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Marea forța a economiei 
noastre planificate

-■

•?
în anii puterii populare, poporul 

nostru a schimbat din temelii înfă
țișarea țării. Ca urmare a dezvoltă
rii accelerate a forțelor de produc
ție, a profundelor schimbări în 
structura relațiilor de producție, 
Romînia a devenit o țară înaintată, 
cu o industrie și agricultură socia
liste în continuă dezvoltare, cu o 
cultură înfloritoare, o țară în care 
totul este pus în slujba oamenilor 
muncii și a satisfacerii nevoilor lor. 
Progresele realizate în toate dome
niile sînt nemijlocit legate de acti
vitatea de conducere planificată a 
economiei naționale, ale cărei baze 
au fost puse acum 15 ani.

Condițiile planificării economice 
în țara noastră au fost create în 
urma cuceririi întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea muncitoare, a înfăptuirii 
actului revoluționar al naționaliză
rii, care a dus la statornicirea pro
prietății socialiste asupra principa
lelor mijloace de producție, la fău
rirea unui puternic sector socialist 
în economie. La scurt timp după 
naționalizare, a luat ființă organul 
central de planificare — Comisia de 
Stat a Planificării (actualul Comitet 
de Stat al Planificării) al cărei prim 
președinte a fost numit tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul 
general al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Trecînd la conducerea planificată 
a economiei, partidul și statul nos
tru s-au călăuzit după învățătura 
lui Lenin, care a arătat că socialis
mul este de neconceput „fără o or
ganizare de stat planificată, care să 
oblige zeci de milioane de oameni 
să respecte riguros o normă unică 
în producția și repartiția produse
lor“. Tocmai în acest fel, sublinia 
Lenin, devine posibilă lichidarea 
definitivă a unor asemenea racile 
ca anarhia producției, uriașa irosire 
de mijloace de producție și muncă 
socială, proprii capitalismului, asi
gurarea evidenței nevoilor societății 
și folosirea rațională a tuturor re
surselor spre binele colectivității.

Partidul a acordat o atenție deo
sebită dezvoltării și perfecționării 
continue a activității de planificare 
economică, astfel incit aceasta să 
contribuie la folosirea cit mai de
plină a marilor avantaje ale noii 
orînduiri, la rezolvarea cit mai efi
cientă a sarcinilor construcției so
cialiste. Sub îndrumarea partidului, 
statul nostru socialist a asigurat și 
asigură, în numele și din împuter
nicirea poporului muncitor, condu
cerea unică, planificată a econo
miei, ca principala latură a funcției 
sale economico-organizatorice. Sfe
ra planificării s-a lărgit continuu, 
pe măsura extinderii relațiilor so
cialiste în economie. De la primele 
două planuri de un an, s-a trecut 
la elaborarea unor planuri econo
mice de durată ; au fost elaborate 
planurile cincinale, planul de 10 ani 
dte electrificare a țării, planul de 6 
ani și schița-program pentru dez
voltarea în perspectivă.

Trăsătura distinctivă a planurilor 
noastre economice o constituie ca-, 
racterul lor realist, științific. în 
elaborarea lor, partidul pornește nu 
de la scheme abstracte, sau de la 
dorințe subiective, ci de la analiza 
multilaterală, aprofundată, a pro
blemelor concrete ale economiei, de 
la cunoașterea cerințelor obiective, 
a nevoilor și posibilităților practice 
existente în fiecare etapă. Așa cum 
a arătat tovarășul 
Gheorghiu-Dej „forța 
noastre constă în faptul că ele por
nesc de la studierea realităților, de 
la necesitățile obiective ale dezvol
tării, trasînd sarcini ce sînt înțelese 
și însușite de mase“.

Gheorghe 
planurilor

Slujind drept Instrument de rea- 
a politicii partidului, a direc- 

tabilite de partid într-o pe-
lizare a x 
tivelor stabilite de partid într-o pe
rioadă sau alta, planurile _ concen
trează eforturile poporului munci
tor în direcțiile hotărîtoare pentru 
construirea socialismului, pentru în
florirea patriei.

Ca un fir roșu apar în toate pla
nurile noastre economice sarcinile 
dezvoltării industriei, în primul 
rind a industriei grele, cu pivotul 
ei, industria constructoare de ma
șini. în aceasta își găsește expresie 
fermitatea cu care partidul nostru 
urmează politica leninistă de indus
trializare socialistă, ca singura cale 
pentru făurirea bazei tehnice mate
riale a socialismului, pentru dezvol
tarea complexă, echilibrată a între
gii economii și creșterea nivelului 
de trai al maselor largi, pentru ri
dicarea țării noastre la nivelul țări
lor celor mai dezvoltate din punct 
de vedere economic.

Planurile de dezvoltare a eco
nomiei naționale reflectă preocupa
rea partidului și statului pentru în
zestrarea cu tehnica cea mai avan
sată a întregii economii, ca o con
diție esențială a creșterii producti
vității muncii sociale și asigurării 
unui înalt nivel calitativ al produc
ției, eforturile însemnate făcute de 
statul nostru pentru valorificarea 
din plin și cu maximum de eficien
ță a resurselor naturale ale țării, 
grija pentru îmbunătățirea conti
nuă a repartizării teritoriale a for
țelor de producție și creșterea po
tențialului economic al regiunilor, 
raioanelor și orașelor mai puțin 
dezvoltate. Planurile sînt menite să 
asigure creșterea continuă a acu
mulărilor statului, concentrarea re
surselor materiale și financiare spre 
lucrări de mare eficacitate econo
mică, care să ducă la dezvoltarea 
în ritm accentuat a economiei na
ționale și a venitului național. Pre
vederile lor ilustrează consecvența 
și priceperea cu care partidul apli
că principiul cointeresării materia
le, ca pîrghie principală a creșterii 
producției și productivității muncii.

Mărturia vie a realismului planu
rilor noastre, a caracterului lor 
mobilizator o constituie îndeplini
rea și depășirea an de an a preve
derilor lor, marile înfăptuiri obți
nute de poporul nostru în cei 15 
ani de dezvoltare planificată a eco
nomiei. întreaga economie s-a dez
voltat pe o linie mereu ascendentă, 
echilibrată, toate ramurile crescînd 
armonios, în ritm susținut. Produc
ția globală industrială este de 8 ori 
mai mare decît în 1948. In primii 
trei ani ai șesenalului s-a realizat un 
ritm mediu anual de creștere a pro
ducției industriale de 15,7 la sută, 
față de 13 la sută, cit a fost prevă
zut în Directivele Congresului al 
III-lea al partidului; numai sporul 
producției industriale obținut în a- 
cești trei ani reprezintă de două ori 
și jumătate întreaga producție a 
anului 1948. In primul semestru din 
acest an, oamenii muncii au îndepli
nit planul producției globale indus
triale în proporție de 102,2 la sută, 
realizînd o producție cu 11,7 la sută 
mai mare față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Nici pe departe nu mai seamănă 
industria noastră socialistă de as
tăzi cu ceea ce era în trecut. Ra
muri de bază ale industriei — side
rurgică, constructoare de mașini, 
chimică, energetică, s-au dezvoltat 
puternic în anii de eeonomie plani
ficată. Industria constructoare de 
mașini și de prelucrare a metale
lor fabrică astăzi mașini-unelte, u- 
tilaj petrolier, minier și chimic, 
tractoare, mașini agricole, autoca-
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Constructorii Șantierului naval Galați au lansat 
sîmbăiă o nouă motonavă do 2 000 tone. Lucrările 
de construcții șl montaj executate la corpul navei șl 
la suprastructură au fost predate în termenele pla
nificate șl în cele mal bune condiții de calitate. Pînă 
acum, constructorii navali din Galați au construit 35 
de motonave de acest tip. De la prima motonavă 
lansată la apă și pînă acum au fost aduse nume
roase îmbunătățiri constructive și în funcționarea va
sului. Montarea corpului navei se execută acum prin 
bloc-secțli, iar sudura automată și semiautomată s-a 
extins la circa 40 la sută din totalul lucrărilor de su
dură. S-a introdus comanda mașinilor de la distanță, 
precum șl metoda de montare a principalelor mașini 
și instalații înaintea lansării navei la apă. Materia
lele plastice se folosesc din ce în ce mal mult la 
confecționarea obiectelor de amenajare. în urma ex
tinderii folosirii albumelor de croire consumul de 
tablă a fost redus simțitor.

Inaugurarea 
unui nou club 

nautic 
Mamaiala
Mamaia, pa 
lacului Slut- 

a fost lnaugu- 
nou club nau-
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Vizita conducătorilor de partid și de stat 
la Expoziția industrială italiană

Sîmbătă dimineață, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor

ghe Maurer, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Gh. Gaston Marin, 
împreună cu tovarășii Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei. Constantin Tuzu, mi
nistrul metalurgiei și construcțiilor 
de mașini, Gh. Rădoi, șeful depar
tamentului construcțiilor de mașini 
din acest minister, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și alte persoane oficiale au 
vizitat Expoziția industrială ita
liană.

La sosirea în expoziție conducă
torii de partid și de stat au fost 
întîmpinați și salutați de ministrul 
Italiei în R. P. Romînă, dr. Alberto 
Paveri Fontana, de membri ai le
gației, de dr. Serafino Pucciano, di
rectorul expoziției.

în timpul vizitei reprezentanții 
firmelor participante la expoziție 
au dat ample explicații în legătură 
cu produsele prezentate.

