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0 chestiune de prestigiu
pentru fiecare colectivpermanentă

produselor
LA NIVELUL EXIGENTELOR BENEFICIARILOR

O I

Dezvoltarea producției socialiste cere deopotrivă eforturi pentru 
introducerea tehnicii noi, creșterea productivității muncii și reali
zarea de economii, cit și pentru îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. In întrecerea socialistă se situează pe prim plan lupta 
pentru înfăptuirea sarcinii trasate de Congresul al IlI-lea al P.M.R. 
de a asigura tuturor produselor fabricate de industria noastră so
cialistă o înaltă calitate. Despre realizările și preocupările unor co
lective în acest domeniu, publicăm azi cîteva din scrisorile sosite la 
redacție.

îmbunătățirea

a calității ' 31" Wsis
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Muncitor cu o înaltă calificare, Vasile Ciofu, tîmplar 
mecanic Ia Fabrica de mobilă din Iași, se evidențiază în 
întrecere prin calitatea deosebită a pieselor pentru mobilă 
pe care le execută.

în ultimele luni, nici una din piesele prelucrate de 
strungarul Dumitru Ion, de la secția a II-a mecanică a Uzi
nelor „Semănătoarea", nu a fost respinsă de controlul 
tehnic de calitate.

Pentru noi, care producem tablă subțire — unul 
din produsele mult solicitate de economia națională 
— „marca“ fabricii, calitatea produselor este o cau
ză a fiecărui muncitor și tehnician, o chestiune de 
prestigiu pentru întregul colectiv. Sigur că a îmbu
nătăți continuu calitatea nu înseamnă doar a dori 
acest lucru. Aceasta presupune măsuri tehnico-orga- 
nizatorice complexe care să sprijine eforturile munci
torilor pentru atingerea acestui obiectiv. La noi în 
uzină au fost luate în acest an o serie de măsuri 
pentru laminarea, zincarea și cositorirea unor forme 
de tablă uzuale, cu aspect îngrijit, respectîndu-se 
toate caracteristicile mecanice, chimice și tehnologi
ce de lucru. Rezultatele se văd : <țe la începutul 
anului, procentul de tablă cositorită de calitatea I a 
crescut de la 85 la sută, cît este prevăzut în planul 
tehnic, la 86,5 la sută, iar la tablă neagră calitatea I 
a sporit de la 86 la sută la 93,5 la sută. A crescut și 
producția de tablă decapată de bună calitate.

Fără îndoială, aceste cifre oglindesc noi progrese, 
noi realizări importante în domeniul calității. Dar 
ne-am obișnuit să nu ne oprim la rezultatele atinse 
odată. Exigențele beneficiarilor cresc și noi trebuie 
să mergem mereu înainte pentru a face față cerin
țelor. Uzina noastră a organizat de curînd o consfă
tuire cu principalii consumatori de tablă decapată ; 
au participat și delegați din partea institutelor de 
proiectări și cercetări care concură la realizarea pro
ducției de tablă. Consfătuirea a analizat o serie de 
probleme privind ridicarea parametrilor calitativi la 
tabla decapată. în uzină s-a întocmit imediat un 
plan de măsuri, care prevede îmbunătățirea calității 
materiei prime, restrîngerea toleranțelor la grosime 
a tablelor decapate, producerea într-un procent tot 
mai mare a tablei pentru ambutizare, îmbunătățirea 
condițiilor de ambalare și transport. Cerințele sînt 
azi mai mari și la tabla zincată și de aceea la noi 
au fost luate măsuri eficiente și pentru îmbunătăți
rea tehnologiei de fabricație și a aspectului acestui 
sortiment.

Uzina noastră dispune de largi posibilități pentru 
ridicarea calității produselor. Hotărîrea întregului 
nostru colectiv este de a dezvolta experiența dobîn- 
dită, de a livra economiei naționale sortimente de 
tablă de cea mai bună calitate.

La strînsul recoltei pe ogoarele gospodăriei colective din 
comuna Gheorghe Doja, raionul Slobozia. (Foto : M. Cioc)

Me lucrările agricole de vara

Pc întregul îlux
Calitatea mașinilor și uneltelor 

agricole pe care le fabricăm de
pinde de munca întregului colectiv 
al uzinei, de-a lungul fluxului de 
fabricație. La începutul acestui an, 
unele piese și repere pe care noi 
le montăm erau de calitate neco
respunzătoare. într-o adunare ge
nerală deschisă a organizației de 
bază au fost discutate deficiențele 
și s-au luat măsuri operative.

în ce privește calitatea produse
lor mai sînt probleme de rezolvat. 
Controlorii de calitate obiectează 
uneori, pe bună dreptate, asupra 
calității sudurilor. Am propus con
ducerii uzinei să organizeze 
cursuri de ridicare a calificării su
dorilor. Dar propunerea noastră 
întîrzie să fie aplicată.

MIHAI DODOCEOIU 
lăcătuș, șef de echipă

Uzina „7 Noiembrie“-Craiova

Ing. CONSTANTIN GINGARAȘU 
șeful serviciului control tehnic 

de calitate
Uzina de tablă subțire Galați

Nici o reclamație la calitate
Pe temeiul importantelor reali

zări obținute anii trecuți, în rafi
năria noastră s-au făcut anul a- 
cesta noi pași înainte în domeniul 
îmbunătățirii calității produselor 
petroliere și al valorificării superi
oare a țițeiului. Problema princi
pală a fost perfecționarea proce
sului tehnologic la instalația de 
cracare termică. Căutările cre
atoare ale inginerilor și tehnicie
nilor noștri pentru rezolvarea pro
blemei au dat rezultate bune. Pe 
această cale am reușit să obținem 
benzine cu cifră octanică ridicată. 
La secția uleiuri s-a urmărit atent 
regimul de distilare în vid și de 
rafinare a produselor, ceea ce a 
dus la realizarea de uleiuri cu cu
loare îmbunătățită și indice de 
viscozitate mai mare.

în acest an, la noi în rafinărie 
s-au fabricat unele produse noi, 
de calitate superioară : benzina

de extracție folosită ca solvent la 
rafinarea uleiurilor vegetale, un 
emulgator pentru fabricarea in
secticidelor, diferiți solvenți uti
lizați în industria chimică. Aș mai 
vrea să adaug un lucru care cons
tituie o mîndrie pentru întregul 
colectiv : în acest an, rafinăria 
noastră nu a primit nici o recla
mație cu privire la calitatea pro
duselor.

Noi am desfășurat o muncă rod
nică și pentru îndeplinirea exem
plară a celorlalți indicatori de 
plan. în primul semestru sarcinile 
de plan au fost realizate cu 5 zile 
mai devreme, productivitatea 
muncii a crescut cu 4,12 la sută 
față de plan și au fost obținute e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 663 000 lei.

în ultima săptămînă, în 
toate regiunile din sudul 
și vestul țării unitățile agri
cole socialiste au trecut din 
plin la recoltarea cerealelor 
păioase. în regiunile Oltenia 
și București, după cum rezul
tă din datele- Consiliului Su
perior al Agriculturii, orzul 
a fost strîns de pe 75-—80 la 
sută din suprafețele cultiva
te, iar în regiunile Ploiești și 
Banat de pe mai mult de 60 

• la sută. Grîul a fost recoltat 
de pe suprafețe mari în re
giunile București, Oltenia, 
Ploiești, Galați, Banat și Do- 
brogea.

La recoltarea mazărei re
zultate orra; bune au fost ob-, 
ținute pînă acum în regiunile 
Oltenia, Dobrogea și Bucu
rești.

Paralel cu aceste lucrări 
s-a executat strîngerea paie
lor de pe miriști și au în
ceput arăturile de vară și în- 
sămînțarea plantelor de nu
treț.

în ultima săptămînă au 
fost intensificate și lucrările 
de strîngere a furajelor culti
vate și a fînețelor naturale, 
în majoritatea regiunilor s-a 
terminat recoltarea furajelor 
cultivate, iar fînurile natura
le au fost cosite în proporție 
de 72 la sută în regiunea 
Crișana, 52 la sută în re
giunea Bainat și de 42 la 
sută în regiunea Hunedoara. 
Cositul fînețelor este întîrziat 
mai ales în regiunile Bacău,

Ploiești, Argeș, • Maramureș, 
Suceava și Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Ținînd seama de starea 
timpului, este necesar ca, îu 
săptămînă viitoare, consiliile 
agricole și conducerile unită
ților agricole socialiste să a- 
corde toată grija folosirii ju
dicioase și depline a tuturor 
mijloacelor existente în re
giuni pentru desfășurarea la 
vreme a muncilor agricole de 
vară.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă în primul 
rînd să se ia toate măsurile 
pentru strîngerea în cît mai 
scurt timp a recoltei de cere
ale păioase și a mazărei în 
vederea înlăturării pierderilor.

Mijloacele care nu sînt fo
losite la strîngerea recoltei 
de cereale să fie repartizate 
judicios la recoltarea mazărei, 
balotarea paielor, căratul sno
pilor pe arii, transportul și 
înmagazinarea recoltei, la 
executarea arăturilor și însă- 
mînțarea unor suprafețe cît 
mai mari cu plante de nutreț.

în săptămînă viitoare tre
buie de asemenea să încea
pă treierișul cu batozele al 
cerealelor secerate și al ma
zărei.

în regiunile în care cositul 
fînețelor este întîrziat să se 
grăbească această lucrare și 
să se asigure transportul și 
depozitarea în bune condiții 
a acestor valoroase furaje.

(Ageipres)

Există o fraejiune de timp — și agriculto
rul nostru o știe bine — cînd ți se pare că 
destinul recoltei a fost hotărit. Palul a în
gălbenit ; lanul tot are paloarea metalului 
rar ; spicul așteaptă să ți se culce în pal
mă. Cu ce mai poți interveni ?... Intrată în 
cuptorul lui iulie, pîinea nu se mal poate 
întoarce înapoi în copaie în forma bobului 
de acum un an, așa cum o statuie cu bron
zul odată turnat în tipar rămîne pentru tot
deauna statuie. Un spic — o statuie. Un lan: 
statui la puterea infinit, holde legănătoare 
de statui.

Dar să dăm filmul înapoi 1 Să întoarcem 
foile cărții de-a-ndoaselea, peste luni și se
zoane, prin ploi, viscole, furtuni și zăpezi 
luate-n răspăr, pînă în punctul unde bobul 
scris ca o slovă pe fila grasă de lut, se în- 
tîlnește cu recolta de acum. Cum ai pregă
tit această întîlnire între bob și bob ? Cum 
ai pregătit grăuntele de ieri-anul pentru do- 
bînda spicelor de azi ? Ai pus unul și ți 
s-a umplut palma. Ai croit tiparul în urmă 
cu luni și tiparul ți s-a împlinit după mă
sură. De-acum gata 1 Paiul nu mai crește. 
Bobul nu 6e mai îngroașă. Nu mai poți tra
ge spicul de mustăți. Holdele se țin de 
mîini de la zare la zare, reținînd lumina și 
făcînd-o materială de parcă însuși soarele 
tăiat în dreptunghiuri și pătrate ar fi căzut 
peste cîmpii...

Un prim sondaj al aurului vegetal, ace
lași pe care îl face și geologul cîntărind în 
palmă pirita cu seîntei de metal înainte de 
a 6e intra cu vagonul în muntele întreg, 
l-am făcut-;în urmă cu numai zece zile pe 
orizontul cerealier dobrogean exact deasu
pra Dunării, la Oltina.

Am intrat în lan cu președintele, nea IH® 
Dineu, și cu inginerul agronom Cornel Că- 
linescu. Spre deosebire de geologii care 
descoperă un zăcămînt, cei doi intrau în 
zăcămîntul de grîu cu emoția celor care 
l-au creat, hotărînd de la început valoarea 
fiecărui grăunte. S-a măsurat, s-au numărat 
firele, e-a făcut un treier.iș în palmă, s-au 
socotit și cîntărit pumnii de boabe.

Mîndre grîne. De sus, de pe malul 
dobrogean, făcîndu-ți ochii roată, pu
teai cuprinde lanurile îngălbenite ca pe 
un imens cadran 
păreau mai aurii 
soarelui sudic, în 
năre, în Bărăgan,
Combinele stăteau 
căscaseră gurile lor de întuneric și răcoare. 
Mîna tractoristului stătea gata pregătită pe 
volan, încleștată parcă pe un trăgaci. Un
ghia a mai încercat odată bobul... Cît ? O

solar. Grînele Dobrogei 
sub puterea aprigă a 

timp ce dincolo de Du- 
aurul lor abia mijea, 

la pîndă. Magaziile

Mari suprafețe recoltate

SEBASTIAN UDROIU 
maistru distilator 

Rafinăria nr. 2 — Ploiești

Mecanizatorii 
din gospodăriile 
de stat au reu
șit să recolteze 
pînă în seara 
zilei de 6 iulie 

grîul de pe o suprafață de circa 
90 000 de hectare. Cele mai bune 
rezultate la seceriș au fost obținute 
în Trusturile G.A.S. Turnu Severin, 
Craiova, Călărași și București.

Paralel cu recoltatul, gospodăriile 
de stat livrează grînele la bazele de 
recepție, execută arături și însămîn- 
țări în miriște.

în gospodă
riile agrico

le de stat

In raioanele 
Segarcea, Cala
fat și Corabia 

recoltatul griului se apropie de sfîr- 
șit. Pînă vineri G.A.S. și G.A.C. din 
Oltenia au strîns grîul și secara de 
pe aproape 110 000 ha.

Pînă în seara 
zilei de 6 iulie 
gospodăriile co

lective și gospodăriile de stat din 
regiunea Ploiești au strîns recolta 
de grîu, secară șt orz de pe o supra
față de peste 40 000 hectare.

Regiunea
Oltenia

Regiunea 
Ploiești

secundă 1 Exact secunda care, pe crono- 
metrul recoltei, a declanșat marea campa
nie a recoltatului.

în marea hala a grînelor...
Să trecem Dunărea odată cu soarele, 

după ce am lăsat în urmă miriștile de la 
Negru Vodă, după ce am văzut combinele 
pornind cu hărnicie în lungul 
solare, pe toată aria bătrînei 
ge. Dobrogea s-a sculat cu 
neață mai devreme, fiindcă dimineața și 
aurul ei sînt mai timpurii. Am încă în 
urechi sunetul plin, înfundat, al cîntarului 
pe care se răstoarnă saci. Cîntarul sună, 
sacii cresc alături în stivă, stiva se zidește 
pe stivă și se tace movilă. Cea mai impre
sionantă, pe orizontul plat al Dobrogsi 
milenare era pînă ieri dimineață movila io* 
mană de piatră de la Adamclisi. Era una, 
una singură pe toată zarea arsă, dominînd 
stepa de două mii de ani. Cînd a apărut 
una nouă ?

