refugiat în junglă și 
au început să se dedea la atacuri îm
potriva armatei naționale congoleze, 
populației și împotriva autorităților 
guvernului central.

LONDRA. Trei membri ai Parla
mentului englez au depus la 4 iulie 
în Camera Comunelor o moțiune în 
care îi condamnă pe cei vinovați de 
incidentul care a avut loc recent în 
urma pătrunderii unui grup de soldați 
englezi pe teritoriul Republicii Arabe 
Yemen și propun guvernului englez 
să reexamineze posibilitatea restabili
rii relațiilor diplomatice cu guvernul 
yemenit.

Studiu întreprins 
de Ministerul Comerțului 

britanic

PARIS. Ziarul „Les Echos“, orga
nul cercurilor de afaceri din Franța, 
a dat publicității rezultatele unui 
studiu întreprins de Ministerul Co
merțului britanic asupra comerțului 
și producției în țările capitaliste din 
care reiese că, în ansamblu, atît ex
porturile cît și producția industrială 
a principalelor țări capitaliste au 
scăzut în cursul anului trecut.

Delegația este însoțită în vizita sa 
prin U.R.S.S. de mareșalul Uniunii 
Sovietice I. H. Bagramian.

Pretutindeni, delegația a avut în-* 
tîlniri cordiale cu reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, 
cu reprezentanții garnizoanelor mi
litare, cu muncitori, tehnicieni și in-* 
gineri din fabrici și uzine.

„Un vînt de violență a suflat la 
Avignon“ — au scris ziarele franceze 
referindu-se la ciocnirile dintre poli
tie și cei 6 000 de țărani sosiți din de
partamentul Vaucluse — care au în
cercat să ia cu asalt prefectura. Ei au 
fost respinși cu patul puștii și gaze 
lacrimogene. Ca și la Avignon, în 
multe alte localități s-au desfășurat de
monstrații ale micilor producători care 
nu-și mai pot vinde produsele agricole 
din cauza concurenței monopolurilor. 
La Marsilia s-au produs ciocniri între 
aproximativ 400 de fermieri și poli
țiști, atunci cînd fermierii au încercat 
să rupă cordoanele poliției pentru a 
înainta un protest prefectului. Ca 
urmare a puternicelor mișcări ță
rănești, guvernul a dat publicității un 
comunicat în care se spune că, înce- 
pînd cu data de 1 iulie. Franța va în
ceta în mod provizoriu importul de 
roșii șl fructe.

ACCRA. Secretarul general al Con
gresului sindicatelor din Ghana, J. 
Tettegah, a declarat la o conferință de 
presă că Congresul Sindicatelor din 
Ghana consideră în unanimitate că 
este imperios necesar să fie convocată 
deîndată o conferință panafricană a 
sindicatelor, pentru realizarea unității 
în mișcarea sindicală din Africa. Co
mitetul Executiv al Congresului Sin
dicatelor din Ghana a cerut Secreta
riatului Federației Sindicale Mondiale 
să convoace deîndată o conferință 
panafricană a sindicatelor.

SAIGON. Potrivit știrilor sosite din 
Vietnamul de sud, prețurile zahărului, 
cărbunelui, lemnelor de foc și zarzava
turilor etc. au crescut de la 50 la 100 
la sută. In ultimul timp autoritățile 
regimului Ngo Dinh Diem au majo
rat de la 10 la 25 la sută prețul apei 
potabile. Ziarul saigonez „Le Song“ 
scrie că „oamenii muncii au fost cel 
mai mult afectați de creșterea prețu
rilor înregistrată în ultimul timp“.

CHICAGO. In oraș, unde are loc 
Congresul Asociației naționale pen
tru propășirea populației de cu
loare, a avut loc o puternică de
monstrație împotriva discriminării ra
siale la care au participat mii de oa
meni. După demonstrație, în parcul 
central al orașului Chicago a avut loc 
un mare miting care a demonstrat ho- 
tărîrea populației de culoare de a-și 
apăra revendicările pînă la capăt. 
Delegații au criticat cu vehemență 
Biroul federal de investigații ai cărui 
agenți în statele sudice ale S.U.A. nu 
iau nici o măsură pentru demascarea 
persoanelor care se dedau la acțiuni 
teroriste împotriva negrilor și a orga
nizațiilor de negri.

NEW YORK. Senatorii rasiști din 
statele sudice au hotărît să frîneze 
prin toate mijloacele posibile discuta
rea și aprobarea tuturor propunerilor 
legislative ale guvernului american. 
Cu ajutorul acestui sabotaj, rasiștii 
speră să bareze drumul proiectului de 
lege cu privire la drepturile civile ale 
negrilor sau să-l modifice substanțial.

LONDRA. O rezoluție adoptată la 
conferința anuală a Sindicatului națio
nal al feroviarilor englezi subliniază că 
Anglia trebuie să sprijine toate măsu
rile în vederea dezarmării și să con
tribuie la încheierea unor acorduri cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare și la crearea de zone denu- 
clearizate.

BANGKOK. Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Muncii din Ma
laya. numărul șomerilor din această 
țară este de 64 000, depășind cu 2 700 
numărul de șomeri din luna aprilie.

ATENA. Greva de 16 zile a celor 
1200 de muncitori de la întreprinde
rea textilă „Iphanet“ din Salonic s-a 
încheiat cu succes. Patronul fabricii 
a fost nevoit să accepte satisfacerea 
revendicării greviștilor cu privire la 
majorarea salariilor.