Conducătorii de partid și de stat 
s-au interesat îndeaproape de stan
durile de mașini-unelte cu comenzi 
automate și program, de insta-

lațiile tehnologice pentru industria 
îngrășămintelor chimice și a mase
lor plastice, motoare, autovehicole 
și tractoare, produse ale industriei 
electronice, utilaje tehnologice pen
tru industria alimentară, textilă și 
de încălțăminte, de alte mașini, 
utilaje și instalații industriale.

Președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romine, tovarăș^ Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a suÂniat va
rietatea și nivelul tehnic înalt 
al exponatelor, a felicitat pe 
organizatori și reprezentanții firme
lor participante pentn> amploarea 
expoziției și modul 'de plWentare a 
produselor și a rugat să se transmi
tă mulțumiri inițiatorilor acestei ex
poziții.

Președintele Consiliului de Stat a 
apreciat că expoziția reprezintă o 
contribuție importantă la cunoaș
terea mai profundă în țara noastră 
a realizărilor industriei italiene, o 
expresie a dorinței de a promova în 
continuare relațiile economice 
schimburile comerciale reciproc a- 
vantajoase între cele două țări.

(Agerpres)

Succesele petroliștii or argeșeni

Și

(Continuare în pag. IlI-a)

Pentru intensificarea extracției 
din zăcămintele vechi de țiței, pe
troliștii Trustului de extracție-Ar
geș folosesc cu succes metoda re
cuperării secundare. Ca urmare, din 
totalul cantității de țiței extras de 
unitățile trustului, peste 60 la sută 
se obține pe această cale. Un alt 
procedeu care se extinde in schelele 
argeșene este folosirea izotopilor 
radioactivi, cu ajutorul cărora se 
determină cimentarea coloanelor și 
a straturilor, zonele de pătrundere 
a fluidelor injectate atît în recupe
rarea secundară cit și în tratamen
tul cu solvenți. Petroliștii argeșeni 
execută acum lucrări în vederea

folosirii radioactivității în controlul 
și măsurarea fluidelor extrase și în 
transportul lor pe conducte. O serie 
de alte metode aplicate aici, ca in
jecția cu cuarț în strat, injecția de 
ciment cu cuarț în vederea consoli
dării nisipurilor, au permis ca nu
meroase sonde din schela Băbeni și 
altele să fie redate producției cu 
debite constante.

Ca urmare a extinderii metodelor 
moderne de extracție, petroliștii ar
geșeni au sporit productivitatea 
muncii în primul semestru cu peste 
4 la sută și au realizat economii su
plimentare la prețul de cost care 
depășesc 4 milioane lei.

Să intensificăm ritmul secerișului
Toate lucrările agricole—făcute la timp Au terminat secerișul griului
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Pe șantierele
Combinatului chimic

Borzești
Pe șantierele Combinatului chimic 

Borzești sînt antrenați în întrecere peste 
460 de muncitori organizați în 37 de e- 
chipe și brigăzi. Obiective : creșterea 
productivității muncii, reducerea prețu
lui de cost, scurtarea termenelor de 
execuție a obiectivelor industriale. O 
contribuție importantă la realizarea a- 
cestora o are aplicarea unor metode noi 
de lucru. Astfel, pe șantier s-a trecut 
la mecanizarea intensă a lucrărilor de 
preparare a betoanelor și mortarelor, a 
săpăturilor de terasamente și canalizări, 
a transportului de materiale pe verti
cală, a montării conductelor. Extinde
rea mecanizării a contribuit la execu
tarea lucrărilor de construcții intr-un 
ritm mai rapid, la realizarea unor lu
crări de calitate mai bună și la un preț 
de cost scăzut.

Un filozof elin a- 
firma că a 
înseamnă în pri
mul rînd a 
noaște. Idee 
fundă, a căiei va
labilitate depă
șește cu mult sfe
ra relațiilor între 
oameni; dragos
tea de tard impli
că șl ea o legătu
ră intimă cu far
mecul tărîmului 
natal.

Puține sint 
cele colțuri 
lume în care 
tura să-și fi 
pîndit cu I 
generozitate 
rurile, pe o 

restrînsă, 
cuprinsul 

noastre.

La 
malul 
ghiol, 
rat un 
tic. Clădire modernă,
care se încadrează 
armonios In ansam
blul ultimelor con
strucții ridicate tn 
această stațiune, clu
bul dispune de un 
bar, terasă, umbrare, 
debarcader. Aici iu
bitorii sporturilor pe 
apă găsesc diferite 
ambarcațiuni de a- 
grement : bărci, hi
drobiciclete, lole etc. 
In curînd va fi inau
gurat si noul teatru 
de vară cu peste 
1 000 de locuri.

Punct de primire a copiilor 
în trecere prin București

Începînd de astăzi va funcționa în 
Gara de Nord un punct de primire a 
copiilor care, îndreptîndu-se spre dife
rite stațiuni balneo-climaterice, sînt în 
trecere prin București, ca și pentru cei 
care se întorc acasă din taberele de 
pionieri de la munte și mare. Iniția
tiva aparține Comitetului orășenesc al 
Crucii Roșii.

Micilor călători li s-a rezervat o sală 
de așteptare, unde s-au amenajat și 
mese, spre a li se putea servi — la 
orice oră din zi sau noapte — o mică 
gustare. Primii oaspeți, pe care activis
tele Crucii Roșii se pregătesc să-i în- 
tîmpine, vor fi 1400 de copii ce ur
mează să sosească astăseară în Capitală.

(Agerpies)
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EXPOZIȚIE
PLOIEȘTI (coiesp. „Scînteii"). 

în sala mare a Palatului Culturii 
din Ploiești a fost deschisă expozi
ția: „Construcții industriale“ care în
fățișează prin fotografii, grafice și 
scheme sistemele și metodele de 
proiectare și execuție a construcții
lor industriale realizate în țara 
noastră.

Expoziția a fost organizată de cen
trul de documentare al C.S.C.A.S. 
Sînt înfățișate printre altele fotogra
fii ale hidrocentralei de la Bicaz, 
termocentralei Borzești, combinatului 
de industrializare a lemnului de la 
Tg. Jiu, fotomontaj reprezentînd 
unele din construcțiile industriale 
ridicate în regiunea Ploiești etc.

La practică. Studenți din anul II 
al Facultății de construcții ferovia
re, drumuri și poduri din Capitală 
execută lucrări de nivelment.

(Foto : M. Cioc)

Festivalul filmului romînesc în stațiunile 
de pe Valea Oltului

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și 
Ciocanul“). — Ieri, 13 iulie, la Căli- 
mănești a început Festivalul filmului 
romînesc. Oamenii muncii veniți la o- 
dihnă în această stațiune au vizionat 
filmul „Codin“. In zilele de 14 și 15 
iulie acest spectacol va fi prezentat la 
Olănești și Govora. In continuare, în 
stațiunile Călimănești, Govora și Olă-

nești vor mai fi prezentate filmele „Ce
rul n-are gratii“, „Vacanță la mare“ ți 
„Tudor Vladimirescu“. Pe marginea fil
melor prezentate în cadrul Festivalului 
filmului romînesc se vor organiza con
cursuri „Cine știe, cîștigă“, seri literare 
cinematografice și discuții cu specta-

atîta 
da- 
axio

cu- 
pio-

iubi

DAN DEȘLIU
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în toate regiunile recoltarea ce
realelor păioase se desfășoară din 
plin. După cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
griul a fost recoltat pînă la 11 iulie 
de pe aproape jumătate din supra
fața cultivată în întreaga țară, iar 
orzul de pe 65 la sută. Recolta de 
mazăre a fost strînsă în proporție 
de 50 la sută.

S-au intensificat treierișul cu ba
tozele, arăturile de vară și însămîn- 
țările de culturi duble. Arăturile 
de vară au fost executate pe a- 
proape 200 000 ha și au fost însămîn- 
țate cu plante furajere 100 000 ha.

Fînurile naturale au fost cosite 
pînă acum în proporție de 45 la 
sută. Strînsul fînurilor continuă să 
fie rămas în urmă în regiunile Ba
cău, Ploiești, Suceava, Maramureș. 
Argeș, Mureș-Autonomă-Maghiară

Ținînd seama de mersul vremii 
muncile agricole trebuie mult gră
bite. Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă ca, în săptămîna 
viitoare, combinele să fie folosite în 
continuare, cu întreaga capacitate 
pentru terminarea recoltărilor în su
dul și vestul țării, iar în celelalte 
regiuni pentru intensificarea lucră
rilor pe măsură ce culturile ajung 
în stadiul de coacere. Este de ase
menea necesar să se grăbească 
transportul recoltei pe arii și treie
rișul, strîngerea paielor și executa
rea arăturilor de vară.

Pentru a se asigura cantități spo
rite de furaje, trebuie mult grăbite 
lucrările de recoltare și depozitare a 
finului și, totodată, folosite condițiile 
bune din acest an pentru a se însă- 
mînța suprafețe cit mai mari cu 
plante de nutreț în cultură dublă.

Oamenii muncii de pe ogoarele ra
ionului Zimnicea, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au obținut 
ieri un însemnat succes: terminarea 
secerișului griului de pe întreaga su
prafață cultivată cu această cultură. 
In întregul raion s-a secerat griul 
de pe 20 835 ha.

Colectiviștii și mecanizatorii din 
raionul Zimnicea grăbesc acum tre
ieratul griului, efectuarea arăturilor 
de vară și însămînțarea plantelor 
furajere.