Am intrat în ziua de lumină a Bărăganu
lui, mărginită la sud cu eșarfa de aburi a 
fluviului. Trecem prin sate cufundate parca 
în somn. E o liniște ciudată, nefirească pen
tru acest ceas ; bătăturile, cosele, ulițele 
sînt încremenite într-o nemișcare de cristal.

— Hei, nu-i nimeni pe-aici ?
Nu e nimeni. Satele s-au mutat pe cîmp, 

între lanuri, sub dogoarea cuptorului ce
realier.

Sîntem în marea hală a recoltei, pe un 
Ian de cîteva sute de hectare, la gospodă^ 
ria colectivă din comuna Gheorghe Doja, 
raionul Slobozia. Pentru cine nu cunoaște 
agricultura socialistă a Romîniei de azi, 
ceea ce întîlnește într-o gospodărie colecti
vă — luată la întîmplare — i se poate în
fățișa drept surpriză. O surpriză sînt lanu- 
rile, cu marea lor geometrie de galben imej- 
culat, o surpriză e ritmul muncii, mai exact 
ceea ce înțelegem azi prin noțiunea de 
ritm. Romînia număra după statisticile ofi
ciale ale anului 1938, tipărite într-o umflata 
și zgomotoasă enciclopedie, 3 265 866 de 
coase, 5 435 543 de seceri și 4 757 223 de 
furci. Cu un asemenea arsenal, identic de 
altfel cu arsenalul agrar al dacilor, Romî
nia veche făcea agricultură, frîngînd în fața 
holdei, în fiecare vară, milioane și milioane 
de spinări, luptînd cu bălăria înaltă, cu 
scaiul și cu pălămida.

PAUL ANGHEL

(Continuare în pag. IlI-a)

VIATA CULTURALĂ

razelor 
Dobro- 

o dimi-
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în stațiunile de odihnă
De la corespondenții noștri

I BAZNA I

Dispozitiv pentru automatizarea comenzilor la laminoare Cenaclu literar

La Fabrica de țevi din Roman a fost conceput și rea
lizat un dispozitiv pentru automatizarea comenzilor la 
perforatoarele și netezitoarele laminoarelor. Ochiul 
electronic al dispozitivului este sensibil la lumina și 
căldura degajată de țagla incandescentă și transmite 
impulsuri unui releu electromagnetic, care acționează 
automat instalațiile de alimentare cu țagle ale per
foratorului și netezitorului. Mecanismul cuprinde foto- 
rezistente din sulfură de plumb pentru radiații infra- 
roșii — o realizare a cercetătorilor Institutului de fizică 
din București al Academiei R.P. Romine.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
La Casa regională a creației populare 
Oltenia a avut loc ieri ședința de 
constituire a cenaclului „Oltenia li
terară1’, din care fac parte ti
neri poeți și prozatori din regi
une. Membrii noului cenaclu literar 
au stabilit planul de muncă pe anul 
în curs. Ei au prevăzut, printre altele, 
organizarea de grupuri de creație în 
unele întreprinderi industriale, pe 
șantiere și la gospodării agricole co
lective, editarea prin Casa regională 
a creației populare a celor mai va
loroase lucrări și altele.

Trenuri pe ruta București nord-Snagov plajă și retur
Incepînd din această dumini

că si în continuare, in cele
lalte duminici și zile de săr
bătoare. se pun în circulație 
trei perechi de trenuri pe dis
tanța. București nord — Sna
gov plajă. Din București nord 
pleacă următoarele trenuri : 
7101, la ora 6,30, cu sosirea la 
Snagov plajă 'a ora 7,30 î 7103, 
la ora 9,30, cu sosirea la Sna
gov plajă 1* or" 10,30 i 7105,

la ora 19,55 cu sosirea la Sna
gov plajă la ora 20,55. La du
cere, trenurile opresc o singu
ră dată, la Snagov-sat (haltă).

De Ia Snagov Dlajă spre 
București pleacă trenurile : 
7102. la ora 8,07 cu sosirea Ia 
ora 9,12 i 7104, la ora 18,30 cu 
sosirea la ora 19,36 și trenul 
7106, la ora 21,36 cu sosirea 
U 22,36.

Un nou parc
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 

partea de nord-est a orașului Ploiești 
a fost amenajat un nou parc, pe o su
prafață de cîteva zeci de hectare, din 
care 20 000 m p un lac de agrement. 
Aici au fost plantați mii de pomi și ar
buști ornamentali. în mijlocul parcului 
s-a organizat un colț zoologic și o estra
dă pentru spectacole în aer liber.

La Bazna, vizitatorii se bucură de far
mecul priveliștilor, își îngrijesc sănăta
tea, se distrează, fac sport. Biblioteca 
stațiunii, frecventată de numeroși oas
peți, dispune de peste 10 000 de 
volume. Manifestări cultural-educative 
interesante au loc în sălile de spectaco
le, în grădina de vară, la club. Pe lingă 
recenzii, simpozioane, concursuri pe te
me literare, s-au organizat concursuri 
„Cine știe să cînte și să recite frumos“, 
precum și întreceri sportive, excursii în 
împrejurimi. In fiecare săptămînă, for
mații artistice profesioniste și de ama
tori din Mediaș, Sibiu și din alte orașe 
prezintă spectacole.

La Observatorul astronomic popular din Capitală

venit 
avut

Eclîpsa de lună
de azi noapte

în legătură cu eclipsa de lună care ă 
avut loc în noaptea de 6 spre 7 iulie, 
ne-am adresat tovarășului M. Alecsescu, 
directorul Observatorului astronomic popu^ 
Iar din București, care ne-a relatat urmă
toarele :

Fazele eclipsei s-au desfășurat în stric
tă conformitate cu calculele. Astfel, pe
numbra destul de slabă a fost observată 
în jurul orei 22 ; cît privește contactul 
cu umbra propriu-zisă, acesta a avut loc 
la orele 22 și 32 de minute. Faza maxi
mă a eclipsei a avut loc la orele 
2 minute, iar ieșirea din umbră a 
notată la orele 1 și 33 de minute.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
nici de a observa fenomenul, au 
pe terasa Observatorului, unde au
la dispoziție instrumente de observație 
și au primit lămuriri din partea perso
nalului de specialitate.

A fost o noapte rodnică, în care mun
ca de popularizare s-a împletit 
munca științifică. Cu această ocazie 
aport, prețios l-a adus colectivul de 
tronomi amatori, cu ajutorul căruia 
fost înfăptuite toate obiectivele propu
se în timpul eclipsei. în scurtă vreme, 
vor fi prezentate de către Observatorul 
astronomic popular unele dintre rezul
tatele observațiilor efectuate.

Eclipsele de lună sînt fenomene as
tronomice care se repetă la anumite in
tervale de timp : de aceea, ele sînt pre
vizibile. Viitoarele eclipse vizibile la 
noi în țară vor avea Ioc Ia 24 iunie și 
19 decembrie 1964, ambele fiind eclipse 
totale de lună.

| AMARA

Așezată în inima Bărăganului, stațiu
nea balneară Amara, raionul Slobozia, 
găzduiește un mare număr de oameni 
ai muncii veniți la tratament. Zilele tre
cute, 
stantin 
giunii 
tacole 
zentat programe artistice și formații de 
amatori ale Casei raionale de cultură 
din Slobozia, corul, brigada artistică de 
agitație și echipa de dansuri de la că
minele culturale din Amara și Fierbinți 
și din alte comune ale regiunii Bucu
rești. La club, zilele acestea a avut loc 
o seară literară închinată vieții și ope
rei lui Mihail Eminescu. Biblioteca, în
zestrată cu peste 5 000 de volume, are

numeroși cititori. Filmele care rulează 
în aer liber de trei ori pe săptămînă, 
spectacolele și programele de televiziu
ne întregesc activitatea cultural-edut 
cativă ce se desfășoară în această sta
țiune.

colective ale Teatrului „Con- 
Nottara“ și

București au dat
apreciate de public. Au pre-

Teatrului re- 
aici spec- Oamenii muncii sosiți la stațiunea bal- 

neo-climaterică Victoria frecventează 
casa de cultură, biblioteca, cine
matograful, sălile de jocuri distractive, 
discoteca. Ei pot să participe la confe
rințe pe teme ale politicii interne și in
ternaționale a partidului și statului nos
tru, la audiții muzicale, concursuri' 
sportive etc. Recent au dat aici concer
te orchestrele de muzică populară „Doi
na Moldovei" și „Crișana" ale Filarmo-“ 
nicilor de stat din Iași și Oradea,
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Legume proaspete, de bună calitate, 
în toate piețele

Livrările să se facă 
eșalonat, în grafic
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Datorită măsurilor luate din vreme, în 
jurul orașului Timișoara s-au creat mari 
bazine legumicole, de unde se trans
portă pe piață zeci și zeci de tone de 
roșii, varză, castraveți, ceapă etc., care 
satisfac cerințele consumatorilor. Multe 
gospodării agricole colective, cum sînt 
cele din Ghiroda, Giroc, Diniaș, Peciu 
Nou și altele livrează zilnic produse le
gumicole, astfel ca acestea să ajungă 
proaspete la consumatori și piața să fie 
aprovizionată rațional. Pentru ca gos
podăriile să poată desface în condiții 
bune surplusul de legume după preda
rea livrărilor în cadrul contractelor, 
sfatul popular al orașului le-a pus la 
dispoziție — în piața Badea Cîrțan — 
mese, cîntare, umbrele și altele.

Mai sînt însă și unele gospodării care 
nu respectă graficele de livrare. Gospo
dăria agricolă colectivă din Remetea a 
cerut Oficiului de legume și fructe din 
Timișoara, în ziua de 4 iulie, un camion 
care să încarce ceapă și roșii, conform 
gr a' ului. Camionul s-a întors însă gol, 
pentru că produsele nu fuseseră recol
tate.

Nici unitățile de desfacere nu-și res
pectă întotdeauna sarcina contractuală. 
De pildă, la gospodăriile agricole colec
tive din Riled, Tomnatic și Lovrin stau 
însemnate cantități de roșii și castraveți 
neridicate, deși pe piață se simte ne
voia acestor produse.

In regiunea Banat sini cultivate su
prafețe întinse cu roșii. Datorită căldu
rilor din ultimele zile, o mare parte 
s-au copt rapid. Din ele s-ar putea fa
brica și importante cantități de pastă 
sau suc de roșii. Acest lucru însă nu 
se poate face pentru că întreprinderea 
„7 Noiembrie“ din Arad încă nu a în
ceput producția, lucrările de punere în 
funcțiune a utilajelor fiind mult întîr- 
ziate.

Desfacerea — cît mai 
bine organizată

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Ori
ce gospodină din Cluj, Turda și 
din alte orașe ale regiunii va 
spune, de bună seamă, că de mulți 
ani n-a existat în piețe o aprovi
zionare atît de bună cu legume. 
Numai în cursul lunii iunie, prin 
unitățile Aprozar s-au vîndut cu 
aproape 400 de tone de legume 
proaspete mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

S-a dezvoltat și se dezvoltă ne
contenit rețeaua de desfacere. Uni
tățile cooperației de consum, de 
pildă, au avut anul trecut doar 70 
de centre de desfacere a legumelor. 
Acum numărul acestora a crescut 
la 117. S-au deschis unități noi în 
centre rurale mai mari cum sînt 
Lupșa. raionul Cîmpeni, Colibița, 
Teaca, Lechința, raionul Bistrița, 
Ileanda, raionul Dej, Poșaga și Oco
liș, raionul Turda, etc. în curînd se

STÎNCENLHALTÂ
Ce fel de om să fie 

și ăsta? Fetita (o fetită 
de vreo 4—5 ani) i-a 
adus mineure, s-a cfii- 
nuit cu legățwa cu de
ale gurii și el, ia uite, a 
făcut-o să și plingă. Fe
tita trece pe lingă mine 
oftînd și se uită mustră
tor spre taică-său. O în
treb.

— De ce te-a supărat? 
lini spune morocă

noasă:
— Lasă-mă-n pace.
Scot punga cu bom

boane din buzunar, ti 
ofer o bomboană. Se 
uita la pungă, se uită 
spre cariera de piatră 
unde l-a lăsat pe taică- 
său, apoi iar la pungă:

— Și eu am bomboa
ne acasă.

— Ani spus eu că nu? 
Dar nu-i frumos să re
fuzi. (Ia o bomboană. 
Semne bune. Mă pot 
împrieteni cu ea). Cum 
te cheamă?

— Ilenuța Cadar... 
Dar tu ce faci aici?

— Aștept trenul. Vreau 
să merg la Toplița... 
De ce te-ai supărat pe 
tăticu’?

— Pentru că e rău... 
Tăticu meu e miner. El 
dărimă stîncile alea de 
la cariera de piatră. 
Dumneata vezi piuă a- 
colo? (Dau din cap). 
fără ochelari?

— Sînt de soare... la 
uită-te și tu prin ei.

— Stau cu tine pînă 
coboară tata cu frînghia.

Uite colo o să coboare 
legat în frînghii. Stai 
cu mine pină coboară 
tata?

— Stau.
Ne așezăm pe malul 

Mureșului, peste drum 
de cariera de piatră. în
cropim o discuție des
tul de interesantă. Mai 
are un frate, pe care-l 
cheamă Petrișor. El n-a 
putut veni cu ea să-i a- 
jute la traista cu mîn- 
care pentru simplul mo
tiv că are abia un an și

D n carnetul 
reporterului

cîtei 'i luni. Pe taică-său 
il cheamă Emil Cadar. 
Mă duce la panoul de 
onoare al carierei, unde 
este și poza tăticului ei.

— Uite-l pe tăticu’!
Privesc spre carieră. 

O st încă de piatră a- 
bruptă, fără pantă. Le
gat în frînghii coboară 
un om. Emil Cadar, ta
tăl prietenei mele.

— Uite-l cum cohoa. 
ră. Mai îmi dai oche
larii?

Stinca e înaltă. Peste 
80 de metri. Omul se 
lasă cu frînghia. E sus
pendat la jumătatea ce
lor 80 de metri. S-a 
oprit aici. își caută sta
bilitatea. Strigă ceva în 
sus, spre locul de unde 
a coborît. Răspunde o 
voce. Vedem cum se

lasă cu altă frînghie niș
te seînduri. Le ancorea
ză. E gata. Mai strigă 
ceva. Se lasă în jos per
foratorul cu furtunul cu 
aer comprimat. După 
puțină vreme Valea 
Mureșului se umple de 
țăcănitul perforatorului. 
Ilenuța se uită prin 
ochelari la taică-său. 
Miner la cariera de pia
tră e o meserie care 
cere curaj.

— llenufo, tot nu 
mi-ai spus de ce ești 
supărată pe tăticu’.

— Pentru că nu vrea 
să mă ia cu el acolo 
sus.

Un nor răzleț a aco
perit dintr-odată Valea 
Mureșului. A început să 
plouă cu niște picături 
mari. Ne retragem sub 
streașină haltei Stînceni. 
Tunetele încearcă să a- 
copere țăcănitul perfo
ratorului. Perforatorul 
nu se lasă deloc. Șu
ieră o locomotivă. îmi 
iau rămas bun de la 
Ilenuța.