După 
ară șl 

plante

recoltare, 
Insflmînțcaza 

liirajcrc
In raionul Făurei s-au recoltat 22 700 

ha cu grîu, din cele 33 698 ha cultivate 
în raion. Odată cu recoltarea s-a trecut 
intens și la executarea de arături în ve
derea însămînțării culturilor duble de 
plante furajere. Pînă în prezent s-au e- 
xecutat arături pe o suprafață de 6 150 
ha din care s-au însămînțat cu culturi 
duble 5 000 ha. Mecanizatorii din 
schimbul II execută arăturile noaptea, 
după ce încetează recoltatul. (De la 
Petru Verigă, instructor teritorial de 
partid).

Cu sprijinul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Nanov, colectiviștii din Bog
dana, regiunea București, execută la 
timp toate lucrările agricole. în fo
tografie : tractoriștii Constantin Da
vid și Gheorghe Damalan ară mi
riștea pentru semănatul culturilor 
furajere.

relativ 
Ca în 
patriei 
N-o spunem doar
noi. O repetă in
variabil oricine 
are prilejul să întrevadă ceva din 
frumusețea pămîntului romînesc. 
Călători străini și autohtoni, oa
meni de știință, pictori, literati i-au 
închinat, de-a lungul vremii, un 
imn de admirație unanimă. Deose
bit de expresiv răsună glasul nenu
măratelor generații care au desțe
lenit, au vegheat și au scos în sfîr- 
șit la lumină plaiul pe care trăim. 
Arta folclorică schițează cu ine
galabilă măiestrie profilul din- 
totdeauna al Romîniei pitorești : 
creste semețe, dealuri și ob- 
cine însorite, masive zone fo
restiere, șesuri fertile, brăzdate de 
ape. Dar, oricît de ciudat ar părea, 
rapsodul anonim nu putea să cu
prindă, cel mai adesea decît za
rea din preajmă. Badea cu oile de
pășea rareori hotarele de baștină ; 
nepoții și strănepoții erau siliți să 
se îngroape de timpuriu în mă
runtaiele minei sau intre zidurile 
mucede ale atelierului.

De cînd țara 
poporului, are 
semnificativ : fiii 
mașii truditorilor 
veac, au pornit 
noască.

Laminoristul din cetatea oțelului 
strînge în suflet armonia de forme 
și culori a noilor stațiuni de pe 
litoral, se apleacă asupra corole
lor de mozaic din anticul Tomis, 
cercetează vestigiile culturilor ro
mane și helenistice.

Din trenul care-1 poartă spre del
ta luxuriantă, stînjenarul din Ma
ramureș își rotește privirile peste 
marea de aur a Bărăganului, pe 
care meșterii agriculturii socialiste 
o pof numi pe drept cuvînt „mare 
nostrum“.

Și în timp ce colectiviștii din

a trecut în mîna 
loc un fenomen 
și stăpînii ei, 
și cîntăreților 
la drum, 6-o

ur- 
din 
cu-

Moldova colindă magistralele Ca
pitalei sau urmăresc un spectacol 
în noua sală a Palatului R. P. Ro
mine — muncitorii bucureșteni, îm
barcați în elegantele autocare ale 
O.N.T.-ului, străbat valea Prahovei 
în drum spre Brașov și Făgăraș, 
spre lacul Bîlea și Poiana Narci
selor.

Dorul acesta de drumeție este 
cu atît mai lesne de înțeles dacă 
ne gîndim că, în peisajul romînesc 
contemporan, darurile naturii se 
îmbină tot mai mult cu înfăptuirile 
generate de forța transformatoare 
a socialismului.

Plutind pe undele calme, împre
surate de piscuri și cetini, ale la
cului de acumulare, constructorul 
cu tîmple ușor încărunțite va spu
ne, poate prönlerilor aflați în ex
cursie la hidrocentrala Bicaz un 
basm adevărat, care începe așa :

„A fost odată, nu foarte demult, 
cam pe vremea cînd voi veneați 
pe lume, o baracă de seînduri, 
Baraca asta se afla, pare-mi-se, 
chiar pe locul pe care trecem 
acum, însă la vreo șaizeci de 
metri dedesubt... Acolo. în adînc, 
am locuit un timp, eu și tovarășii 
mei, la începuturile șantierului. Și 
uneori, în clipele 
somnului, mă 
cînd voi face o plimbare cu pio
nierii pe marea cea nouă, dintre 
piscuri și cetini..."

Cine n-a auzit vorbindu-se des
pre splendoarea sălbatică a văilor 
tiroleze — zice-se, unice în lume ? 
Dar și la noi. în nordul țării, pe 
drumul dintre Sighet și Vatra Dor-

din preajma 
gîndeam la ziua

nel. există locuri nimic mal
prejos. Trebuie să urcați măcar 
o dată valea Vaserului, din veci
nătatea Vișeului, ori costișele 
Ineului și Pietrosului, nu departe 
de Rodna Veche — să urmăriți 
cum se stinge zîmbetul soarelui în 
amurg pe fața încremenită a la
cului Lala. Coborînd pe versantul 
opus, către Borșa, veți desluși de
parte, în creierii munților, unde 
pînă mai ieri hălăduiau seniorii cu 
blană — vocea familiară a mari
lor agregate. Vechile plaiuri pas
torale de a>ci au devenit în zilele 
noastre o importantă bază a in
dustriei extractive.

Fără număr sînt podoabele te
zaurului peisagistic ce se oferă la 
fiecare pas călătorului domic de 
frumusețe. Tara de sus — leagă
nul lui Eminescu și Creangă, al 
lui Enescu și Sadoveanu — îl aș
teaptă cu turlele semețe ale Ceah
lăului, cu broderiile neofilite 
ale Voronețulut, Suceviței și Putnei. 
Alături de ctitoriile marelui Ștefan 
— mînăstirf și cetăți care au fost 
martore vttejiei înaintașilor — 
strălucesc siluetele pașnicelor ce
tăți de la Săvineștt și Onești, 
avanposturi temeinice ale unei in
dustrii chimice în plin avînt.

Nu mi se pare inutil să amin
tesc, în încheierea acestui sumat 
elogiu al drumeției, că anul trecut 
s-au organizat, prin comisiile de 
turism și alpinism, peste 11 000 de 
excursit diverse, la care au luat 
parte aproape două milioane de 
cetățeni al Republicii, fată de cei 
treizeci de mii înregistrați în 1949.

îmi îngădui să văd în cifrele de 
mai sus o mărturie simplă și con
vingătoare a unui proces profund : 
poporul nostru a pornit să-și cu
noască țara.
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Fiecărui comunist, o sarcină
concretă, mobilizatoare

Experiența multor organizații de 
partid confirmă că cele mai bune re
zultate în organizarea și desfășura
rea muncii de partid se obțin atunci 
cînd toți comuniștii sînt atrași la 
activitatea organizației, cînd fiecare 
membru și candidat de partid are de 
îndeplinit o sarcină concretă, mobi
lizatoare, pe măsura pregătirii sale 
politice și profesionale. în această 
privință rezultate bune a obținut și 
organizația de partid de la Uzina 
„24 Ianuarie“-Ploiești. Biroul acestei 
organizații trasează sarcini membri
lor și candidaților de partid în pri
mul rînd în funcție de necesitățile 
muncii de partid și ale activității 
economice ce se desfășoară în între
prindere, precum și de aptitudinile 
oamenilor și perspectivele lor de 
dezvoltare.

Comunistul Ion St. Ioniță, tehni
cian la sectorul II prelucrări meca
nice, posedă bogate cunoștințe teh
nice, o mare experiență în organiza
rea producției, este un inovator pa
sionat Toate acestea au determinat 
biroul organizației de bază să-i în
credințeze sarcina să muncească în- 
tr-un colectiv al biroului care se 
ocupă de descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne. împreună cu 
lăcătușul Stelian Negrilă, strungarii 
Toma Tănase și Nicolae Georgescu 
au studiat o serie de probleme pri
vind organizarea mai bună a pro
cesului de producție. Pe baza propu
nerii făcute de ei la fabricarea că
mășilor pentru pompele de la agre
gatele de cimentare s-a trecut la or
ganizarea procesului tehnologic după 
fluxul normal de lucru, ceea ce a 
contribuit la creșterea producției a- 
cestor piese în acest an cu peste 20 
la sută, față de anul trecut, iar pre
țul lor de cost a fost redus cu 15 la 
sută.

în repartizarea sarcinilor biroul 
organizației de bază ține seama de 
pregătirea politică și ideologică, de 
cunoștințele profesionale ale fiecă
rui comunist. Așa s-a procedat, de 
pildă, cu lăcătușul Titi Brănișteanu. 
Avînd în vedere faptul că acesta 
are cunoștințele politice necesare, că 
îi place să citească mult literatură 
politică și beletristică și are înclinații 
spre munca de propagandă, organi
zația de bază l-a numit propagandist 
la cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. EI se achită cu multă con
știinciozitate și cu rezultate bune de 
această sarcină. Participă regulat la 
cursurile de pregătire care au loc la

cabinetul de partid, studiază sîr- 
guincios materialul bibliografic, în
tocmește planuri bune de predare a 
lecțiilor. Toate acestea îi dau posibi
litatea să prezinte în fața cursanți- 
lor expuneri bune, cu un bogat con
ținut de idei, să țină seminarii inte
resante în care problemele sînt te
meinic și cu mult interes dezbătute

Exemple asemănătoare de antre
nare la viața organizației de partid 
a comuniștilor, cărora li se încre
dințează diferite sarcini perma
nente sau nepermanente, se mai pot 
da. Fiecare dintre cei peste 200 co
muniști din această uzină știe pre-

Vsața de partid

cis ce are de făcut. Unii dintre 
membrii și candidații de partid sînt 
propagandiști sau agitatori. Alții au 
sarcini pe linia activității organiza
țiilor de masă. Mulți dintre membrii 
și candidații de partid se ocupă de 
ridicarea calificării muncitorilor ti
neri, de extinderea unor metode 
noi de lucru, desfășoară o intensă 
muncă politică pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne 
în vederea sporirii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor, reducerii prețului de cost 
etc. Comuniștii Tudor Dumitrescu, 
Alexandru Mihai, Gheorghe Istrate, 
Constantin Mihai, și alții, de exem
plu, au studiat posibilitățile existen
te în întreprindere pentru îmbună
tățirea calității produselor. Consta
tările și propunerile lor au fost 
puse în discuția adunării generale 
a organizației de bază. Ținînd sea
ma de importanța muncii de edu
care a candidaților biroul a încre
dințat unor membri de partid cu o 
bună experiență în producție și în 
munca de partid sarcina să se ocupe 
de educarea tinerilor comuniști.

Organizarea temeinică a contro
lului îndeplinirii sarcinilor în
credințate membrilor și candidați
lor de partid este un lucru deosebit 
de important în munca organizații
lor de partid. în activitatea birou
lui s-a încetățenit metoda de a as
culta periodic în adunări generale 
sau în ședințe de birou informări 
ale comuniștilor asupra felului cum 
își duc la îndeplinire sarcinile. La 
o asemenea ședință tov. Alexandru 
Tarcău, de pildă, a raportat în fața 
biroului cum se achită de sarcina

sa de organizator al grupei sindi
cale. El a fost criticat pentru fap
tul că nu acordă suficientă atenție 
organizării consfătuirilor de pro
ducție, întăririi disciplinei în mun
că în sectorul în care lucrează. S-a 
hotărît cu acest prilej ca o anumită 
perioadă de timp un membru al bi
roului să urmărească cum își desfă
șoară activitatea grupa sindicală 
condusă de Alexandru Tarcău.

Controlul înfăptuirii sarcinilor de 
partid dă posibilitatea biroului or
ganizației de bază să cunoască bine 
oamenii și să se ocupe de promo
varea celor mai buni în munci de 
răspundere. Cu doi ani în urmă, 
bunăoară, tînărul sudor Constantin 
Ghiță făcea parte din colectivul de 
agitatori al organizației de partid. 
Biroul observînd că are multă ini
țiativă în mobilizarea tineretului la 
diferite acțiuni întreprinse de or
ganizația de partid, l-a recomandat 
să fie ales in comitetul U.T.M. pe 
uzină unde își îndeplinește cu bine 
sarcinile. La propunerea biroului, 
tehnicianul Ion Ioniță — despre care 
s-a amintit mai sus — a fost numit 
șef al secției a Il-a. Biroul organi
zației de bază a discutat temeinic cu 
acești tovarăși și le-a cerut să con
sidere muncile în care au fost pro
movați ca importante sarcini de 
partid.

Faptele dovedesc că organizația de 
partid de la Uzina „24 Ianuarie“- 
Ploiești a dobîndit o bună expe
riență în antrenarea membrilor și 
candidaților de partid la dezbaterea 
și rezolvarea problemelor de pro
ducție și a muncii de partid. Sînt 
însă tovarăși, e drept puțini la nu
măr, care nu dau atenția cuvenită 
îndeplinirii misiunilor primite, nu 
arată prin fapte că au înțeles că a 
realiza sarcina de partid încredin
țată e o cinste și o înaltă îndatorire. 
Mai sînt cazuri de membri de 
partid care au multe sarcini și nu 
pot să le îndeplinească în bune con
diții.

Este necesar ca fiecare membru al 
biroului să acorde un ajutor mai 
substanțial membrilor de partid în 
îndeplinirea sarcinilor. Activizînd 
pe toți comuniștii, organizația de 
bază va ridica la un nivel mai înalt 
munca de partid în întreprindere, 
va obține succese și mai mari în 
mobilizarea colectivului la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

La ștrandul complexului studențesc de la Lacul Tei din Capitală.

Noi auto-sanitare Ia stația 
de Salvare a Capitalei

în garajele Stației de Salvare 
din Capitală au intrat ieri ulti* 
mele auto-sanitare dintr-un nou 
lot cu care a fost înzestrată recent 
Stația. Cu acestea, numărul mași
nilor de care dispune Salvarea 
pentru transportul 
asistență medicală la domiciliu a 
ajuns la 160 — cu 60 la sută mai 
mare decît în 1961.

în același timp, se' îmbunătă
țesc condițiile de întreținere a 
parcului de mașini. Pe strada Gh. 
Barițiu nr. 32—34 a început ame
najarea unui atelier destinat ex
clusiv reparației mijloacelor de 
transport ale Salvării. El va fi în
zestrat cu utilaj corespunzător.

bolnavilor și

Pe scurt DIM TOATA. ȚARA

RECOLTAREA FRUC
TELOR DE PĂDURE. 
Zilele acestea, în majo
ritatea regiunilor din 
țară a început recolta
rea fructelor de pădure 
de către întreprinderile 
forestiere. Pînă în pre
zent au și fost recoltate 
circa 180 tone afine, 
100 tone cireșe amare, 
25 tone fragi. De ase
menea. în regiunile Ar
geș, Oltenia, Ploiești, 
Bacău a început și re
coltarea smeurei.

întreprinderile fores- 
:iere au organizat din 
timp centrele de achi
ziție și prelucrare a 
fructelor de pădure 
care au fost aprovizio
nate cu utilaje, ambala- 
ie, conservanți etc.

Se prevede ca în a- 
cest an să se recolteze 
33 000 tone fructe de 
pădure.

Pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi gata să-fi pri
mească elevii 4 400 săli 
de clasă, care se vor a- 
dăuga celor existente.

ARTIȘTII AMATORI 
ÎN ÎNTRECERE. în 
pitoreasca localitate de 
la poalele Călimamilui, 
Toplița, a început ieri 
la amiază faza regio
nală a celui de-al VII- 
lea concurs al artiștilor 
amatori de 
sate.

Pe scena 
treprinderii

tații, au depus pînă a- 
cum pentru înfrumuse
țarea Predealului peste 
230 000 ore muncă pa
triotică. Suma economi
sită în acest fel se ridi
că la peste 400 000 Zei.

la orașe și

ȘCOLI NOI. In toam
na acestui an, mii de 
copii ai oamenilo’ mun
cii vo’ învăța în scoli 
noi, în săli de clasă spa
țioase, luminoase, care 
vor permite desfășu
rarea lecțiilor în condiții 
optime. In Capitală, 
scoli noi, însumînd 187 
săli de clasă, se vo> da 
în folosință în cartierele 
Ciulești, Grădina Bor
dei, pe străzile Tranda
firilor, Sergent Nițu Va
sile etc. In celelalte 
șe ale țării ca și la 
se află în prezent 
stadiu de finisare 
3 000 săli de clasă.

ata
șate 

in 
alte

clubului în-
_____ forestiere 

Toplița au apărut corul 
Casei raiönale de cultu
ră din Gheorghieni, bri
gada artistică de agita
ție a colectiviștilor din 
Suseni, raionul Gheor
ghieni, corul întreprin
derii forestiere din To
plița, taraful căminului 
cultural din comuna 
Subcetate, echipa de 
dansuri populare a fila
turii de in din Gheor
ghieni, soliști vocali.

La concurs iau parte 
86 de formații artistice 
și soliști

IN EXCURSIE 
BICICLETĂ. Astăzi 
mineața, la ora 8, 
fața parcului sportiv Di
namo (șos. Ștefan cel 
Mare), se va da pleca
rea în excursia spre pă
durea și ștrandul Mihăi- 
lești (50 km dus-întors). 
O altă excursie a fost 
organizată la Doftana 
și Sinaia (260 km dus- 
întors). Startul s-a dat 
ieri din fața parcului 
Dinamo.

PE 
di- 
din

din 4 raioane.

ZNFRUMUSE-SE
ȚEAZĂ PREDEALUL. 
La Predeal, în acest an, 
s-au amenajat 3 noi 
parcuri, 15 spații verzi 
în diferite locuri, s-au 
plantat zeci de mii de 
flori pe marginea stră
zilor și în curțile vi
lelor. Cetățenii orașu
lui, în frunte cu depu-

PRIETENI Al CĂR
ȚII. In portul Constan
ța se desfășoară o bo
gată activitate de popu
larizare a cărții în rîn- 
dul marinarilor. In afa
ra bibliotecii centrale, în 
diferite puncte ale por
tului mai funcționează 
11 biblioteci mobile, iar 
navele care străbat mă
rile și oceanele lumii 
sînt dotate cu biblio
teci.