De la fereastra vago
nului privesc spre mine, 
rtil care perforează sus
pendat, legat în frînghii.

După o oră m-am în- 
tîlnit la Toplița chiar cu 
Emil Cadar. Îmi ztmbea 
de la panoul de onoare 
din centrul orașului. Am 
citit sub fotografia lui: 
„Cinste harnicului mun
citor, Emil Cadar, can
didat de partid“.

NICUȚA TÄNASE

vor deschide alte 20 de unități, prin
tre care și în gările Războeni, Aiud, 
Cîmpeni, Huedin etc.

S-a dezvoltat și rețeaua unități
lor Aprozar în orașe. La Cluj s-au 
deschis numeroase chioșcuri vo
lante.

Pe de altă parte, gospodăriile agri
cole colective desfac pe piață însem
nate cantități de legume. Gospodăria 
colectivă din Apahida vinde zilnic 
mari cantități de legume — la Cluj, 
la Băile Cojocna. Gospodăria colecti
vă din Luncani, raionul Turda, des
face legume la Turda, Cîmpia Turzii, 
Ocna Mureș și chiar la Cîmpeni.

Ridicarea legumelor de la gospo
dăriile colective de către unitățile 
Aprozar și ale cooperației se face 
pe baza unor grafice de livrare 
care, trebuie spus, se respectă în 
bună parte. Dar, după cum ne sem
nalează colectiviștii din Bonțida, în 
loc ca Aprozarul să preia marfa la 
timp, cum prevede graficul, vine cu 
o zi-două întîrziere. Văzînd aceasta, 
colectiviștii au transportat ei înșiși 
marfa la unitățile Aprozar, dar au 
întîmpinat greutăți la preluare. A- 
semenea dificultăți au întîmpinat și 
colectiviștii din Răscruci, raionul 
Gherla, Luna, raionul Turda, și din 
alte gospodării.

Deși este o producție bună de le
gume, în unele localități sînt încă 
goluri destul de mari în aprovi
zionare. în centre forestiere impor
tante cum sînt Romuli, Valea 
Mare, Cormaia, raionul Năsăud, ca 
și la stațiunea balneară Sîngeorz- 
Băi și chiar în centrul de raion Nă
săud lipsesc zile în șir legume 
proaspete în sortimente corespunză
toare. In orașul Zălau se simte lipsa 
roșiilor, a conopidei, deși la Cluj și 
Turda aceste produse sînt exceden
tare. Aceasta se întîmplă din cauză 
că întreprinderea regională de 
transporturi auto nu pune la dispo
ziție la timp mijloace de transport, 
iar organele cooperației de consum 
nu cunosc necesarul din aceste lo
calități.

în ultima vreme s-a intensificat 
inițiativa gospodăriilor agricole co
lective de a transporta, cu mijloace 
proprii, legumele în diferite centre 
mai îndepărtate, ceea ce va asigura 
o aprovizionare mai ritmică a aces
tor localități.

Din păcate, la Cluj și Turda nu 
există o colaborare destul de strînsă 
între conducerea unităților Aprozar 
și cea a administrației magazinelor 
Gostat, astfel că sînt zile cînd se li
vrează pe piață cantități mari de ro
șii și alte legume, care nu se consu
mă în întregime, iar în alte zile sînt 
goluri.

Trebuie făcute eforturi pentru a- 
provizionarea rațională a piețelor 
și magazinelor cu produse de bună 
calitate.

Cinematografe sătești
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). în 

ultimele luni în mai multe localități 
din regiunea Brașov au luat ființă 
noi cinematografe. Printre acestea 
se numără Vărd-Agnita, Vad-Păgă- 
raș, Dăișoara, Drăușeni și I-Ioghiz- 
Rupea, Scoreiu și Gușterița-Sibiu, 
Ghidfalău și Angheluș-Sfîntu Gheor
ghe, Dalnic-Tg. Secuiesc și altele. în 
ultimul timp au fost inaugurate 
noi săli de cinematograf și în loca
litățile Barcani și Vama Buzăului, 
raionul Tg. Secuiesc.

EVGHENII ȘVART ------------------------------------------------------

..U M 3 R A"
______________________________  la Teatrul de Comedie

După o atît de îndelungată absen
ță, care s-a resimțit în peisajul tea
tral bucureștean, dar de care au 
profitat spectatorii din alte locali
tăți, unde au fost întreprinse tur
nee, Teatrul de Comedie și-a re
deschis porțile. Pătrunzi cu plăcere 
în sala frumos renovată, remarci 
instalațiile moderne cu care a fost 
înzestrată scena. încă de la intrare, 
recunoști „marca fabricii“, ampren
ta unei poziți! artistice și unei ținute 
de cultură care definesc personali
tatea acestui teatru : ca totdeauna, 
„spectacolul începe din foyer“ prin- 
tr-un șir de panouri ilustrînd Inteli
gent și combativ conținutul piesei și 
raporturile sale cu realitățile social- 
politice ale lumii de azi ; ca tot
deauna, plasatoarea îți înmînează 
un program elegant îngrijit redac
tat instructiv Prin cele două noi 
spectacole pe care le prezintă — 
„Umbra“ de Evghenii Șvarț și „Casa 
inimilor sfărîmate“ de George Ber
nard Shaw — teatrul se dovedește 
consecvent sarcinii pe care și-a pro
pus-o; de a fi mereu prezent în con
temporaneitate.

Piesa scriitorului sovietic E. Șvarț 
este un basm și păstrează întregul 
farmec al întîmplărilor miraculoase 
cu prințese și căpcăuni, cu cele 
douăsprezece bucătărese care știu 
tot ce se întîmplă și cu apa vie, 
care învie chiar morțli, dacă au fost 
oameni buni. Autorul a abordat 
acest gen pentru că în formele sim
ple șl naive ale basmului. înțelep
ciunea populară a exprimat feno
mene esențiale ale vieții, ale luptei 
dintre bine și rău, cu o mare putere 
de generalizare. Creată în ajunul 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd norii întunecai! ai fascismului 
se îngrămădeau tot mai amenință
tor, această alegorie a bătăliei din
tre umbră si umanitate sună și azi ca 
o chemare la vigilență. Povestea se 
Întrețes». fin, cu realitatea. Pe sce
nă apare lumea prost orînduită a 
exploatării omului de către om, lu
mea manevrelor de bursă șl a mi
niștrilor necinstiți, a „vilegiaturiștl- 
lor“ bolnavi de pisa multă trîndă-

vie, a intrigilor politicianiste. în 
imaginea umbrei care se desprinde 
de om și se întoarce împotriva lui, 
recunoaștem ascensiunea forțelor 
obscure ale fascismului sprijinite de 
cercurile de afaceri, de presa răs- 
pînditoare de otrăvuri (al cărei re
prezentant e ziaristul Cezar Borgia), 
de asasini și jandarmi plătiți (Pie
tro). Dar stăpînirea de coșmar a 
umbrei nu poate fi decît temporară. 
N-are dreptate prințesa cea alinta
tă, care crede că toți oamenii sînt 
mincinoși și nemernici. Piesa e stră-

Pe scenele teatrelor

bătută de optimismul specific bas
mului popular, întemeiat pe convin
gerea că, orice ar fi, oamenii cin
stiți și muncitori vor învinge. Victo
ria aparține învățatului și micii sale 
prietene Annunțiata. Regreți că dra
maturgul, după ce a făcut acestor 
două personaje o atrăgătoare pre
zentare în actul I, le acordă apoi un 
loc prea mic în acțiune. Dar spre 
ele se îndreaptă simpatia publicu
lui care primește cu emoție avertis
mentul lor lucid, rostit în numele 
umanismului socialist.

In regia lui D. Esrig, „Umbra“ este 
un spectacol de fantezie și de mare 
virtuozitate. Nenumăratele simboluri 
și metafore pe care e construit bas
mul au lost transpuse spiritual, în 
imagini scenice deosebit de expre
sive. Făptura tîrîtoare, fără oase, a 
Umbrei coboară parcă din ficțiune 
și capătă existență sensibilă prin 
compoziția de o veritabilă perfec
țiune și plasticitate a actorului Gh. 
Dinică, în care mima, pantomima, 
baletul, agilitatea acrobatică și in
tonațiile vocii se unesc și se armo
nizează pentru a sugera corespon
dența trăsăturilor morale ale perso
najului, cu aspectul său fizic. Tru
pul spiralat și gheboșit al Umbrei 
se furișează la început, nesigur pe 
picioare, folosind maleabilitatea sa 
nevertebrată spre a se Infiltra, a

linguși, a înșela ; își umflă pieptul 
ajungînd pe tron și proclamînd, în 
numele claselor parazitare, princi
piul de a nu se schimba nimic, dar 
redevine umbră inconsistentă și tre
murătoare de îndată ce învățatul 
rostește formula magică : „Umbră, 
vine lumina, cunoaște-ți locul 1“ Ac
torul a reușit astfel să redea în ima
gine vizuală mijloacele ticăloase 
ale Umbrei cît și slăbiciunile sale 
luminînd resorturile care-i faci
litează la un moment dat drumul 
spre putere și legile care-i deter
mină prăbușirea inevitabilă. O 
creație cu totul remarcabilă are, de 
asemenea, Sanda Toma : întruchi
pare a prințesei mofturoase — cu 
mersul ca pe arcuri al păpușilor 
mecanice și inocență prefăcută în 
glas, seducă’oare la chip și capri
cioasă, plină de o grație artificială 
și de egoism — cu foarte mult sub
text, deci, actrița a realizat tocmai 
acea maximă simplitate și concen
trare a figurilor de basm, care re
zumă în cîteva linii un portret ne
crezut de complex. Iurie Darie, aflat 
în plin progres pe linia adîncirii 
mijloacelor sale artistice a dăruit 
învățatului o aureolă de puritate lu
minoasă, de generozitate a convin
gerilor, în vreme ce Eliza Plopeanu 
(Annunțiata), a surprins elanul sin
cer, spontan, copilăros al fetei din 
popor. Toate celelalte personaje se 
integrează unei tipologii variate, a- 
cuzînd cu vigoare categoriile socia
le pe care le reprezintă. Iată-1, de 
pildă, pe D, Rucăreanu în rolul ga
zetarului cinic, în goană după au- 
to-reclamă ; e una din acele inter
pretări care face „vogă“, în sensul 
că spectatorii își amintesc multă 
vreme ticurile personajului și le 
imită în glumă. La rîndul său Amza 
Pellea a găsit pentru Pietro un pro
fil individual marcat (deși cu oare
care ostentație, care devine su
părătoare). Doi actori care au 
umorul în sînge și știu să încarneze 
rolul cu exactitate — N. Gărdescu 
și Florin Scărlătescu — fac un bun 
tandem comic în primul ministru si 
ministrul de finanțe. Compoziții de

Noul teatru de vară din Mamaia

materialelor publicate
Spălătoriile din blocuri"

© De ce s-au desființat stafiile de taxicamioane ale I.T.B. ? • Cum a apărut 
în piața Cbor numitul Docan, organizator de transporturi la domiciliu

Înainte de a mă muta într-unul 
din blocurile noi de pe șoseaua 
Mihai Bravu — unde am primit de 
curînd locuință — îmi făceam tot 
felul de gînduri cu privire la aran
jatul apartamentului, la cumpără
turile pe care le mai aveam de 
făcut. Nici un moment nu m-am 
gîndit că adevărata „problemă“ de 
care mă voi lovi va fi aceea de 
a găsi un mijloc de transport pen
tru mutarea mobilei. Știam că în 
apropierea blocului unde urma să 
locuiesc, în Piața Obor, e o stație 
de taxicamioane I.T.B. Cînd m-am 
dus însă acolo, ia mașină de unde

★

Problema semnalată de cores
pondentul nostru a mai constituit, 
cu opt luni în urmă, obiectul unui 
articol publicat în „Scînteia“. Se 
insista acolo asupra necesității de 
a se organiza în Capitală — ca și 
în alte orașe — o unitate de deser
vire a cetățenilor care se mută ori 
au de transportat obiecte grele.

Ce s-a făcut pină acum în aceas
tă privință ? Iată întrebarea pe 
care am pus-o șefului serviciului 
„întreprinderi comunale“ de la 
Sfatul popular al Capitalei.

— La București, în piețele Obor, 
1818 și 1 Mai, există 3 stații de 
taxicamioane I.T.B., unde stațio
nează cite 10 mașini — ne-a 
răspuns el. Știm că 30 de taxica
mioane nu pot face întotdeauna 
față cerințelor. De aceea, se vor 
introduce treptat noi mijloace.

Ne-am deplasat la adresele indi
cate pentru a vedea, la fața locu
lui, cum sînt deserviți cetățenii 
care solicită taxicamioane Dar, ca 
și corespondentul nostru, n-am gă
sit nici stațiile și cu atît mai puțin 
camioanele. în schimb, cîțiva 
„binevoitori“ și-au oferit imediat 
serviciile La Piața Obor, de 
exemplu, în fața fostului birou de 
repartizare a camioanelor I.T.B., 
își desfășoară zilnic activitatea 
Gheorghe Docan. Cum dă cu ochii 
de cineva care caută un taxica-

nu-i ! Nici măcar stației nu i-am 
mai putut da de urmă. Am între
bat în dreapta șl în stingă. Unii 
spuneau că s-a mutat, alții că ar 
fi fost desființată. Neavind înco
tro, pînă la urmă am apelat la 
serviciile unor particulari pe care 
n-aș fi vrut să-i folosesc. în același 
timp însă, m-am grăbit să vă scriu, 
pentru ca această chestiune, de 
care se lovesc nenumărați cetățeni, 
să fie ridicată în fața celor în mă
sură s-o rezolve.

ION COSTEA 
electrician — București

mion, îi aține calea, asigurîndu-1 
că-i pune la dispoziție echipe de 
încărcători, mașini și tot ce are 
nevoie. De unde ? „Mă privește“, 
răspunde Docan, denumit de cetă
țenii de pe strada unde locuiește 
„șeful șoferilor“.

în piețele 1848 și l Mai cetățe
nii găsesc, la rîndul lor, alți Do- 
cani. Dar aceștia n-au apărut în- 
tîmplător. Profitînd de lipsa de 
preocupare, aș spune chiar de ne
păsarea celor care aveau datoria să 
se ocupe de asemenea probleme, 
ei și-au creat adevărate „vaduri“ 
și acționează nestingheriți.

Dar stațiile de taxicamioane unde 
sînt ? Doar fuseserăm informați 
că există. Ne-am adresat I.T.B. 
Aici am aflat — ceea ce se pare 
că tovarășii de la Sfatul popular 
al Capitalei nu avuseseră încă 
timp să afle — că stațiile s-au 
desființat cu un an în urmă, că 
din cele 30 de mașini despre care 
ni se vorbise se mai află 
la dispoziția cetățenilor doar... 
două și că ele pot fi găsite în str. 
Berzei nr. 18. De ce s-a făcut acest 
lucru ? Potrivit relatărilor șefului 
serviciului comercial din Direcția 
generală I.T.B., „pentru că la 
I.T.B. planificările mașinilor sînt 
făcute după comenzi, după anotimp 
și după...“

Se înțelege că asemenea explica-

PE URMELE

ștearsă a

-------------------A-------------------------  
mică întindere, dar toarte personale, 
realizează Mircea Constantinescu 
(consilierul secret) precum și cîțiva 
dintre excelenții reprezentanți ai e- 
chipei tinere a Teatrului de Come
die : D. Chesa (Majordomul), Gh. 
Crîșmaru (călăul care atectează 
o gingașe caritate față de... mie
lușei și păsărele), Șt. Tăpălagă, 
Val Plătăreanu. Mai
apărut cîntăreața Iulia Giuli (Au
relia Vasilescu). Un loc aparte ocu
pă în piesă Doctorul, care oscilează 
între teamă și prietenia Dentru învă
țat ; repulsia sa pentru compromisul 
în care se complace a fost reliefată 
de Mircea Șeptilici, căruia i-am 
cere, totuși, mai mult dramatism.

Decorurile și costumele create de 
I. Popescu-Udriște îmbină iantasticul 
cu caricatura etico-politică, slujind 
fidel viziunea regizorală. Cum spu
neam, regia a cheltuit multă inven
tivitate și spirit, îndeosebi în direcția 
satirei incisive la adresa lumii capi
taliste de azi. Spectacolul 
dă în momente comice 
Poate că unele dintre ele 
cursivitatea acțiunii, iar în 
cascadă de idei ingenioase 
de ceva din căldura
Spectacolul are, în schimb, darul 
de a merge pe linia unei dezbateri 
de factură intelectuală densă, cu 
directă raportare la actualitate.

abun- 
subtile. 

întrerup 
această 
se pier- 

povestirii.

„Umbra“ prilejuiește încă o dată 
confirmarea nivelului proiesional 
înalt pe oare-1 cultivă Teatrul de 
Comedie. S.pre a spori irumusețea 
plastică a mișcărilor s-a recurs, în 
chip salutar, la aportul profesoarei 
Paule Sibylle. Tehnica desăvîrșită 
a actorilor, minuțiozitatea în elabo
rarea fiecărui detaliu, produc spec
tatorului o mare satisfacție artistică, 
cu atît mai mult cu cît sînt puse în 
serviciul unui bogat

★

Cu cîtva timp în 
din Galați a oierit,
București, o reușită reprezentație cu 
„Umbra“. Regizorul Gheorghe Jora a 
imprimat spectacolului o atmosieră 
unitară, accentuînd poezia, umanita
tea piesei, mesajul 
apărare a vieții, a 
rului. S-a remaicat 
interpretarea Ginei
dat Annunțiatei o participare vibran
tă, o anumită pasiune învăluită în 
decență și candoare ; merită amin
tite, de asemenea, gestica atent stu
diată a lui Ion Niciu (Umbra), ca
racterizarea nuanțată tăcută Iuliei 
Giuli de Marieta Luca, contribuția 
pozitivă a actorilor Ion Ulmeni, H. 
Polizu ș.a., precum și decorul expre
siv, în alb-negru, semnat de sceno- 
graiul Mihai Toian.

ANDREIBÄLEANU

conținut.

urmă. Teatrul 
în turneu la

ei emoționant de 
cinstei și adevă- 
în mod deosebit 
Patrichi, caie a

Sanda Toma, Iurie Darie și Gh. Dinică în „Umbra"
(Foto: ION MICLEA)

ții, ca și informațiile formale pri
mite de Ia secțiunea de gospodărie 
comunală a S.P.C. nu sînt de na
tură să convingă pe cineva că atît 
într-un loc cît și în altul s-ar con
suma prea multă energie pentru 
rezolvarea problemei transporturi
lor diferitelor obiecte voluminoa
se. Dimpotrivă, după cum s-a vă
zut, însuși gradul de informare al 
tovarășilor amintiți este mai mult 
decît aproximativ.

înființarea unui serviciu pentru 
deservirea cetățenilor cu autoca
mioane nu este o sarcină care re
vine exclusiv Sfatului popular al 
Capitalei. De această problemă are 
datoria să se ocupe și Ministerul 
Comerțului Interior, deoarece este 
vorba și de ajutorul de care are 
nevoie cumpărătorul atît la maga
zinul de mobilă pentru încărcarea 
garniturii, cît și acasă, pentru des
cărcarea ei. E drept, în multe ma
gazine de specialitate găsești aju
toare. Dar, în loc să fie salariații 
întreprinderii de prestări servicii 
manuale, sînt lucrători „pe cont 
propriu“, care pretind, bineînțeles, 
prețuri fixate de ei înșiși. Ca și cei 
din fostele stații I T.B., ei își văd 
liniștiți de treabă, fără ca cineva 
să pună ordine în această privință.

Mii și mii de cetățeni se 
mută în locuințe noi. Magazinele 
de mobilă și alte produse indus
triale sînt tot timpul pline de cum
părători. Iată de ce înființarea 
unor unități speciale, dotate cu 
mijloace de transport, cu personal 
calificat, care să presteze asemenea 
servicii pentru cetățeni, se impune 
neîntîrziat. Se cere 
spirit de inițiativă, 
țelegere față de o 
blemă importantă 
muncii, atît din 
partea organelor 
comerciale, cît și 
a comitetelor e- 
xecutive ale sfa
turilor populare.

Cît privește 
Capitala, cum a- 
preciază tovară
șii din conduce
rea secțiunii de 
gospodărie co
munală a sfatu
lui popular si
tuația semnala
tă în mod justi
ficat de cores
pondenții zia
rului ?

G. GRAURE

însă mai mult 
mai multă în- 
asemenea pro- 

a oamenilor

In legătură cu articolul publicat 
sub titlul de mai sus în ziarul 
„Scînteia“ nr. 5325, secțiunea teh
nică de investiții a Sfatului popu
lar al Capitalei ne comunică : „La 
blocurile din cartierul Circului de 
stat, unde spălătoriile nu funcțio
nează, aceste spălătorii au fost to
tuși recepționate de noi și predate 
beneficiarului de dotatie (I.A.L. ra
ionul 1 Mai), complete și în stare 
de funcțiune. Odată cu 
noilor locatari în blocuri, 
I.A.L. trebuiau să predea 
frăției blocurilor părțile
sință comună, printre care și spă
lătoriile, acestea urmînd să fie 
date în primire unor responsabili 
do scară. Acest lucru însă nu s-a 
făcut.

S-a comunicat I.A.L. din raionul 
1 Mai să ia măsuri pentru punerea 
în stare de funcționare a spălăto
riilor, care să lie predate apoi 
administrațiilor blocurilor“.

Răspuns la propunerile

mutarea 
organele 
adminis- 
de folo-

cUiêorîlor

Cu privire la rubrica „Cititorii 
propun“, din ziarul „Scînteia“ nr. 
5 918, Direcția generală, de textile. 
încălțăminte din Ministerul Comer
țului Interior ne informează că 
se vor produce și bluze de pijama 
pentru femei și bărbați pe lîngă 
pijamalele complete. în semestrul 
II al acestui an. „în acest sens — 
se arată in răspuns — la cererea 
noastră, direcția generală Induâ- 
trială de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare a dat dispoziție 
iabricilor furnizoare'să faca calcu
lele respective, în vederea fixării 
operative a prețului. Vom cere în
treprinderilor comerțului cu ridica
ta din țară să contracteze canti
tățile de care este nevoie în apro
vizionarea unităților comerțului cu 
amănuntul“.

a camioane-Așa arată astăzi fostul birou de repartizare 
lor din str. Cîmpul Moșilor nr. 11.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 11) ; Logodna la mănăstire — pre
mieră (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Paganini — (orele 10,30) ; Să
rutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Parcul Herăstrău) : An- 
toniu și Cleopatra — (orele 20). Teatrul 
de Comedie : Umbra — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Teatrul 
de vară „Nicolae Bălcescu") : Comedia 
erorilor — (orele 20). (Teatrul de vară 
.,23 August“) : Tache, Ianke și Cadîr — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase“ (Grădina Boema) : Ca Ia revistă 
— (orele 20,15), Circul de stat : Revista 
pe gheață „Paprikacokteil“ — din Bu
dapesta — (orele 10 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doctor în filozo
fie : Patria (16,30; 18,45? 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19? 21,15 — grădină 
20,30), Grivița (10; 12; 16,30? 18,30? 20,30), 
Ștefan cel Mare (9? 11; 13? 15; 17? 19; 21), 
Grădina Progresul (orele 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : Magheru (10; 
12? 14,15; 16,30? 18.45? 21), Elena Pavel (9 ; 
11? 13; 15; 17; 19? 21), Libertății (10; 12? 
14; 16,30; 18,30). Misterele Parisului —
cinemascop Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 18 — seria de bilete 801), Repu
blica (8? 10? 12; 14; 16,30? 18,45; 21), Patria 
(9? 11; 13), București (8,45? 10,45; 12,45 ; 
14,45; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (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. 
Sahia (9,45? 11,45; 13,45; 15,45; 17,45? 20 — 
grădină 22,15), Stadionul Dinamo (20,15), 
Grădina 13 Septembrie (20,45), Stadionul 
Giulești (20,15). Adorabile și mincinoase ; 
rulează la cinematografele Floreasca (16? 
18,15? 20,30), Luceafărul (10,30; 15? 17.15; 
19,30 — grădină 20,15), Arenele Libertății 
(21). Avîntul tinereții — cinemascop : V. 
Alecsandri (16,30? 16,30; 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 cinematografele Tine
retului (10; 12? 14; 16? 18,15; 20,30), Gră
dina Elena Pavel (21). Tu ești minunată: 
Central (9.15; 12,45; 16,15? 18,45; 21), Giu
lești (9,45; 12? 14, 16,15? 18.30; 20.30), Arta 
(15,15? 17,30; 19,45 - grădină 20,15; 22). 
Cei doi care au furat luna — cine
mascop : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,45 pînă la orele 15, după- 
amiază 16,45; 18,45? 20,30), 23 August (10; 
12; 15; 17; 19? 21). Program special pen
tru copii la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Floarea de fier : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30? 16,30; 18,30? 20,30),

Unirea (16; 18 — grădină 20,30). Turneul 
veseliei : Timpuri Noi (în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). Mirajul : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16? 18,15; 20,30). Dracul și cele 10 porunci
— cinemascop : înfrățirea între popoare
(10; 15,45; 18,15? 20,30), V. Roaită (10 ;
12,30; 15; 17,30? 20). Toată lumea e nevi
novată : Cultural (10,30; 16? 18; 20). Pe 
urmele 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 la cinema
tograful 8 Martie (II; 16; 18,15). Mila re
gească : rulează Ia cinematograful C-tin 
David (16; 18,15; 20,30). Vîrsta dragostei : 
Flacăra (10; 16; 18,15? 20,30). Mamelucul : 
rulează Ia cinematograful T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20). Noaptea pe autostradă: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Tăunul : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Colegii : Moșilor (11? 
15; 17; 19; 21 — grădină 20 30), Cerco- 
mușki : M. Emin.escu (11; 16; 18,15; 20,30), 
Olga Bancic (10,30; 15,30; 18 — grădină 
20,30). Cumpără-ți un balon : rulează Ia 
cinematograful Ilie Pintilie (15.30; 18 ; 
20,30 — grădină 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,30 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 0,01) — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,00 — Dresorul de animale Durov
— transmisiune de la Moscova. 10,40 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Filmul documentar : „Valea Pra
hovei“. 19 50 — Filmul „Rebelul“ — o 
producție engleză. în jurul orei 21,30 — 
transmisie de la stadionul „Republicii“ : 
repriza a II-a a meciului de fotbal din
tre echipele Dinamo București și Știința 
Timișoara. 22,30 — Muzică ușoară, în în
cheiere ; Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele rte 8, 9 

șl 10 iulie țp țari : Vreme frumoasă șl 
călduroasă cu cer variabil, mai mult 
senin. Pe alocuri vor cădea ploi de 
scurtă durată însoțite de descăreă'l e- 
lectrice. Vint slab p,nă la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 12 șl 22 de 
f rade. Iar maximele între 26 șl 36 grade.
n București și pe litoral : Vreme fru

moasă și călduroasă, çu cerul mal mult 
senin. Vint slab. Temperatura in creș
tere ușoară.
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Pe șantierul de locuințe din strada sergent Nițu Vasile din Capitală. Echipa de fierari-betoniști condusă de An
drei Stoica, lucrînd la unul din planșeele blocului nr. 28. Echipa a realizat însemnate economii de materiale, depășin- 
du-și, totodată, lună de lună, planul cu circa 12 la sută. (Foto : Agerpres)

Deschiderea expoziției industriale italiene
în Capitală s-a deschis sîmbătă 

dimineață expoziția industrială ita
liană, organizată de Institutul ita
lian pentru comerțul exterior, din 
însărcinarea Ministerului Comerțu
lui Exterior.

La inaugurare au luat parte Gogu 
Rădulescu, Bujor Almășan, Mihail 
Florescu, Constantin Tuzu — mi
niștri, Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alți membri 
ai conducerii unor ministere, con
ducători de instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, directori 
de întreprinderi de stat pentru co
merțul exterior, ziariști, printre care 
se află trimiși speciali ai presei și 
radiodifuziunii italiene.

Au participat membrii delegației 
italiene în frunte cu senatorul 
Giuseppe Trabucchi, ministrul co
merțului exterior, precum și oameni 
de afaceri italieni.

Erau prezenți dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei la Bucu
rești, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Luînd cuvîntul, ministrul comer
țului exterior al R. P. Romîne, 
Gogu Rădulescu, a arătat că această 
manifestare are loc la un scurt in
terval de la participarea țării noas
tre cu un pavilion la tîrgul interna
țional de la Milano, participare care 
s-a bucurat de o bună primire în 
cercurile de afaceri italiene. El a 
subliniat faptul că, promovînd cu 
consecvență o politică de dezvoltare 
a relațiilor comerciale cu toate ță
rile, ne principiul egalității părți- 

nul rofnîn sprijină inițiativele" care 
pot duce la lărgirea relațiilor co
merciale cu Italia.

Referindu-se la comerțul exterior 
al țării noastre, vorbitorul a arătat 
că acesta, datorită dezvoltării pu
ternice a economiei, sporește în- 
tr-un ritm rapid, produsele indus
triei fiind exportate pe scară din ce 
în ce mai largă. în perioada 1960— 
1962 ritmul mediu anual de creștere 
a comerțului nostru exterior a fost 
de 13,6 la sută, față de 12,2 la sută 
cit era prevăzut în plan. întreținem 
astăzi relații comerciale cu peste 
80 de țări din toate continentele, 
realizînd schimburi reciproc avanta
joase.