ÎN APARTAMENTE 
NOI. Zilele trecute, lu
crătorii întreprinderii 
de construcții nr. 2 din 
Tg. Mureș au terminat 
finisarea a 288 aparta
mente pe străzile M. 
Viteazu, Babeș, Grigo- 
rescu, Babits și Aleia 
Tîmplarilor.

de calificare
Cursuri

Noi blocuri de locuințe în orașul Rm. Vîlcea (Foto : R. Costin)

Din vară pentru

Aproape 10 000 de tineri participă 
la cursurile de calificare organizate 
în întreprinderile industriale și uni
tățile economice din regiunea Mara
mureș. Ei se pregătesc să devină 
mineri, ajutori de mineri, prepara
tori, sudori, (opitori etc. în însușirea 
meseriei alese, cursanții sînt 
jiniți de maiștri, tehnicieni și 
neri cu o bogată experiență în 
ducție.

Alți peste 7 000 de tineri din 
șele Baia Mare, Satu Mare, Sighet 
și Baia Sprie urmează cursuri de 
îmbogățire a cunoștințelor profesio
nale, pentru specializarea în dife
rite domenii. Tot în scopul ridicării 
calificării tinerilor, sindicatele, în co. 
laborare cu organizațiile U.T.M., or
ganizează periodic concursuri, ci
cluri de conferințe și simpozioane 
privind noutățile tehnice legate de 
profilul unor întreprinderi etc.

(Agerpres)

spri- 
ingi-

iarna
Belșugul de legume și fructe ce ne 

stă acum la îndemînă aduce în aten
ția oricărui gospodar conservarea 
acestor produse și pentru timpul 
cînd natura nu ni le mai oferă. 
Deoarece organismul are nevoie de 
hrană vegetală, bogată în vitamine, în 
tot timpul anului, iar producția 
legume și fructe este legată de 
anotimp, 
ce în ce 
derne de 
duse : de la uscarea la vînt pînă la 
fabricarea conservelor superioare pe 
baza cunoașterii științifice a preface
rilor ce se petrec în alimente, de la 
răcirea în găleata lăsată în fîntînă și 
pînă la marile instalații frigorifice de 
conservare și refrigerare. Industria a- 
limentară prelucrează și conservă as
tăzi cantități mari de legume și fruc
te, în sortimente din ce în ce mai nu
meroase și de calitate superioară. To
tuși, pentru o valorificare cît mai de
plină ajjecoltei de legume, conser
varea p^i mijloace casnice este, de 
asemenea, foarte utilă. Gospodăriile 
mari și mici au interesul și datoria să 
nu lase să se piardă nimic din pro- 
ducți.-W^’ulinilor șj livezilor, să folo
sească toate căile și mijloacele pentru 
a preface legumele și fructele în pro
duse de durată. Prepararea conserve
lor casnice se recomandă nu numai 
gospodinelor, ci și gospodăriilor care 
au în grija lor alimentarea unui nu
măr mai mare de persoane (cantine, 
unități de alimentație publică etc).

Cu mijloacele obișnuite de bucătă
rie, cu materie primă proaspătă și de 
bună calitate, prelucrată cu respecta
rea condițiilor necesare, se pot obține 
conserve avînd toate calitățile ce
rute, inclusiv păstrarea vitaminelor. 
Unele conserve sînt chiar mai hrăni-

de

s-au găsit mijloace din 
mai variate și mai mo- 
conservare a acestor pro-

toare decît legumele și fructele proas
pete din care au fost preparate, de
oarece la pregătirea lor se adaugă 
substanțe nutritive pe care nu le con
țineau înainte și anume : zahăr, ulei, 
sare, condimente, mirodenii. Prepara
rea conservelor nu este mai grea decît 
pregătirea unei mîncări. Ieftinătatea 
lor este asigurată prin prețurile de 
vară scăzute ale legumelor și fructelor, 
prin folosirea sticlelor și borcanelor 
ce se păstrează de la un an la altul.

Sucurile ocypă azi un loc de frunte

Cît mai multe conserve 
de legume și fructe

pe lista preparatelor din legume și 
fructe. Sucurile sînt foarte utile în 
limentafia sugarilor (începînd de la 
2—3 luni), în hrana bătrînilor, conva
lescenților, a bolnavilor cu tulburări 
digestive și, în general, a fiecărui om. 
întrebuințarea multilaterală și foloa
sele numeroase ale sucurilor sînt un 
îndemn serios pentru gospodine de a 
prepara în cantități îndestulătoare 
sucuri gustoase, ca o provizie utilă și 
ieftină pentru timpul cînd fructele 
lipsesc.

Provizii de iarnă valoroase și puțin 
costisitoare se pot obține și prin usca
rea legumelor și fructelor. Deși este 
cea mai veche metodă de conservare 
a acestor produse, ea s-a păstrat pînă 
în zilele noastre. Fără cheltuială, se 
pot usca în gospodării — ușor și bine 
— tot felul de legiune și fructe și nu 
numai verdeață, așa cum se obișnu
iește. De exemplu : fasole verde, bâ
rne, ciuperci, ardei și, mai ales, valo-

a-

Produse chimica 
de uz casnic

Shakespeare qlavnețte
Recenta premieră a Teatrului 

..Lucia Sturdza Bulandra“ este un 
spectacol pentru toate sezoanele, la 
fel de potrivit stagiunii obișnuite ca 
și unui teatru de vară, în plină căl
dură caniculară. „Comedia erorilor“ 
este o farsă de cea mai ușoară fac
tură — dar scrisă cu geniu, ceea ce 
te îndeamnă să te gîndești încă o 
dată la colosala diferență dintre u- 
șor și facil. Pe scenă se desfășoară 
povestea a două cupluri de gemeni 
care seamănă ca picăturile de apă 
dar nu s-au văzut din leagăn și care, 
nimerind din întîmplare în același 
oraș, sînt luați mereu unul drept ce
lălalt. Pe o canava atît de simplă, cu 
încurcături menite să stîrnească 
ilaritate la tot pasul, sînt conturate 
caractere, șfichiuite moravuri, sînt 
relevate semnificații. Shakespeare 
nu scapă ocazia să zugrăvească spi
ritul mercantil crescînd al epocii 
sale, frivolitatea tot mai săritoare în 
ochi a nobililor, să pună sclavi jsteți 
să-și bată joc de cusururile stăpini- 
lor lor. Toate acestea „în treacăt“, 
mereu cu zîmbetul pe buze.

întocmai așa a și fost jucat spec
tacolul. Acțiunea se desfășoară în 
ritm trepidant, actorii 
spontaneitate și vervă 
parcă jucîndu-se, fără 
ghicească munca 
migăloasă care a 
stat la baza aces
tei rotunde, curgă
toare și foarte a- 
muzante glume 
scenice. Regizorul 
Lucian Giurches- 
cu a dat dovadă 
nu numai de o bo
gată fantezie, dar 
și de pondere, de 
grija primordială 
pentru ca textul 
și valorile sale să 
ajungă cît mai viu 
la spectatori, să 
fie înțelese și gus
tate. Piesa a fost 
adaptată astfel (în 
reușita versiune 
romînească a lui 
Ion Frunzetti și 
Dan Duțescu), în- 
cît se joacă „cu 
cărțile pe față“. 
Știm de la înce
put, din gura in- 
terpreților, care e 
sursa peripețiilor

ce vor urma — și tocmai faptul că 
spectatorul e avizat sporește hazul 
situațiilor comice. Totuși, regia nu 
s-a rezumat la comicul de situații și 
n-a abuzat de „efecte" (care puteau 
tenta), ci a știut să descopere, să va
lorifice și să dezvolte implicațiile 
mai substanțiale ale piesei, dînd re
plicilor o adresă satirică precisă și 
caracterizînd complex personajele 
prin jocul actoricesc.

Tocmai de aceea, interpreții n-au 
fost marionetele unui carusel comic

CARNET TEATRAL

evoluează cu 
debordantă, 

a lăsa să se

învîrtit de regizor din culise, ci au 
avut posibilitatea să realizeze crea
ții personale reliefate. Paul Sava a 
dat măsura talentului său, aducînd 
în scenă succesiv doi Dromio pro
fund distincți — unul jovial, dega
jat, mucalit, celălalt temător, mereu 
bătut de stăpîn ; adevărul 
gic al celor două încarnări 
de natură deosebită 
ia, mobilitatea cu 
trece de la una 
îi atrag aplauze bine 
performanță similară
George Carabin în rolurile celor doi

psiholo- 
și hazul 
fiecăre- 
actorul 

cealaltă, 
O

al
care
la
meritate.
aparține lui

Un moment-surpriză din „Comedia erorilor". (Foto : Ion Miclea)

Antipholus ; aci s-a mers pe același 
principiu al diferențierii caracterolo
gice nete, interpretul redînd convin
gător atît firea deschisă a siracuza- 
nului cît și comportarea mai irasci
bilă, mai nestatornică a fratelui său 
din Efes. Acesta din urmă are o so
ție și o cumnată — prima fiind cre
ată de Rodica Tăpălagă, care cap
tează atenția și domină scena prin- 
tr-un temperament aprins, cu izbuc
niri bine dozate și inteligent nuan
țate, iar cea de-a doua mai potolită, 
mai visătoare în interpretarea exac
tă și decentă a Aureliei 
Trebuie subliniat din nou 
aceste trăsături au fost 
printr-o atentă cercetare a sugestii
lor oferite de text. Chiar și un per
sonaj episodic, ca Baltazar, a căpă
tat o accentuată individualitate prin 
inspirata compoziție comică a lui 
Mircea Albulescu. Iată o nouă și 
grăitoare dovadă că tinerii actori nu 
trebuie fixați prematur într-un gen 
îngust, că trebuie să li se dea pri
lejul de a-și manifesta multilateral, 
și uneori neașteptat, posibilitățile. 
Am reținut, într-o scurtă apariție, 
fizionomia expresivă a lui Ilarion 
Ciobanu, debutant în teatru. La 
succesul spectacolului contribuie de 
asemenea V. Ronea, Dinu Dumitres

cu, Mimi Enă- 
ceanu, Gh. Oprina 
și alții, cu obser
vația — totuși — 
că unele roluri de 
mică întindere 
(cum ar fi al 
Curtezanei sau a 
lui Pinch) sînt 
mai puțin șlefuite.