In continuare, vorbitorul, după 
ce a citat cîteva date semnificative 
privind creșterea comerțului romî- 
no-italian, a subliniat îmbunătăți
rea permanentă a structurii schim
burilor, relevînd că produsele noi 
ale economiei romînești, rezultat al 
acțiunii de industrializare a țării, 
se bucură, în măsura cunoașterii 
lor pe piața italiană, de interes și 
apreciere din partea firmelor im
portatoare. în această ordine de 
idei, vorbitorul a amintit că au și 
fost efectuate unele livrări de ma- 
șini-unelte și tractoare pe piața ita
liană. Comerțul nostru cu Italia in
teresează majoritatea ramurilor de 
export ale economiei italiene, in
clusiv firmele italiene producătoare 
de instalații complete. Trebuie să 
remarcăm — a spus ministrul co
merțului exterior — că în alegerea 
firmelor furnizoare, întreprinderile 
romînești de comerț exterior se în
dreaptă în mod firesc spre locurile 
unde găsesc cea mai mare conve
niență atît din punct de vedere al

nivelului tehnic și condițiilor de li
vrare a produselor, cit și din punct 
de vedere al desfacerii mărfurilor 

sînt 
ve
ci t 
ne 
va 
Și

proprii. Produsele romînești 
competitive atît din punct de 
dere al calității și prezentării, 
și al condițiilor de livrare și nu 
îndoim că exportul lor în Italia 
continua să crească ca volum 
sortiment. In același timp, credem 
că multe din produsele prezentate 
în această expoziție, ce exprimă 
hărnicia și talentul poporului ita
lian și care ajută fără îndoială la 
mai buna cunoaștere a posibilități
lor de export ale Italiei, vor fi ana
lizate cu interes de către tehnicie
nii, inginerii și publicul larg romî- 
nesc.

în încheiere ministrul comerțului 
exterior, adresîndu-se în limba ita
liană, a felicitat călduros pe orga
nizatorii expoziției, exprimîndu-și 
convingerea că asemenea contacte 
ca cele prilejuite de expoziție vor 
contribui la găsirea celor mai bune 
căi și mijloace pentru lărgirea și 
adîncirea relațiilor dintre Romînia 
și Italia, la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noastre, 
slujind cauza păcii și a progresu
lui.

Răspunzînd, ministrul comerțului 
exterior al Italiei, senatorul Giusep
pe Trabucchi, a spus printre altele:

Expoziția italiană din 1961 a tre
zit interes și a fost urmată de re
lații economice și culturale mai in
tense și mai strînse între Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Italia. Expoziția pe care o inaugu
răm nu este numai o simplă repe- 

, ........................ tare a celei anterioare, ci reprezin-
lor și avantajelor^reciproce,^ guver- tă un pas . înainte căruia sperăm 

că-i va corespunde și o nouă creș
tere a schimburilor diiitre cele 
două țări, o intensificare a legătu
rilor între popoarele noastre.

Este dorința mea fierbinte ca a- 
ceastă vizită a noastră să aibă re
zultate multiple. Permiteți-mi să 
spun că întărirea prieteniei, care 
nu cere egalitate de regim, nici de 
convingeri politice, ci se bazea
ză pe recunoașterea bunăvoin
ței reciproce, este scopul prin
cipal ce-1 atribui vizitei mele. 
Doresc să adaug că intenția mea 
este de a profita de această ocazie 
pentru a găsi posibilitatea de a 
spori schimburile. Reamintesc că 
cifrele grăitoare ale schimbului cu 
Romînia au crescut de la 7,8 miliar
de lire în 1955, la 45,3 în 1962 și că 
în primele patru luni ale anului 
acesta s-a produs un nou pas, spo
rirea fiind de peste 60 la sută față 
de perioada corespunzătoare din 
1962. Consider că trebuie să căutăm 
împreună sectoarele în care putem, 
colaborînd de comun acord, să gă
sim sursele pentru un schimb de 
mai mare valoare. Trebuie deci să 
se adîncească studiul piețelor noa
stre pentru a se cunoaște mai bine 
ceea ce se poate cumpăra, ceea ce 
se poate vinde. Va fi cu atît mai 
bine dacă vom putea dezvolta și 
raporturile de colaborare tehnică 
pentru că noi, italienii, vrem să par
ticipăm cu utilaje studiate de noi 
la marele efort- de industrializare 
a R.P. Romîne.

Sentimentele și intențiile cu care 
am venit să inaugurez expoziția 
italiană sînt : să demonstrez sîrgu- 
ința și capacitatea productivă a 
poporului nostru, în efortul pentru 
o colaborare economică tot mai

largă, să ușurez adîncirea cunoaș
terii reciproce a popoarelor noa
stre, să sporim stima reciprocă, să 
ajungem la o prietenie care s-o 
continue pe cea din trecut, dar să 
promită mai mult în viitor, să dea 
un nou impuls legăturilor de 
schimb în interesul celor două 
țări, să ajungem astfel, pe cît esté 
posibil, să contribuim la cauza 
păcii între popoare.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
unde, pe aproximativ 9 000 mp, 165 
de firme italiene, printre care mari 
întreprinderi particulare si de stat, 
își prezintă produsele. Alături de 
clădirea existentă, organizatorii au 
construit un pavilion metalic. Cele 
mai multe exponate aparțin secto
rului metalurgic și mecanic. Printre 
exponate se numără: autovehicule, 
construcții feroviare și navale, ma- 
șini-unelte, utilaje pentru extracția 
și prelucrarea petrolului, gazelor 
naturale și sintetice, pentru indus
triile electromecanică și electroteh
nică, a materialelor plastice și a 
lemnului, ușoară și alimentară, pen
tru prelucrarea cauciucului, mașini 
agricole, compresoare și alte utilaje 
de construcții și de drumuri, mo
toare și pompe, aparate de precizie, 
aparatură electrică, de radio și elec
tronică, produse chimice și diverse 
bunuri de consum.

Participanții la inaugurarea ex
poziției au fost invitați apoi la un 
cocteil oferit la restaurantul „Pescă
ruș” de președintele Institutului ita
lian pentru comerțul exterior, Giu
seppe Dall’Oglio.

★

Ministrul comerțului exterior al 
R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, a 
oferit sîmbătă un dineu la Palatul 
de la Buftea, cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației italiene 
condusă de senatorul Giuseppe 
Trabucchi, ministrul comerțului ex
terior al Italiei.

S-a toastat pentru continua dez
voltare a relațiilor economice ro- 
mîno-italiene.

★

Expoziția, organizată în șos. Ki- 
șeleff, rămîne deschisă pînă la 15 
iulie și poate fi vizitată între orele 
9—13 de către delegați din între
prinderi, ministere și instituții, iar 
între orele 16—20 de către public. 
Duminica expoziția este deschisă 
pentru public la aceleași ore, atît 
dimineața cît și după amiaza.

(Agerpres)

a Consiliului leaîrefor
In sala de marmură a Casei Scîn- 

teii din Capitală au avut loc 
vineri și sîmoătă lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului teatrelor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, în care s-au discutat proiec
tele de repertoriu al teatrelor pen
tru stagiunea 1963—1964.

Au participat, în afară de mem
brii Consiliului, directori de tea
tre din Capitală și din țară, autori 
dramatici, regizori și secretari lite
rari.

Plenara a fost condusă de tov. 
Dumitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Regizorul Radu Penciules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
teatrelor, a prezentat referatul bi
roului consiliului cu privire la pro
iectele de repertoriu al teatrelor 
pentru stagiunea 1963—1964.

Pe marginea referatului au luat 
cuvîntul numeroși participanți, 
printre care artistul poporului 
George Vraca, directorul Teatrului 
„C. Nottara“, acad. Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale”, artiștii emeriți Gheorghe 
Leahu, director al Teatrului de stat 
din Timișoara, și Liviu Ciulei, regi
zor la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“, criticii de artă Traian Șel- 
maru, redactor șef al revistei „Tea
tru”, și Andrei Băleanu, Nicolae 
Munteanu, secretar al Consiliului 
teatrelor, dramaturgul Sergiu 
cășan și alții.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
referit la rezultatele obținute de 
teatrele noastre în promovarea 
unui repertoriu contemporan alcă
tuit, în tot mai mare măsură, din 
piese noi romînești, care înfăți
șează aspecte actuale ale vieții po
porului nostru, în prezentarea unor 
piese valoroase din dramaturgia 
universală.

Totodată, în cadrul ședinței a 
fost examinată multilateral struc
tura repertoriului dramatic pentru 
stagiunea viitoare în lumina sarci
nilor educative și estetice ale tea
trelor, făcîndu-se numeroase pro
puneri menite să ducă la îmbună
tățirea conținutului de idei și a va
rietății repertoriului, la creșterea 
continuă a ponderei repertoriului 
dramaturgiei originale 
rane.

Șsdința Comisiei permanente a C. A. E. R 
pentru transporturi

VARȘOVIA 6 (Agerpres). - în
tre 25 iunie și 3 iulie 1963 a avut loc 
la Varșovia ședința a XlI-a a Co
misiei permanente pentru transpor
turi a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La ședință au participat delegați 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P. Un
gară și Uniunea Sovietică. în cali
tate de observator a participat re
prezentantul Republicii Cuba.

La ședință au participat, de ase
menea, reprezentanți ai 
(Organizația căilor ferate 
socialiste).

La ședința Comisiei au
minate rezultatele activității din 
anul 1962 și au fost stabilite direc
țiile principale pentru activitatea 
viitoare a Comisiei.

O.S..T.D. 
a țărilor

fost exa-

Comisia a examinat problemele 
legate de organizarea lucrărilor pri
vind coordonarea planurilor de dez
voltare a transporturilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii 1966— 
1970 și în perioada de perspectivă 
generală.

Comisia a aprobat planul com
plex de îmbunătățire a transportu
rilor internaționale de călători, fe
roviare și aeriene între țările mem
bre ale C.A.E.R. în perspectiva apro
piată.

Comisia a examinat și alte pro
bleme tehnice și organizatorice le
gate de dezvoltarea transportului 
țărilor membre ale CA.E.R. în anii 
următori.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
prietenie frățească și colaborare.

/X

în favoarea comerțului cu țările socialiste
Făr-

s-au

contempo- 
( Agerpres)

Simpozion pe teme 
de istorie a medicinei
BRAȘOV (coresp. „Scînteiî”).— 

în zilele de 5 și 6 iulie la Brașov 
a avut loc simpozionul de istoric a 
medicinei cu terna „Medici și far
maciști de odinioară luptători pen
tru răspîndirea cunoștințelor medi
cale în popor”. La acest simpozion, 
organizat de Uniunea de științe me
dicale din R.P. Romînă— Societatea 
de istorie a medicinei și Secția de 
istorie a medicinei din cadrul Fi
lialei U.S.S.M.-Brașov, au participat 
numeroși oameni de știință, medici 
și farmaciști din București, Brașov, 
Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Tg. Mu
reș și din alte părți. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei R.P. Romîne, președinte
le Uniunii societăților de științe 
medicale din R.P. Romînă, iar lu
crările simpozionului au fost pre
zidate de prof. V. Bologa, om de 
știință emerit al R.P. Romîne, pre
ședintele Societății de istorie a 
medicinei.

După referatul „Tradițiile romî
nești în popularizarea medicinei”, 
prezentat de conf. I. Ghelerter, vi
cepreședinte al Societății de istorie 
a medicinei, au fost ținute peste 40 
de comunicări științifice care, tre- 
cînd în revistă principalele mo
mente din istoria medicinei romî
nești, au relevat marea dezvoltare 
a activității de educație sanitară 
desfășurată în aîții puterii populare.

In câteva rînduri
Pe aerodromul Tușino de lingă Mosco

va a început concursul internațional de 
acrobație aviatică, la care participă piloti 
sportivi din R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. D. Germană, R. S. Ce
hoslovacă R.S F. Iugoslavia si U.R.S.S.

Prima probă, care a cuprins un com
plex de 10 .figuri, a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Vitold Pocernin. Pe locul 
doi s-a clasai Margarita Kirsanova, din 
echipa feminină a U.R.S.S. Piloții romîni 
St. Calotă și I. Crișmaru au ocupat locu
rile 13 și respectiv 21. Pe echipe conduce 
U.R.S.S.

Romînă) pe calul „Clasic“ s-a clasat pe 
locul 7.

★

Toulouse și Aurillac 
13-a etapă a Turului

Desfășurată tntre 
(234 km), cea de-a 
ciclist al Franței (profesioniști) a revenit 
belgianului Rik Van Looy, cronometrat 
cu 6h 58’ 05’’. Pe locul doi. la 37’’ s-a cla
sat francezii Anguetil. Aceasta a fost 
cea de-a treia victorie de etapă obținută 
de Rik Van Loov.

în clasamentul general individual con
tinuă să conducă belgianul Gilbert Des
met. care are un avans de 2’35’* față de 
Anguetil si 5’22’’ de Poulidor (Franța). 
Bahamontes (Spania) se află pe locul 4 
la 5’32”.

★
Turneul Internațional de șah de la Los 

Angeles a continuat cu desfășurarea par
tidelor întrerupte din primele două runde. 
Argentineanul Oscar Panno a ciștigat la 
americanul Reshevski la mutarea 63-a. 
Benko (S.U.A.) a cedat fără joc partide
le cu Reshevski și Keres (U.R.S.S.). în 
clasament, pe primul loc se află la egali
tate Keres (U.R.S.S.), Gligorici (Iugosla
via) și Najdorf (Argentina) cu cîte 1,5 
puncte. Olafsson (Islanda), Panno 
gentina). Reshevski (S.U.A.) au cîte 
punct, Petrosian (U.R.S.S.) 0,5 puncte 
Benko (S.U.A.) zero puncte.

(Ar-
1

Și

Azi, la fotbal
Astăzi, în cadrul penultimei etape

★
în concursul internațional de călărie de 

la Aachen, italianul Graziano Mancinelli 
a ciștigat concursul de vinătoare „clasa 
M“, totalizind 1 150 puncte. Pinciu (R. P.

a 
campionatului categoriei A de fotbal, pe 
stadionul Republicii se vor desfășura in 
cuplaj jocurile • Steaua—Știința Cluj și 
Dinamo București—Știința Timisoara. Pri
mul meci începe la orele 18,30.

In tară : U. T. Arad—Progresul Bucu
rești I Steagul Roșu Brașov—Minerul Lu- 
peni î Crișana Oradea—Rapid Bucu
rești ; Dinamo Bacău—Farul Constanța) 
C.S.M.S. Iași—Petrolul Ploiești.

Stațiile noastre de radio vor transmite 
repriza a doua a meciului U.T. Arad — 
Progresul. Transmisia se va face pe pro
gramul I, începind din jurul orei 18,50,

Vizita tlclcfițdțici de specialiști 
romîni in domeniul Industriei 

iorestiere in finlanda

OTTAWA 6 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. relatează că în cadrul dez
baterilor din Camera Comunelor, 
Mitchell Sharp, ministrul comerțu
lui al Canadei, referindu-se la unele 
probleme ale comerțului exterior al 
acestei țări, a menționat că trebuie 
să se depună eforturi pentru ca 
țara sa să „găsească o piață stabi-

lă" în țările socialiste. El a subli
niat totodată că, în schimb, Cana
da trebuie să accepte „accesul bu
nurilor acestor țări pe piața cana
diană“. Sharp a adăugat că este 
convins că „dată fiind dorința am
belor părți de a face acest lucru, o 
soluție apropiată este posibilă“.

HELSINKI 6 (Agerpres).— La 5 
iulie Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere al R.P. Romîne, con
ducătorul delegației de specialiști 
romîni, care vizitează Finlanda, a 
fost primit de Veli Merikoski, mi
nistrul afacerilor externe al Finlan
dei, cu care a avut o convorbire. A 
fost de față Ionel Crișan, însărcinat 
cu afaceri al R. P. Romîne la 
Helsinki.

în zilele dc 4 și 5 iulie delegația 
de specialiști romîni a vizitat obiec
tive industriale din domeniul pre; 
lucrării lemnului și a avut discuții 
cu unii conducători de întreprinderi 
din Helsinki. La 5 iulie, Legația 
R.P. Romîne a oferit un cocteil în 
cinstea delegației. Au participat 
Asko Ivalo, secretar general ad-in- 
terim al Ministerului Afacerilor 
Externe, și alți funcționari superiori 
din același minister, directori de 
institute forestiere, conducători de 
instituții și întreprinderi forestiere 
și constructoare de mașini, oameni 
de afaceri, oameni de cultură, zia
riști.

La 4 iulie, radiodifuziunea finlan
deză a transmis un interviu acordat 
de Mihai Suder.

Etiopia a rupt relațiile diplomatice 
cu Portugalia

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
După cum transmite A.F.P., Minis
terul Afacerilor Externe al Etiopiei 
a anunțat la 5 iulie că Etiopia a 
rupt relațiile diplomatice cu Portu
galia.

într-o notă înmînată ambasado
rului Portugaliei la Addis Abeba,

Ministerul etiopian al Afacerilor Ex
terne a subliniat că, luînd această 
hotărîre, „Etiopia, animată de spi
ritul de solidaritate africană, se 
conformează hotărîrii adoptate de 
participanții la recenta Conferință 
de la Addis Abeba a șefilor statelor 
africane".

AAitingu! Je la Alger 
de ziua independenței

ALGER 6 (Agerpres). — în seara 
zilei de 5 iulie, Ziua independenței 
Algeriei, a avut loc la Alger un ma
re miting la care au luat parte 
3 000 de cetățeni.

în discursul rostit, primul minis
tru Ben Bella a făcut un bilanț al 
realizărilor guvernului său în acest 
prim an de după dobîndirea inde
pendenței. El a făcut cunoscut că 
pînă în luna septembrie sau octom
brie vor fi organizate alegeri pentru 
Adunarea Națională și va fi elabo
rată o nouă constituție. Printre pro
blemele politicii interne la care s-a 
referit primul ministru algerian fi
gurează și problema reorganizării 
Frontului național de eliberare din 
Algeria.

SPECTACOL POLIGLOT

Teatrul Westminster din Londra va 
introduce în curînd un sistem de 
translații în diferite limbi care va da 
posibilitate grupurilor de peste 25 de 
vizitatori străini să urmărească piesa 
în limba lor maternă.

în acest scop i se dă fiecărui spec
tator o cască prevăzută cu două re
ceptoare construite pe bază de tran- 
zistori.

locui vechea monedă, talerul ce purta
Maria Tereza aefigia împărătesei 

Austriei.

SCRISOAREA A SOSIT DUPĂ..
31 DE AN!

Zilele acestea o femeie 
din Düsseldorf (R.F.G.) a 
carte poștală expediată 
la 14 iunie ...1932. Distanța dintre
aceste două orașe vest-germane 
(50 km) a fost parcursă de cartea 
poștală în timp de 31 ani. Un ade
vărat record... al întîrzierii. Expe
ditorul felicita pe cetățeana din 
Düsseldorf și pe soțul ei cu oca
zia nașterii fiicei lor, care acum 
este de mult mamă.

NOUA MONEDĂ YEMENITĂ

în vîrstă 
primit o 

din Köln

ani șl mai în vîrstă. Dintre aceștia1 
majoritatea sînt lemei și numai o 
treime bărbați.

în Giuzia, în prezent se numără 
cîteva mii de oameni care 
peste 100 de ani.

în S.U.A. numărul celor care de
pășesc o sută de ani este mai 
de două sute, în Anglia 
301, în Franja 261, în 
— 97.

au

mic 
există 

Japonia

O EXPEDIȚIE EXCI USIiV
FEMININĂ

O expediție formata în exclusi
vitate din femei a pornit din Mi
lano să cucerească cel mai înalt 
vîrf din Europa, Mont Blanc. Expe
diția, Ia care iau parte 100 de fe
mei italiene, va fi condusă totuși 
de un bărbat, ghidul Fulvio Cam
pioni.

RAVAGIILE PLOILOR 
TORENȚIALE DIN COREEA

In Yemen a fost pusă în circula
ție noua monedă a țării care va în-

Un pescar danez a pescuit un re
chin în greutate de peste 3 tone. 
In fotografie : descărcarea rechinului 
gigant în portul Hirtsliais din nordul 
Danemarcei.
RECORDURI ALE LONGEVITĂȚII

DE SUD

Pe cronometrul recoltei
Gruzia sovietică este numită pe 

bună dreptate țară a longevității, 
în această republică trăiesc a- 
proape 62 000 de oameni de 80 de

La 6 iulie guvernul sud-coreean a 
anunțat că în urma ploilor torențiale 
care s-au abătut în ultimul timp asu
pra Coreei de sud 220 de persoane au 
fost ucise, 204 au fost rănite, iar alte 
24 au fost date dispărute. Pagubele 
pricinuite economiei naționale de a- 
ceste calamități se ridică la 35 mi
lioane dolari.

(Urmare din pag. I)

Nu mai avem acum socoteala 
cerilor și coaselor, dar avem 
schimb socoteala miilor de combi
ne intrate în holdele acestei veri. 
Poposind in lan ai senzația ciudată 
că pășești într-o hală imensă unde 
agregatele s-ar plimba de la un ca
păt la altul, cu mersul hotărît de 
mai înainte. Pe cîteva sute de hec
tare se plimbă nu mai 
șase-șapte combine. Una 
Pentru puțin, atît cît 
alăture camionul, atît cît 
carce povara de saci. A 
în același ritm harnic, în vreme ce 
camionul crește spre noi, spre mun
tele de saci de lingă cîntar. In 
urma combinei, o altă mașină, la 
fel de leneșă în umblet și mișcări, 
leapădă pe miriște lingouri masive 
de aur. Sînt baloturi 
care căruțele le transportă 
o altă hală în aer liber, la fel 
impresionantă ca și hala de 
gouri de la Hunedoara.

Ritmu) e acolo, 
nile flăcăului de 
stăpînit și hotărît 
gajat în bătălia 
lele gospodăriei, tovarășul Ion Spă
tărelu, inginerul agronom Vasile Po
pescu, secretarul organizației de 
partid, Ion Țăporea, au hotărît din 
timp mersul campaniei, pe crono
metru. S-a determinat din vreme 
sarcinile iiecărui mecanizator, iar 
șeful btigăzii de tractoare, tînărul 
Marin Anton, zboară cu bicicleta de 
la mașină la mașină, pe toată aria 
pe care se duce lupta. S-au desem
nat de la început colectiviștii care 
vor intra în „șutul recoltei" deser
vind combinele, răspunzînd de 
transportul cerealelor și paielor, răs- 
punzînd de paza lanurilor împotriva 
incendiilor Odată mecanismul pus 
în mișcare bătălia se dă pentru fle
care oră bună de lucru, pentru fle
care minut Marti a plouat. Combi
nele și-au întrerupt lucrul temporar. 
Dar în aceeași seară s-a hotărît ca 
munca să înceapă a doua zi 
intens, cu toată 
minut și nici un spic pierdut 1 Re-

se
in

mult decît 
s-a oprit, 
să 
să-și des- 
pornit iar.

i se

de paie, pe 
spre 

de 
lin-

mii-pe tractor, în 
la volan. Ritmul e 
de fiecare om an- 
recoltei. Președin-

mai 
energia. Nici un

pede și bine ! Este cîmpul de lup
tă 
zi

afirma în fiecare 
cei mai buni....

Fruntașii recoltei

pe care se pot 
cei mai harnici,

Cu cine să începem ? Primii 
listă vor trebui să tie acei care 
pus în brazdă sămînța acestei recol
te, asigurînd prin munca lunilor tre
cute holdele de acum.

— Ce zici, tovarășe președinte, 
cu cine să începem ?

Tovarășul Ion Spătărelu, 
harnic și energic președinte 
răspunde de conducerea i_ 
dariei din comuna Gheorghe 
încă de la îniiințare, este un 
cultor cu experiență și nu se 
pește în răspuns.

— E mai bine să discutăm 
ce-om avea tot grîul strîns. 1 
gospodarului e recolta strînsă. Toți 
colectiviștii și toți mecanizatorii noș
tri au muncit cu hărnicie ca să 
avem aceste holde.

Lauda președintelui o vom aduce 
întreagă tot atunci. La fel lauda 
inginerului agronom, prin a cărui 
grijă în recolta acestui an intră mai 
multă știință și mai multă capaci
tate tehnică decît oricînd înainte. 
Ne referim și la faptul că această 
recoltă este printre altele rezultatul 
priceperii sporite a colectiviștilor, 
care au urmat cu succes cursurile 
învățămîntului agrozootehnic.

Ne vom opri totuși asupra acelora 
care, efectiv, în clipa cînd scriem 
aceste rînduri, taie spicele cu com
bina, încarcă și transportă sacii, 
umplu hambarele cu pîine.

în capul șirului este Nicolae Ior- 
dache, tractorist truntaș de cîtiva 
ani, fruntaș pînă în această clipă și 
probabil fiuntaș... pînă la siîrșitul 
campaniei. îl urmează strîns Vasile 
Neagu, după care vin Vasile Miha- 
lache și Gheorghe Dumitrașcu. Vin 
și ceilalți. într-o competiție strînsă, 
ale cărei rezultate se modifică Ia 
fiecare sfîrșit de zi. Sînt de toți 14, 
patrusprezece flăcăi harnici și bravi 
care vor trebui să secere și să tre
iere în cîteva zile peste o mie de 
hectare. Vor trebui să secere și să 
treiere, cu combinele, ei paisprezece 
inși, ceea ce s-ar fi ostenit odinioa-

pe 
au

acest
I care 
gospo-

Doja, 
agri- 

pri-

după 
Lauda

ră să ispiăvească o mie de seceri 
și cîteva batoze.

Totuși, pe undeva pe aproape du
duie și o batoză. Ne abatem pe la 
ea. La ane e o fortotă ordonată și 
harnică de colectiviști. Pompierul, 
foarte zelos și vigilent, ne averti
zează de departe să nu venim cu 
jigări aprinse. O mctocicletă e alun
gată hăt încolo, ca o piază rea. Fie
care spic e apărat, fiecare bob este 
păzit cu strășnicie. Brigadierul care 
lăspunde de arie, tovarășul Mihăilă 
I. Gheorghe, este și el unul dintre 
fruntașii acestei campanii, zorit 
toți ceilalți 
hambar.

O escadrilă 
amenințători, 
freamătă. Tractoarele duduie mai in
tens, batoza 
mai mulți snopi să-și 
foamea. Iureșul muncii 
pretutindeni. pe toată 
cîmpiei. Orele bat mai 
intensități de secunde.

Ritm de noapte

să vadă grîul
ca
în

de nori ! Sînt negri, 
rapizi... Cîmpul tot

geme, cerînd snopi, 
astîmpeie 

s-a întețit 
întinderea 

repede. cu
De la corespondentul 

nostru la Praga

S-a întunecat, în sate s-au aprins 
lumini, iar cîmpul a început să tră
iască palpitanta lui viață nocturnă. 
Pe tractoare a urcat schimbul doi. 
Mașinile s-au desprins de combine, 
lăsîndu-le să doarmă tihnite în la
nuri, ancorînd plugurile mari de oțel 
care au și prins să taie brazdă 
nouă. Miriștile aurii capătă treptat 
culoarea nopții de vară, mirosind 
acum a țărînă reavănă și rădăcină. 
Ochii de foc ai tractoarelor sparg 
umbra înserării, semnalizînd la mari 
depărtări că aici, în Bărăgan, bătă
lia verii se ailă în apogeul ei.

în cotul Ialomiței, la Coșereni, am 
întîlnit tiei flăcăiandri care întorse
seră o cogeamite miriște în cîteva 
ceasuri. Trei puști, dar ce băieți de 
nădejde ; Mann Hau, Gheorghe Ciu- 
doiu, Ion Apostolache. Președintele 
din Coșereni, tov. Nicolae Micșan, 
ne spune că puștii aceștia și alții 
din brigada lor nu mai cunosc odih
na de harnici ce sînt. Cu ei a se
mănat, cu ei a cules griul pe care-1 
vedem în hambare.

Pentru ei, pentru toți eroii recoltei, 
vara a împletit cununi de spice.

La prima vedere, Jihlava (lo
calitate aflată nu departe de 
Brno) nu oferă vizitatorului ni
mic deosebit. Cetățenii orașului 
declară cu mîndne : Piața cen
trală este a doua din Repu
blică din punctul de vedere al su
prafeței — are 36 000 mp. Pentru re
porter, această particularitate poate 
fi luată în considerare, aja, ca o cu
riozitate pur documentară. Dar nu 
este suficient pentru a te hotărî să 
zăbovești în căutarea unei teme de 
reportaj. Un pensionat, care-și soar
be liniștit berea în apropierea noas
tră, ține să mă 
informeze că încă 
din 1249, oamenii 
de pe-aici s-au 
bucurat de drep
tul de a exploata
minele de argint din apropiere. De
sigur, altă curiozitate, deși privile
giul a dispărut de multă vreme, 
odată cu obiectul său, întrucît mi
nele au secat.

Din vorbă-n vorbă, afli apoi că, 
dacă în 1945 Jihlava număra 22 000 
de locuitori, astăzi a ajuns la 37 000, 
iar în 1980 — după cum se pre
vede — orașul va adăposti 55 000 de 
oameni. In întreprinderile indus
triale — „Motorpal“, „Tehnometra“. 
Modeta“ etc. — lucrează 9 000 de 
oameni. Dezvoltarea industriei și a 
orașului în genere a și determinat 
construcția unui adevărat palat — 
Casa de cultură a sindicatelor.