Decorul Sandei 
Mușatescu, plăcut 
la vedere, fără 
zorzoane inutile, 
permițînd schim
barea locului acți
unii prin simpla 
rotire a unor pa
nouri, e foarte în 
ritmul și stilul 
spectacolului. Stil 
popular, în bunul 
și autenticul sens 
al cuvîntului, îm- 
binînd expansivi- 
tatea, voia bună și 
verva molipsitoa
re cu o ținută ar
tistică aleasă.

ANDREI 
BALEANU

Sorescu. 
că toate 
adîncite

rosul amestec de legume și zarzava
turi mărunțite, atît de necesar iarna 
pentru supe. Fructele uscate constituie 
o hrană concentrată. De pildă, me
rele uscate conțin, la greutate egală, 
cam de cinci ori mai mult zahăr decît 
fructul proaspăt. Un alt avantaj al us
cării este reducerea unor cantități mari 
de legume sau fructe la un volum și 
greutate mică, ceea ce ușurează depo
zitarea lor. în același timp, ele nu tre
buie ferite de frig, așa cum este ca
zul pentru conserve. Cea mai bună 
metodă de uscare a legumelor și fruc
telor în gospodărie este uscarea lor la 
cald. Aceasta se poate face pe gră
tare așezate în cuptorul întredeschis 
sau pe plită, orj în mici evaporatoare 
casnice, ușor de înjghebat. Prin acest 
procedeu se asigură evitarea culorii 
negricioase și a gustului păios, care 
rezultă din vechile metode de uscare.

Din vară pentru iarnă este deci bine 
să se prepare provizii suficiente de 
conserve casnice, pretutindeni unde 
există legume și fructe proaspete. 
Rețete sigure și lămuriri asupra mo
dului corect de conservare se găsesc 
în numeroase broșuri de popularizare, 
ce stau azi la îndemîna oricui în bi
bliotecile și librăriile de la orașe și 
sate.

ECATERINA TEIȘANU

In cursul acestui an, industria 
chimică a continuat să furnizeze o 
serie de noi produse destinate ne
voilor casnice. în magazinele de 
specialitate se găsește „DE-VE“, 
un detergent lichid care degresea- 
ză rapid și fără efort vesela. Folo
sirea lui scutește gospodina de 
ștergerea vaselor. „Apredur" este 
denumirea 
col folosit 
turilor de 
a stofelor, 
chiar și după mai multe spălări. 
Ambele sînt ambalate în flacoane 
din material plastic. „Odorcidul" 
este un nou dezodorizant, prezen
tat în cutii perforate din material 
plastic, iar „MoliciduV înlocuiește 
naftalina.

Recent, la noile articole realiza
te de industria chimică s-a adău
gat și „Novolin super“, folosit la 
lustruirea mobilei din lemn și me
tal, precum și crema de ghete 
„Progres“, cu ulei de silicon, care 
dă încălțămintei un luciu mai fru
mos și impermeabilitate.

De la începutul acestui an și 
pînă în prezent, industria chimică 
a pus la dispoziția gospodinelor 
circa 12 noi articole. Specialiștii 
au mai realizat și experimentat cu 
bune rezultate o serie de articole 
destinate uzului casnic, care vor fi 
prezentate spre contractare pentru 
anul viitor. Este vorba, între altele, 
de o pastă destinată, curățatului 
petelor de grăsime de pe țesături, 
de insecticidele lichide parfumate 
„Deparatox super“, „Detexan su
per“, „Heclotox super“ și „Novi- 
tox“.

„Apredur“
dată unui nou arti- 

la apretarea țesă- 
toate felurile, chiar și 
Apretul se menține

Răspunsuri Ia propunerile cititorilor
In „Scînteia“ nr. 5932 s-au pu

blicat cîteva propuneri venite din 
partea cititorilor, care se refereau 
la lărgirea sortimentului lenjeriei 
de corp pentru vară, precum și ai 
altor produse.

în răspunsul adresat redacției, 
Ministerul Comerțului Interior ne 
informează că în trimestrul III vor 
fi puse în vînzare articole de len
jerie din mătase artiticială pentru 
bărbați (cămăși, pijamale etc), iar 
pentru femei mai multe modele de 
combinezoane, pijamale și cămăși 
de noapte. Aceste articole se vor

găsi în șapte mărimi, de la nume
rele 42 pînă la 54. Tot în trimes
trul III se vo’ pune în vînzare can- 
tități sporite de tălpițe.

în legătură cu propunerea de a 
se fabrica capace pentru vase 
emailate în dimensiuni și culori 
potrivite răspunsul precizează 
la contractările pentru a doua 
mătate a anului s-au avut în 
dere toate dimensiunile uzuale
capace (24 de mărimi), precum și 
culorile vaselor emailate care se 
produc în mod curent.

că 
ju- 
vs-
de

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Traviata — (orele 11) ; 
Cio Cio-San — (orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Grădina Boema) : Ca la revistă 
— (orele 20,15). Circul de stat : Revista 
pe gheață din Budapesta „Paprikacok- 
teil" — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc : Patria (10; 12; 14; 16,30; 18,45;
21). I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21 — grădină 20.30). O perlă de 
mamă : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Grădina Progresul (orele 20,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematografele Republica (8; 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15). București 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15), 23 Au
gust (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,45).
Ștefan cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20). G. Coșbuc (8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20). Stadionul Dinamo (orele 20,15), 
Arenele Libertății (orele 20,30), Grădina 
13 Septembrie (orele 21,30), Patinoarul 
23 August (20,45). Clubul cavalerilor — 
cinemascop ; rulează la cinematografele 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta (11; 
16; 18; 20 — grădină 20,30). Estrada, es
trada ; rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(10; 12; 15; 19; 21 — grădină 20,30).
Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Stadionul Giulești (orele
20.30) . Rocco și frații săi — ambele
serii : Tineretului (9; 12,30; 16; 19,30).
Ordinul Ana : Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 16,30; 
18,30; 20,30). Cereomușki : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), C-tin David 
(16; 18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie. Adorabile și mincinoase : 
13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15; 17,15; 19,30 - grădină
20.30) . Program de filme documentare
rulează de la orele 10 pînă la orele 21 
în continuare la cinematograful Timpuri 
Noi. Misterul celor doi domni „N“ : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(11; 16,15; 18,30; 20.45). Pe urmele bandei : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30), Unirea 
(11; 18 — grădină 20,30) Olga Bancic 
(10,30; 15; 17; 19 - grădină 20,30). Doctor 
în filozofie : înfrățirea între popoare 
(11,30; 16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12; 16,30; 18,30), 16 Februarie (16; 18: 20), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30 - gră
dină 20,30). Omul cu două fețe : Cultural 
(10,30; 16; 18; 20). O viață : rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
21 la cinematograful Alex. Popov. 
Dracul și cele 10 porunci — cinemascop : 
8 Martie (11; 15; 17,30» 20 — grădină
20,30). Avîntul tinereții — cinemascop: 
V. Roaită (10,15; 12; 15; 17; 19). Tăunul : 
Flacăra (10; 16; 18,15; 20,30). Descoperirea 
lui Julian Böll : rulează la cinemato-

■

grafele T. Vladlmirescu (16; 18t 20), Iile 
Plntille (16; 18; 20). Tu ești minunată : 
Grădina V. Roaită (orele 20,15; 22) Mio
rița (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina 
Alex. Sahia (orele 20,15). Pompierul ato
mic : Munca (12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
23 August (orele 21). 
tatii : Popular (10,30; 
M. Emlnescu (11,30; 
Colegii : Luceafărul 
19,30 — grădină 20,30), 
18; 20). Legea e lege ;

Noua prietenă a 
16; 18,15; ------
16; 18,15»

(10,30; 15;
Drumul Serii (16; 

rulează la cine
matograful G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 
Festivalul Chaplin : 30 Decembrie (16; 
18,15; 20,30). Camelia : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Lumină de iulie : rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (11; 16; 18,15;
20,15). Revista de la miezul nopții — 
cinemascop : Grădina T. Vladimirescu 
(orele 20,30). Salut, viață ! : rulează la 
grădina Ilie Pintilie (orele 20,30).

20.30) ,
20.30) .
17,15,

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 18 
transmisie de la stadionul „Republicii“ 
a meciului de fotbal dintre echipele 
Progresul—Steagul Roșu. 18,45 — Jur
nalul’ televiziunii. 19,00 — repriza a Il-a 
a meciului de fotbal. 19,45 — Filmul 
„Casa surprizelor“. 21,05 — Filmul do
cumentar — Spectrul dansului. 21,25 — 
„Eu și luna" — comedie muzicală de 
Gheorghe Dumbräveanu. In încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteo
rologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

stabilă, cu cerul variabil, mal mult 
ros dimineața, cînd au continuat 
cadă averse locale însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab șl 
numai local potrivit. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 30 grade la Tulcea și 18 grade la 
Gheorghlenl, Miercurea Ciuc șl Cîmpu- 
lung Muscel. In București : Vremea a 
fost ușor instabilă, cu cerul variabil 
mal mult noros în cursul dimineții cînd 
ă plouat slab. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a atins 
20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 18 
și 17 iulie. In țară : Vremea rămîne ușor 
instabilă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale, sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 12 șl 22 grade iar maximele 
Intre 24 șl 34 grade. In București șl pe 
litoral : vreme ușor instabilă cu cerul 
variabil. La sfîrșltul Intervalului, după- 
amlaza, vor cădea averse de ploaie, vint 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

In
ii o- 
să
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COMUNICAT 
despre cea de-a III-a sesiune a Comisiei 

nuxte .guvernamemaie de colaborare 
economică și tehnico-științifică 

romîno-cehosiovacă
între 11 și 13 iulie a avut Ioc cea 

de-a III-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică romîno- 
ceHtsloyacă. ; =

Delegația romînă a fost condusă 
de Alexandru Bîriădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, iar delegația ceho
slovacă de Otakar Sițnunek, vice
președinte al guvernului R. S. Ceho
slovace.

Comisia a analizat diverse aspec
te ale colaborării economice și 
tehnico-științific.e dintre cele două 
țări, precum și rezultatele.-îndepli
nirii prevederilor protocoalelor ul
timelor sesiuni, stabilind sarcinile 
noi de colaborare pentru perioada 
următoare. .

Au fost rezolvate în special pro
blème privind colaborarea econo
mică reciprocă în domeniul energe
ticii, construcțiilor de mașini, side
rurgiei și altor ramuri importante 
ale economiei naționale. Această 
colaborare va contribui la lărgirea 
în continuare a schimbului reciproc 
de mărfuri.

Comisia a luat cunoștință și de 
rezultatele obținute pînă în prezent

în domeniul coordonării planurilor 
economiei naționale în perioada 
pînă în 1980 în urma consultărilor 
ce au avut loc între organele de 
planificare ale celor două țări.

Cele două delegații au constatat 
că se dezvoltă cu succes colabora
rea tehnico-științifică și au luat mă
suri în vederea dezvoltării în con
tinuare a colaborării în acest do
meniu.

în urma tratativelor care au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere tovărășească a fost 
semnat un protocol.

La semnare au fost de față din 
partea romînă: Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, iar diii partea 
cehoslovacă : F. Hamouz, ministrul 
comerțului exterior, V. Vinklarek, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au fost de față, de asemenea, 
Jaroslav Sÿkora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, precum și 
membrii și experții celor două de
legații.

Plecarea delegației guvernamentale 
cehoslovace

Delegația guvernamentală ceho
slovacă, condusă de Otakar Simu- 
nek, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, care a participat 
la cea de-a III-a sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-știin
țifică romîno-cehosiovacă a părăsit 
sîmbătă țara noastră.

La plecare, la aeroport, membrii 
delegației au fost conduși de A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P.

Romîne, conducătorul delegației 
guvernamentale romîne care a 
participat la această sesiune, Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mau
riciu Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, precum șl membri 
și experți ai ambelor delegații.

In holul noului cinematograf „Giulești“ (Foto : A. Cartojan)

Adunarea festivă cu prilejul implinirii a 15 ani 
de la înființarea Comitetului de Stat al Planificării
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 

la înființarea Comitetului de Stat 
al Planificării, sîmbătă după-amia- 
ză a avut loc o adunare festivă.

A luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte
le Comitetului de Stat al Planifi
cării.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, lucrătorii Comitetului de 
Stat al Planificării au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, per
sonal tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Subliniind faptul că poporul nos
tru, în frunte cu clasa muncitoare, 
a obținut succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei și culturii, că 
în țara noastră se înfăptuiește cu 
fermitate programul partidului de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
în telegramă se spune în continua
re :

Solemnitatea înmînării
La Palatul R.P. Romîne a avut loc 

sîmbătă la amiază solemnitatea în
mînării unor ordine ale R.P. Romî
ne unui număr de 38 persoane, dis
tinse cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la înființarea Comitetului de 
Stat al Planificării, pentru merite 
deosebite în munca de planificare.

La festivitate au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai conducerii 
C.S.P.

„Perfecționarea continuă a meto
delor de conducere planificată a e- 
conomiei naționale este rezultatul 
îndrumării prețioase și sprijinului 
permanent pe care conducerea de 
partid și de stat le acordă întregii 
activități a instituției noastre, de la 
înființarea ei și pînă în prezent.

Ne angajăm să muncim fără 
preget pentru ca alături de toți oa
menii muncii să contribuim la în
deplinirea planului de șase ani, să 
ridicăm la un nivel superior calita
tea și eficiența muncii noastre, pen
tru a reflecta cît mai fidel, în iucră- 
rile de elaborare a planurilor, poli
tica economică a partidului de dez
voltare și înflorire a patriei noastre, 
pentru fericirea întregului popor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că ne vom 
achita cu cinste și în viitor de toate 
sarcinile care ne vor fi încredințate 
de către partid și guvern”.

unor ordine și medalii
După ce a înmînat distincțiile, to

varășul Ștefan Voitec, în numele 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, al tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej perso
nal, a felicitat călduros pe cei de
corați, urîndu-le noi succese în mun
că și multă sănătate.

Conf. univ. Vasile Gheleșel, direc
tor în C.S.P., a răspuns în numele 
celor decorați.

Sir

Cu același prilej a fost conferită 
„Medalia Muncii” unui număr ele 79 
de lucrători din Comitetul de Stat 
al Planificării.

Cu prilejul vizitei delegației parlamentare 
din Columbia

Sîmbătă dimineața, delegația parla
mentară columbiană condusă de dr. 
Jose Ancizar Lopez, președintele 
Camerei reprezentanților din Co
lumbia, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor patriei.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Marii Adunări Națio
nale, Ministerului Forțelor Armate 
și ai Sfatului popular al Capitalei.

In aceeași zi, membrii delegației, 
însoțiți de Petre Drăgoescu, deputat 
în Marea Adunare Națională, au 
vizitat noile cartiere ale Capitalei. 
Oaspeții columbieni au făcut vizite 
la Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei R. P. Romîne, unde au 
fost salutați de acad. Șt. S. Nicolau,

vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, directorul acestui institut, 
la Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, unde au 
fost primiți de acad. Mihail Ralea, 
președinte al Institutului.

Sîmbătă la amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ștefan Voitec, a oferit în 
cinstea delegației parlamentare din 
Columbia o masă, la care . au luat 
parte deputați în Marea Adunare 
Națională, miniștri și alte persoane 
oficiale.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, și dl. dr. Jose 
Ancizar Lopez au rostit toasturi.

Turneul internațional de tenis
Sîmbătă au continuat pe terenul Pro

gresul din Capitală întrecerile din cadrul 
turneului international de tenis pe echi. 
pe. Reprezentativa țării noastre conduce 
cu 3—0 în meciul cu R.P. Polonă. Țiriac 
l-a învins cu 6—4 ; 6—3 pe Radzio, 
Bardan a cîștigat cu 6—4 ; 6—2 la 
Szczukiewicz, iar perechea Țiriac, Măr- 
mureanu a întrecut cu 7—5 ; 6—2 ;

8—6 pe Radzio, Szczukiewicz. In cea 
de-a doua întîlnire R. D. Germană con
duce cu 2— 1 în fața echipei de tineret 
a R. P. Romîne. Rezultate : Popovici— 
Rautënhcrg 7—5 ; 6—-3 ; Stahlberg— 
Boaghe 6—3 ; 3—6, 6—3 ; Stahlberg, 
Raut enberg—Boaghe, Dron 6 -0; 6 -3; 
6—3. Astăzi de la orele 16 au loc ul
timele partide ale turneului.

TELEGRAME EXTERNE
Turneul balerinilor romîni în Italia

VENEȚIA 13 (Agerpres). — La 12 
iulie, în sala Teatrului „La Perla“, 
din Veneția, colectivul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet ăl 
R. P. Romîne, care se află pentru a 
doua oară în Italia, și-a început tur
neul cu spectacolul „Lacul lebede
lor“.

Din distribuție au făcut parte : 
Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Petre 
Ciortea, Cristina Hammel, Ileana

Iliescu, Alecu Marin și alții. Dirijo
rul Cornel Trăilescu a condus or
chestra Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne, care însoțește bale
tul în acest turneu.

Spectacolul a fost primit cu căl
dură.

Artiștii romîni vor mai prezenta la 
Veneția două spectacole, după care 
își vor continua turneul la Pisa.

3 miliarde de dolari deficit
„Nici o devalorizare a dolarului“ 

— a repetat din nou secretarul de 
stat la finanțe, Douglas Dillon, în 
fața comisiei mixte a Congresului. 
Această dezmințire, care nu e 
dezmințire, a fost însoțită de preci
zări care confirmă indispoziția do
larului, scrie ziarul „Paris Presse 
l’intransigeant“.

Statele Unite continuă să piardă 
devize. De la începutul anului, re
zervele lor de aur au coborît sub 
nivelul a 16 miliarde de dolari, pen
tru ca luna trecută să scadă cu încă 
200 de milioane. în 6 ani, deficitul 
balanței de plăți a S.U.A. a atins 
18 miliarde.