— Da ? Unde se află ?
— Aici, la doi pași. Și întregul 

grup se grăbește să mă însoțească. 
„Nu ne deranjăm deloc“ — 
caută să mă liniștească unul din 
însoțitori ; doar avem și noi, pensio
narii, un club, în clădirea Casei de 
cultură. Profităm de prilej și mai fa
cem o partidă de șah“.

Sînt foarte prevenitori și mă las

condus. Am început prin a afla că 
peste 800 de persoane de toate 
vîrstele frecventează zilnic Casa de 
cultură. Am vizitat-o și eu. Am 
început cu clubul pensionarilor. Aici
— șah, radio, televizor, o mică bi
bliotecă, ziare și reviste. Toate la 
dispoziția lor.

Sala de teatru are peste 500 de 
locuri. Estrada însă dispune de un 
sediu mai mare: 800 de locuii (se și 
explică: Jihlava este populată îndeo
sebi de tineri). Cum orașul are și 
copiii săi. acesto>a te este >ezervat 

un teatru al lor, 
pentru spectacole 
de marionete. Mai 
departe, vin clu
burile și cercurile 
destinate diferite

lor vîrste și preocupări ■ radioama
tori, muzică, dans și plastică, tehni
ca fotografiei și cinematografiei. In
structori speciali se ocupă de fiecare 
cerc de amatori. Mai sînt încăperi 
destinate adăpostirii ansambluiilo’ 
artistice venite din alte localități. Mi 
s-a vorbit apoi de serile de dans, de 
concertele, concursurile literare și 
muzicale — „Primăverile muzicale“ 
(cu interpreți instrumentali și vocali).

Jihlava are și un pire de cultură 
și odihnă cu un amfiteatru pentru 
spectacole. In parc întocmai ca și 
la Casa de cultură în lunile de iarnă
— se organizează conferințe, „pa- 
râzi“ ale modei, manifestări cultural, 
sportive. In oraș se mai află un tea
tru, cinematografe, o bibliotecă ra
ională. Iar în jurul orașului — pă
duri, locuri pitorești pentru excursii.

—■ Au unde să-și petreacă timpul 
liber oamenii de aici, mă adresez lui 
moș Novak.

Însoțitorul meu zîmhește prietenos 
și rămîne puțin pe gîndwi.

— Mda... Și orașul crește, an 
de an...

HORIA LIMAN
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300000 de muncitori și funcționari 
uruguayeni in grevă

UNA DIN CELE MAI MARI ACȚIUNI REVENDICATIVE 
DIN AMERICA LATINA

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 
Peste 300 000 de muncitori și func
ționari uruguayeni au declarat gre
vă în sprijinul cererilor de sporire 
imediată a salariilor, de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. Aceasta 
este una din cele mai mari acțiuni 
revendicative din America Latină 
după marea grevă a oamenilor 
muncii din Argentina, care a avut 
loc la sfîrșitul lunii mai.

Ziarele uruguayene relatează că 
situația economică din această țară 
s-a înrăutățit mult după acceptarea 
programului economic impus de 
Fondul Monetar Internațional, or

ganism controlat de monopolurile 
din S.U.A. Deficitul bugetar al U- 
ruguayului a atins anul acesta 
suma de 106 milioane dolari, iar 
datoriile față de S.U.A. au crescut 
la 90 milioane dolari. Ca urmare a 
dificultăților financiare s-au înre
gistrat întîrzieri în plata salariilor, 
unii funcționari guvernamentali ne
primind salariile cuvenite pe luna 
ianuarie decît în luna mai. în ace
lași timp, guvernul a devalorizat 
moneda națională, ceea ce a dus la 
creșterea prețurilor și la o nouă 
scădere a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Tribune“ despre apropiatele 
convorbiri tripartite de la Moscova 

LONDRA 6 (Agerpres). — Comen
tând apropiatele convorbiri de la 
Moscova dintre U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară, săp
tămânalul laburist „Tribune“ subli
niază că rezolvarea pozitivă a aces
tei probleme poate crea condiții 
favorabile reglementării altor pro
bleme. Ar putea să dispară suspi
ciunile, scrie „Tribune“, s-ar putea 
realiza un progres spre soluționa
rea unor , , , ' „...... ,
problema Berlinului. Chiar și în 
tratativele 
poate obține un oarecare progres. 
Toate acestea sînt posibile dacă in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară este considerată ca un în
ceput și nu ca un sfîrșit.

probleme, ca, de pildă,

pentru dezarmare se

„Radio Eliberarea“
emite...

PNOM PENH 6 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 5 iulie, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Romîne la Pnom Penh, 
Pavel Silard, și-a prezentat scriso
rile de acreditare prințului Noro
dom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia. După ce a transmis cele 
mai bune urări de sănătate prințu
lui Norodom Sianuk și de prospe
ritate și progres pentru poporul 
cambodgian din partea președinte
lui Consiliului de Stat al R.P. Ro 
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, am
basadorul a arătat că guvernul ro- 
mîn, consecvent politicii de coexis
tență pașnică între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, pe care o 
promovează, dorește în mod sincer 
să dezvolte relații prietenești cu 
Cambodgia.

Prințul Norodom Sianuk, mulțu-

mind ambasadorului R.P. Romîne 
pentru urările adresate, a rugat să 
transmită din partea sa căldu
roase urări de sănătate și feri
cire președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghb 
Gheorghiu-Dej, și de prosperitate 
și progres poporului romîn. Șeful 
statului Cambodgia a subliniat că 
concretizarea relațiilor diplomatice 
deschide drumul spre o prietenie 
și colaborarea strînsă în interesul 
reciproc al ambelor țări și al păcii.

După depunerea scrisorilor de 
acreditare, între prințul Norodom 
Sianuk și ambasadorul Pavel Si
lard a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. La solemnitate au asistat 
Huot Sambath, ministrul afacerilor 
externe al Cambodgiei, și alți dem
nitari.

Noi incidente în Guyana britanică
GEORGETOWN 6 (Agerpres). — 

Acțiunile teroriste împotriva guver
nului lui Cheddi Jagan continuă fă- 
cînd numeroase victime. Agenția 
France Presse menționează că în 
cursul numeroaselor incidente care 
au avut loc în ultimele 24 de ore 
s-au înregistrat 30 de răniți, opozi
ția încearcă prin presiuni să preia 
puterea din mîinile guvernului 
legal.

Vineri, Forbes Burham, liderul 
partidului de opoziție „Congresul 
național popular“, a adresat lui 
Cheddi Jagan, primul ministru al 
guvernului Guyanei britanice, un 
ultimatum în care, potrivit A.F.P. 
„îl somează ca în 48 de ore să ia 
măsuri pentru restaurarea ordinii 
în țară“. Aceeași agenție, dezvă
luind intențiile opoziției, relevă că 
„opoziția afirmă că liniștea va re
veni în țară dacă guvernul va ac-

cepta cererile sale, adică dacă va 
consimți să împartă puterea“.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
menționează că Cheddi Jagan a 
anunțat că mult controversata lege 
cu privire la relațiile de muncă, 
care a constituit pretextul pentru 
dezlănțuirea actualei greve de către 
elementele procolonialiste din Gu
yana și care a fost scoasă din dez
baterea parlamentului, „nu va fi 
reintrodusă în parlament decît du
pă ce vor avea loc consultări cu 
sindicatele“.

Cu toate acestea, elementele re
acționare, procolonialiste, continuă 
subversiunile și încercările de răs
turnare a guvernului. A.F.P. relevă 
că guvernul englez se prevalează de 
actuala criză din Guyana britanică 
pentru a manifesta un „scepticism 
extrem în legătură cu oportunitatea 
acordării independenței țării“.

După cum transmit agențiile 
de presă, în Africa de Sud a în
ceput să emită postul de radio 
clandestin al partidului Congre
sul național african, aflat în ile
galitate. La 26 iunie, ziua liber
tății Africii de Sud, „Radio Eli
berarea“, cum se numește acest 
post, a transmis un program de 
15 minute „de undeva de pe teri
toriul Africii de Sud“, în care a 
chemat populația de culoare din 
Republica Sud-Africană să lup
te împotriva regimului rasist al 
lui Verwoerd.

■

argentina ; Puternice demonsfrafii 
de protest în preajma alegerilor

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
în preajma alegerilor prezidențiale 
din Argentina, evenimentele au con
tinuat să se precipite. Ministrul 
afacerilor interne a avut o întreve
dere cu delegați ai Confederației 
Generale a Muncii și ai Frontului 
popular și național veniți să-i cea
ră amînarea datei alegerilor și eli
berarea deținuților politici. După 
cum se știe, atît Confederația Gene
rală a Muncii, care reprezintă o

Crește numărul șomerilor în S. U. A
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

La 5 iulie, Departamentul muncii 
din S.U.A. a anunțat că numărul 
șomerilor americani a crescut în 
cursul lunii iunie cu 800 000, ajun-

Chirurgul

TI

Beeching“

Clădiri din Georgetown (Guyana britanică) devastate de elementele teroriste.

gînd la 4 800 000. Comunicatul pre
cizează că printre cei ce au îngro
șat rîndurile șomerilor se numără 
în special tineri absolvenți ai școli
lor care nu au reușit să găsească 
de lucru.

După cum transmite agenția U.P.I., 
ministrul muncii al S.U.A., Wil
lard Wirtz, a declarat în legătură 
cu aceasta că „țara trebuie să ia 
cunoștință de faptul că în prezent 
numărul șomerilor este mai mare 
cu 1500 000 decît în iunie 1948. 
Wirtz a arătat, de asemenea, că pro
centul șomerilor americani a cres
cut la 5,7 la sută din totalul forței 
de muncă, față de 5,5 la sută în iu
nie 1962.

mare forță politică în țară, precum 
și Frontul popular și național, care 
reunește 7 partide, au declarat boi
cotarea alegerilor. A urmat o ședin
ță a Cabinetului de Miniștri, prezi
dată de președintele Guido, în ur
ma căreia s-a anunțat că data ale
gerilor nu va fi amînată și că elibe
rarea deținuților politici nu va avea 
loc deocamdată.

în tot timpul ședinței Cabinetu
lui de Miniștri, în apropierea sediu
lui Confederației Generale a Muncii 
a avut loc o mare adunare a mun
citorilor, care au cerut amînarea 
alegerilor. Poliția a intervenit și, fo
losind gaze lacrimogene, i-a îm
prăștiat pe participanții la adunare. 
O altă demonstrație a fost îm
prăștiată de către poliție puțin 
timp înainte, cînd un grup de de
monstranți au protestat împotriva 
acțiunilor guvernului menite să îm
piedice exprimarea liberă a votului 
în alegerile din 7 iulie. Au avut 
loc ciocniri între poliție și de
monstranți.

După ce ministrul afacerilor in
terne, Villegas, a anunțat că guver
nul este hotărît să considere data 
alegerilor „irevocabilă“, Confedera
ția Generală a Muncii a anunțat că 
la 12 iulie va declanșa o grevă ge
nerală de protest de 24 de ore.

între 3 și 5 iulie 1963 la Mosco
va a avut loc cea de-a 7-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale Consi
liului : S. Todorov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, F. Krajcir, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, B. 
Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germa
ne, D. Molomjamț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, P. Jaroșzewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, A. Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, A. Apro, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroșzewicz, 
reprezentantul R. P. Polone.

Comitetul Executiv a examinat și 
a aprobat recomandările pregătite 
de Comisia permanentă a C.A.E.R. 
pentru construcția de mașini în 
domeniul însușirii și dezvoltării pro
ducției, pe baza specializării și co
operării, a unor tipuri de mașini și 
utilaje de înaltă productivitate, care 
să corespundă unui nivel tehnic 
înalt, pentru ramurile industriale 
de cea mai mare importanță din 
țările membre ale C.A.E.R. Comi
tetul Executiv a aprobat, de aseme
nea, recomandări în domeniul spe
cializării și cooperării în producția 
unei serii de linii tehnologice com
plete pentru prelucrarea țițeiului, 
a unor linii tehnologice pentru in
dustria electronică, a unor mașini 
pentru industria textilă, mașini de 
construcții și mașini de construcții 
rutiere, a utilajului pentru industria 
cablurilor, precum și a cuptoarelor 
electrice cu arc și a cablurilor de 
forță, și a dat indicații comisiei să 
elaboreze un larg program pentru 
producția și specializarea liniilor și 
agregatelor tehnologice complete 
pentru industria chimică.

Recomandările aprobate de Co
mitetul Executiv prevăd livrări re
ciproce în volume stabilite de co
mun acord și care asigură satisfa
cerea cît mai deplină a necesităților

țărilor membre ale CA.E.R. în ce 
privește tipurile menționate de mar 
șini și utilaje.

Comitetul Executiv a aprobat lu
crările efectuate de Comisia pen
tru construcții de mașini în dome
niul tipizării celor mai importante'' 
tipuri de utilaj tehnologic pentru 
industria chimică și al coordonării 
planurilor de cercetări științifice și 
de proiectări-construcții în coa- 
strucțiile de mașini pentru indus
tria chimică.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul pregătit de Comisia per
manentă a C.A.E.R. pentru industria 
petrolului și gazelor cu privire la 
orientările principale ale lucrărilor 
de prospecțiuni geologice în dome
niul petrolului și gazelor în țările 
de democrație populară din Europa 
și a adoptat recomandări în scopul 
intensificării continue a lucrărilor 
de prospecțiuni geologice și al creș
terii eficacității lor pentru asigura
rea proiectatei dezvoltări a indus
triei petrolului și gazelor din țările 
membre ale C.A.E.R. în cursul pe
rioadei de perspectivă generală, cu 
rezerve prospectate.

Examinînd raportul Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru indus
tria cărbunelui cu privire la activi
tatea desfășurată în anii 1962—1963, 
Comitetul Executiv a aprobat prin
cipalele orientări ale activității co
misiei care prevăd înfăptuirea unor 
măsuri în vederea dezvoltării con
tinue a industriei cărbunelui pentru 
satisfacerea la maximum a necesi
tăților țărilor membre ale C.A.E.R.

în conformitate cu dorința expri
mată de R. P. Mongolă la ședința 
Comitetului Executiv, reprezentan
ții țărilor membre ale C.A.E.R. au 
acceptat în unanimitate ca în cu- 
rînd să aibă loc la Ulan Bator con
sultări bilaterale între R. P. Mon
golă și celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. în problemele colaborării 
economice pe perioada de perspec
tivă.

La ședință au mai fost examinate' 
și alte probleme în legătură cu car; 
au fost adoptate hotărîri corespic 
zătoare.

Ședința Comitetului Execuți'1 
Consiliului de Ajutor Economic
ciproc s-a desfășurat în spiritu co» 
laborării frățești și înțelegerii reci
proce depline.

încheierea Conferinței reprezentanților 
celor 9 state africane

Rasiștii și împărații romani

Se știe că ministrul transporturi
lor al Marii Britanii, Ernest Marples, 
l-a „împrumutai“ pe timp de 5 ani 
pe dr. Richard Beeching de la ma
rele concern chimic „Imperial Che
mical Industries“ (I.C.I.), numindu-1 
șef al căilor ferate britanice. Sarci
na lui Beeching este de a „însănă
toși“ căile ferate din Anglia. Despre 
ceea ce se înțelege prin această 
„însănătoșire“ și ce repercusiuni va 
avea ea asupra personalului fero
viar s-a mai scris. Revista „Der 
Spiegel“ care a 
chestiune aduce 
reproducem mai

„Criza grea în 
ferate engleze — scrie revista — 
poate fi apreciată după deficitul pe 
caie-1 înregistrează : în 1962 el s-a 
ridicat la 1,6 miliarde mărci vest- 
geimane (recalculat în valută vest- 
germană — n. r.) și amenință să se 
apropie, în 1963, de 2 miliarde.

Dr. Beeching a făcut o constatare 
tristă : la o treime din lungimea to-’ 
tală a liniilor ds cale ferată revine 
doar 1 la sută din transporturile de 
mărfuri și călători. O treime din to
talul vagoanelor de călători stau 
nefolosite 347 de zile pe an, fiind uti
lizate doar în perioada concediilor.

De aceea Beeching a recomandat: 
Rețeaua de căi ferate ale Angliei, 

care însumează 27 500 de km, să 
fie redusă cu 8 000 km; să se în. 
chidă aproximativ jumătate din cele 
4 300 de gări ; să se renunțe la 
transporturile nerentabile în perioa
da concediilor ; să se reducă numă
rul lucrătorilor de la căile ferate de 
la 470 000 la 310 000.

Măsurile de economie cu ajutorul 
cărora dr. Beeching intenționează să 
lichideze pînă în 1970 deficitul căi-

Revista „.
cercetat această 

datele pe care le 
jos.
care se zbat căile

lor ferate, constituie măsuri drasti
ce. Extremitatea de sud-vest a An
gliei și jumătatea de nord cri Scoției 
urmează să rămînă fără rețea ds 
cale ferată, multe localități balnea
re situate la țărmul 
accesibile doar cu

Aceste propuneri 
bateri îndelungate, 
te de Camera 
puternic pe locuitorii insulelor“. Re
vista pomenește și despre nostalg'a 
„britanicilor care își iubesc căile fe
rate“.

Cum s-a ajuns Ia situația ac
tuală ?

„în Anglia, dezvoltarea căilor fe
rate a fost lăeată pe seama capita
lului privat — scrie „Der Spiegel“. 
Au fost create un mare număr de 
societăți mici și construite multe li
nii inutile... După primul război 
mondial, mai existau 120 de socie
tăți feroviare. în 1923, în baza unei 
legi de reorganizare, ele au fost 
contopite, rămînînd doar patru. Căi
le ferate n-au fost însă naționali
zate.

Abia după cel de-al doilea război 
mondial, în 1947, căile ferate engleze 
au fost naționalizate. Concomitent, 
a fost naționalizat transportul-auto 
interurban, pentru a exclude concu
rența între transportul feroviar și cel 
auto. Patru ani mai tîrziu, cînd par
tidul conservator a ajuns la putere, 
el a predat din nou transportul- 
auto interurban unor societăți parti
culare. Astfel a început din nou lup
ta de concurență, de data aceasta 
cu urmări nefaste. Consecința aces
tor acțiuni este „chirurgia de am
putare Beeching“ — după cum s-a 
exprimat liderul partidului laburist, 
Harold Wilson“.

mării vor deveni 
automobilul.
care, după dez- 
au fost aproba- 

Comunelor, lovesc

0 țară a mizeriei 
și exploatării

ZiaruLburghez italian „IL GIORNO“ 
scrie următoarele despre situația din 
Spania :

Spania se menține ca o insulă a mi
zeriei, exploatării și intoleranței, a bru
talității. Și totuși toți spaniolii, nu numai 
opoziția aflată în ilegalitate, ci chiar 
miniștri ai regimului, sînt de acord 
asupra faptului că Spania nu poate ră- 
mîne ceea ce este astăzi.

Am stat în Spania numai zece zile. 
Am vorbit cu oameni care făceau parte 
din ambele părți ale baricadei spirituale 
care împarte în două Spania. Am fost 
prin ministere și printre studenți care-l 
citesc pe Lenin între coperțile unui ro
man, printre cei care dirijează economia 
și printre cei care suportă consecințele.

Pentru a avea o imagine despre re
gimul lui Franco este suficient să 
privești în jur, să vezi cît de primitivă 
este viața la sate, cît de mare este mi
zeria în locuințele provizorii care încon
joară ca o centură Barcelona și Madri
dul... Franco este simbolul unui regim 
politic care, apărînd interesele unui 
cerc restrîns, a frînat orice progres.

Bilanțul economic și social al regimu
lui a fost unul singur : garantarea con
tinuității intereselor celor o sută de fa
milii în economia țării. Și aceasta, re- 
curgînd la controlul polițienesc asupra 
muncitorilor și țăranilor, la reducerea 
salariilor, la corupție, toate acestea pe 
motivul luptei anticomuniste...

O nouă politică economică inițiată 
oficial în 1959 a cerut alte noi măsuri 
de austeritate. Paralel cu aceasta, a avut 
loc o creștere a șomajului și o nouă re-

ln urmă cu cîteva 
zile, cnresvondentul din 
Washington al ziarului 
„New York Journal A- 
merican“ informa despre 
intenția senatorilor > ra
siști din statele sudice 
de a aplica tradiționala 
tactică a „filibusteris- 
mului" — adică de a se 
perinda ore în șir la tri
buna parlamentului, în- 
drugînd cîte-n lună și-n 
stele fără nici o legătu
ră Cu problemele discu
tate — pentru a împie
dica, în cazul de față, 
discutarea și aprobarea 
măsurilor legislative 
propuse de guvern pri
vind situația populației 
de culoare.

Ziarul „New 
Herald Tribune"
că „filibusterii“ din se
nat și-au găsit imitatori 
zeloși și în Camera re
prezentanților. „Dezba
terile" au început pe 
marginea declarațiilor 
de tristă faimă făcute 
de senatorul Eilender, 
punînd la îndoială ca
pacitatea de autoguver
nare a negrilor din Afri
ca. Ca un ecou al furtu
nii de proteste ce a ur
mat din partea guverne
lor și opiniei publice 
din țările africane, săp-

tămîna trecută, O’Ha
ra, membru al Camerei 
reprezentanților, și-a ex
primat „înalta stimă“ 
față de oamenii politici 
africani, după care a 
remarcat că în vinele 
împăratului roman Sep
timiu Sever — potrivit 
scriitorului american

N-/TE EXiERNE

York 
arăta

John Gunther, curgea 
singe de negru.

— Câtuși de puțin, a 
replicat Joe Waggoner 
(reprezentant al statului 
Louisiana). Răspunsul 
lui ocupă cîteva coloane 
din „Congressional Re
cord“, buletin în care 
Sînt publicate cuvîntări- 
le legislatorilor ameri
cani. Trei istorici ca 
Platmauer, Methuen și 
Gibbon nu suflă nici un 
cuvînt despre sîngele 
de negru care ar fi curs 
în vinele lui Septi- 
miu — a arătat plin 
de indignare Waggoner 
— care a adăugat că a- 
cest împărat roman a 
fost în orice caz unul 
rău, care l-a asasinat pe 
predecesorul său, a aca
parat puterea folosin-

du-se de faptul că era 
în fruntea unei armate, 
i-a mituit pe politicienii 
din opoziție și a asasinat 
mii de oameni, inclusiv 
— suprem argument 
pentru auditoriu — 29 
de membri ai senatului 
roman.

Pe lingă toate acestea, 
Waggoner a ținut morțiș 
să sublinieze că dacă 
Septimiu a fost negru, 
istoricul Gibbon consta
tă că tocmai de la dom
nia acestuia a început 
declinul imperiului ro
man.

După cum mențio
nează „New York He
rald Tribune“, congres
menii continuă să răsfo
iască plini de indignare 
tomurile prăfuite care 
tratează despre istoria 
romanilor pentru a ali
menta disputa încinsă în 
jurul problemei dacă 
împăratul Septimiu Se
ver era intr-adevăr „de 
culoare".

Și aceasta pentru a 
împiedica... în 1963 a- 
doptarea unei legi care 
privește drepturile civi
le ale celor aproape 20 
de milioane de negri a- 
mericani.

L. SORESCU

Această amputare va face minuni".
(Din ziarul „DAILY EXPRESS“)

ducere a nivelului 
salariilor.

Spania este ca un 
fel de film polițist 
în care toți știu ci
ne este vinovatul și 
știu că el își va pri
mi pedeapsa. Pen
tru că în Spania ni
meni nu se îndo
iește că franchismul 
va dispare odată cu 
Franco.

ULAN BATOR. în legătură cu 
hotărîrea guvernului irakian de a 
rupe relațiile diplomatice cu R. P. 
Mongolă, care a prezentat spre exami
nare celei de-a XVIII-a sesiuni a 
Adunării generale a O.N.U. problema 
referitoare la „politica de genocid“ 
dusă de autoritățile irakiene față de 
poporul kurd, Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Mongole a dat pu
blicității la 5 iulie o declarație în 
care se subliniază că acțiunea între
prinsă de autoritățile irakiene este un 
act ce contravine năzuințelor și aspi
rațiilor poporului irakian, cauzei în
tăririi prieteniei 
popoare.

PARIS. Editura pariziană „Editeurs 
Français Reunis“ a publicat recent ro
manul științifico-fantastic „O iubire 
din anul 41 042“, al cărui autor este 
Sergiu Fărcășan, Ziarul „Libération“ 
a publicat la rubrica „Plăcerea de a 
citi“, o prezentare 
amintit.

în semn de protest împotriva politicii 
rasiste promovate de guvernul sud- 
african. La 6 iulie vasul a ajuns în 
portul danez Aarhus, dar docherii de 
aci au urmat exemplul celor din Co
penhaga. A.F.P, relatează că se pare 
că și docherii din alte porturi scan
dinave se vor solidariza cu docherii 
danezi.

MONROVIA. In semn de protest 
împotriva politicii colonialiste pro-

și înțelegerii între
-. K

a romanului sus-

Docherii danezi 
refuzat să descar-

COPENHAGA.
din Copenhaga au 
ce mărfurile de proveniență sud-afri- 
cană transportate de un vas suedez,

movate de către guvernul portughez, 
autoritățile liberiene i-au invitat pe 
toți cetățenii portughezi din Liberia 
să părăsească țara.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, autoritățile guatemaleze au 
recunoscut că o unitate a trupelor 
de guerilă din Guatemala a ocupat 
timp de mai multe ore localitatea 
York din provincia Izabal. Potrivit 
comunicatului, membrii unității de 
guerilă erau foarte bine înarmați.

DAR ES SALAM 6 (Agerpres). — 
La 5 iulie a luat sfîrșit Conferința 
reprezentanților celor nouă state 
africane, membre ale Comitetului 
de coordonare a ajutorului pentru 
mișcarea de eliberare națională din 
Africa, creat cu prilejul conferinței 
șefilor de state și guverne africane 
de la Addis Abeba.

în comunicatul final, este expri
mată hotărîrea comitetului de a 
acționa în vederea acordării de aju
tor militar și financiar mișcărilor 
de eliberare națională din teritorii-

le africane aflate încă sub domina
ție colonială. „Sintern hotărîți, se 
subliniază în comunicat, să folosim 
toate mijloacele de care dispunem 
pentru a ajuta popoarele-oprimate 
să-și dobîndească efectiv indepen
dența“.

Delegații celor nouă state africa
ne au alcătuit un subcomitet însăr
cinat cu unificarea organizațiilor’ 
de eliberare națională din 
Guineea Portugheză și 
Capului Verde.

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., o delegație militară 
ungară în frunte cu general-colonel 
Lajos Czinege, ministrul apărării al 
R.P. Ungare, a sosit în R.P. Polonă.

SANTIAGO DE CHILE. 35 000 de 
elevi de la școlile medii din Chile au 
declarat grevă, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt și înlocuirea 
localurilor de școli insalubre. Elevii 
au fost sprijiniți de studenți. La 4

iulie poliția a încercat să împrăștie 
o demonstrație studențească la care 
au participat 12 000 de persoane. In 
timpul ciocnirii au fost răniți cîțiva 
studenți și polițișți.

SOFIA. La 6 iulie, U Thant, se
cretar general al O.N.U., care Ia in
vitația guvernului bulgar a făcut o 
vizită oficială de trei zile în Bulga
ria, a plecat cu avionul la Geneva.

MONROVIA. 12 000 de muncitori 
de pe plantațiile de cauciuc din Li
beria, aparținînd firmei „Firestone",

Angola/, 
insulele

Ij

WASHINGTON' 
6 (Agerpres). — Là 
4 iulie, un grup de. 
cetățeni sud-vietnar^ 
mezi, aflați în Sta
tele Unite, au orgal- 
nizat pichete în fata" 
Casei Albe, cerîr>'l_ 
ca Statele Unite 
nu împiedice hr 
impotriva d: • 
lui sud-vietn : 
Ngo Dinh Die 
Reprezentanți a; 
telectualilor s ■ 
vietnamezi au ' 
eat să înmîneze 
ședintelui Kennedv 
o scrisoare în care 
se cero guvernului 
S.U.A. să nu spriji
ne represiunile în 
masă săvîrșite de 
Ngo Dinh Diem^ 
impotriva populației, 
sud-vietnameze.

în fotografie : ofl- 
țeri din Australia 
(țară membră a 
pactului agresiv 
S. E. A. T. O.), ins
truiesc soldați din 
trupele clicii diemis- 
te în Vietnamul de 
sud.

au declarat grevă în sprijinul reven
dicărilor lor cu privire la sporirea sa
lariilor.

GENEVA. Societatea internațio
nală de Cruce Roșie a dat publicității 
la 5 iulie un raport în care se subli
niază că situația din Pakistanul de 
est continuă să rămînă „disperată" ca 
urmare a ciclonului care s-a abătut 
la sfîrșitul lunii mai asupra acestei 
țări. Potrivit datelor publicate în ra
port, 2 500 000 de persoane au rămas 
fără adăpost, 10 000 de persoane au 
fost ucise, iar 600 000 de locuințe au 
fost distruse.

LONDRA. în cadrul tratativelor d» 
la Londra, între reprezentanții gu
vernului englez și teritoriului Singa
pore, s-a realizat un acord cu privire 
la crearea Federației Malayeze la 31 
august a. c.

LA PAZ. După cum transmite co
respondentul din La Paz al agenției 
A.P., Ministerul bolivian al Justiției 
a însărcinat instanțele judiciare să 
deschidă o anchetă în cazul ambasa
dorului Boliviei la Roma, Jüan Le- 
chin. senatorului Fernando Ayala Re
quena și deputatului Rollando Re
quena care sînt acuzați de „trafic cu 
stupefiante“.
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