O astfel de hemoragie constituie 
o problemă gravă nu numai pentru 
S.U.A., ci și pentru lumea occiden
tală în general. Ea dovedește că 
sistemul monetar internațional (al 
lumii capitaliste — n. r.) este dez
echilibrat și că trebuie reformat — 
conchide ziarul citat.

în ultimele zile, guvernul S.U.A. a

început O acțiune diplomatică pe 
lîngă aliații occidentali în scopul de 
a obține sprijin pentru îmbunătăți
rea balanței deficitare de plăți a 
Statelor Unite. în legătură cu aceas
ta, agenția U.P.I. transmite că la Pa
ris a fost trimis Walter Heller, pre
ședintele Consiliului consilierilor e- 
conomici ai președintelui Kennedy, 
pentru a susține punctul de vedere 
al S.U.A. în cadrul conferinței or
ganizației pentru colaborarea eco
nomică și dezvoltare (O.E.C.D.), 
care și-a desfășurat lucrările în ca
pitala Franței.

Luînd cuvîntul la 11 iulie în fața 
participanților la conferință, care, 
potrivit agenției U.P.I., s-a ocupat 
de „problemele balanței de plăți a 
Statelor Unite și ale altor țări 
membre ale O.E.C.D.“, Heller a de
clarat că „Statele Unite vor avea 
un deficit de peste 3 000 000 000 do
lari în balanța lor internațională de 
plăți pe anul 1963“.

Canada se pronunță 
în favoarea comerțului 

cu Cuba
Dedarafia ministrului comerfului

OTTAWA 13 (Agerpres). — La 12 
iulie, ministrul comerțului al Cana
dei, Sharp, a declarat că guvernul 
canadian nu creează nici un fel de 
obstacole în calea comerțului cu 
Cuba pentru mărfurile care nu fac 
parte din materialele militare sau 
strategice. Comerțul dintre Canada 
și Cuba se dezvoltă aproximativ la 
același nivel ca și în anul precedent, 
în 1962, exportul Canadei în Cuba 
s-a cifrat la 10,9 milioane dolari, iar 
importul — la 2,8 milioane dolari. în 
primele cinci luni ale anului curent, 
exportul Canadei în Cuba a fost de 
4,6 milioane dolari. Canada exportă 
în Cuba mai ales grăsimi, produse 
alimentare pentru copii, îngrășămin
te minerale pentru agricultură, me
dicamente din domeniul veterinar, 
precum și vaci de lapte. Guvernul 
canadian examinează, de asemenea, 
posibilitatea de a reînnoi vînzarea 
peștelui pe piața cubană.

în prezent, a subliniat ministrul 
canadian, guvernul Canadei nu in
tenționează să-și modifice politica 
în domeniul comerțului cu Cuba.

Scopul apropiatei călătorii a lui Herter
în Europa

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
La Washington s-a anunțat că re
prezentantul special al președintelui 
Kennedy pentru tratativele comer
ciale, Christian Herter, va pleca la 
14 iulie într-un nou turneu în țările

occidentală
există asemenea progrese) în ce pri
vește o politică agricolă comună și 
disputa de lungă durată dintre Sta
tele Unite și Franța asupra expor
turilor americane de fructe și le
gume“.

Vizita primului ministru 
al Franfei în Turcia

PARIS 13 (Agerpres). — La invi
tația guvernului turc, anunță agen
ția France Presse, primul ministru 
al Franței, Georges Pompidou, înso
țit de ministrul afacerilor externe, 
Couve de Murville, și de alte oficia
lități franceze va face începînd de 
la 14 iulie o vizită oficială de opt 
zile în Turcia.

La Ankara se acordă o deosebită 
atenție acestei vizite, deoarece după 
cum a declarat Haluk Bayulkem, 
purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, „guvernul turc 
așteaptă ca Franța să-și sporească 
ajutorul economic către Turcia“.

Lupte
Sala Dinamo din Capitală a găzduit 

sîmbătă seara întîlnirea internațională 
de lupte clasice dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne și Japoniei. 
Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat de

clasice
egalitate : 4—4. Din echipa noastră au 
obținut victorii î) Țăranu și N. Marti- 
nescu, iar de la oaspeți Akiama și Ka- 
zama, restul întîlnirilor încheindu-se Ia 
egalitate.

Marea forță a economiei 
noastre planificate

Luni, la Ploiești, echipa japoneză 
susține o nouă întîlnire în compania 
reprezentativei țării noastre.

în cîteva rînduri

(Urmare din pag. I-a)

mioane, locomotive Diesel electrice, 
instalații tehnologice complete și 
multe alte produse de nivel tehnic 
ridicat, afirmîndu-și cu putere rolul 
vital pentru progresul multilateral 
al țării.

S-a dezvoltat considerabil indus
tria bunurilor de consum; ea pro
duce astăzi mărfuri mai bune și mai 
frumoase, în sortimente variate, 
care satisfac într-o măsură țot mai 
mare cerințele populației.

în cadrul planurilor de dezvolta
re a economiei in ansamblu și pe 
baza dezvoltării industriei, s-au a- 
sigurat condițiile pentru crearea 
bazei materiale a agriculturii, pen
tru transformarea socialistă a satu
lui și creșterea producției vegetale 
și animale.

Ca urmare a dezvoltării econo
miei, au crescut puternic rîndurile 
clasei muncitoare, numărul celor 
ocupați în activitatea productivă și 
social-culturală. De-a lungul anilor 
s-au format numeroase cadre de 
ingineri, tehnicieni, specialiști în 
cele mai diferite domenii.

Creșterea potențialului economic 
al tării noastre se reflectă în spori
rea în ritm susținut a venitului na
țional, care în anul 1962 a fost de 
4,7 ori mai mare decît în 1948. A- 
ceasta a dat posibilitate statului 
să investească fonduri tot mai mari 
pentru dezvoltarea economiei, să în
făptuiască sistematic măsuri desti 
nate ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce mun 
cesc. în perioada 1950—1962 salariul 
real al muncitorilor și funcționari
lor s-a dublat, au crescut veniturile 
țărănimii. Fondurile alocate de stat 
pentru dezvoltarea învățămîntului, 
culturii, ocrotirea sănătății au spo
rit de peste 5 ori.

Progresele țării noastre sînt re
marcate și apreciate peste hotare, 
impresionează pe orice vizitator 
străin care privește lucrurile cu 
obiectivitate. „Ceea ce m-a im

presionat cel mai mult în econo
mia romînească — a declarat pro
fesorul Scott Nearing, sociolog și 
economist din S.U.A. — este faptul 
că e bine echilibrată... Consider a- 
ceasta un succes deosebit și îmi 
dau seama că el nu poate fi reali
zat sau menținut, decît într-o eco
nomie planificată și condusă cu 
multă grijă“.

Succesele obținute în dezvoltarea 
economiei naționale sînt indisolubil 
legate de relațiile de colaborare și 
întrajutorare tovărășească statorni
cite între țările socialiste. Coordo
narea planurilor edonbmice, aplica
rea principiilor diviziunii interna
ționale socialiste a muncii creează 
condiții pentru egalizarea nivelului 
'tuturor țărilor socialiste, pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
lor economice.

Complexitatea crescîndă a sar
cinilor în actuala etapă de dez 
voltare, lărgirea specializării și 
cooperării în producție, solicită o exi. 
geriță sporită în abordarea și rezolva
rea problemelor economice, perfec
ționarea continuă a activității de 
planificare. Sub îndrumarea plină 
de grijă a conducerii partidului, s-a 
încetățenit ca o metodă permanentă 
atragerea la rezolvarea celor mai 
importante probleme ale dezvoltă 
rii economiei, a unui număr din ce 
în ce mai mare de specialiști și 
muncitori fruntași din diverse fa- 

. muri de activitate, ceea ce asigtiră 
mbinarea competenței organelor 
le conducere centrale cu inițiativa 

și experiența organelor locale, a ma 
selor legate direct de producție.

Faptul că în ultimii ani, planurile 
muale au fost lansate cu mult îna
intea începerii perioadei respective, 
a dat posibilitatea ca ele să fie te
meinic dezbătute în plenarele lăr
gite ale comitetelor regionale de 
partid și, ulterior, în întreprinderi, 
să fie îmbogățite prin zeci de mii 
de propuneri și sugestii ale oameni
lor muncii, care asigură mobiliza

rea într-o măsură mai mare a re
zervelor producției.

Legătura din ce în ce mai strînsă 
a aparatului central cu organele lo
cale, cu întreprinderile industriale 
și unitățile din agricultură, numă
rul mare de oameni ai muncii care 
contribuie la îmbunătățirea planu
lui, dezbaterea largă a sarcinilor și 
a măsurilor tehnico-organizatorice 
în adunările generale din întreprin
deri demonstrează în mod elocvent 
adîncirea continuă a centralismului 
democratic, principiu fundamental 
în conducerea economiei.

Forța hotărîtoare a realizării pla
nurilor o constituie milioanele de 
oameni ai muncii, care în fabrici, 
uzine, mine, schele petroliere, șan
tiere de construcții, pe ogoare des
fășoară o muncă creatoare, plină 
de entuziasm și abnegație pentru 
înfăptuirea politicii partidului. în 
conștiința oamenilor muncii s-a 
statornicit ideea că planurile tre
buie îndeplinite ritmic și exemplar, 
la toți indicii și la toate sortimen
tele, cu respectarea strictă a disci
plinei de plan, a sarcinilor în ca
drul cooperării cu alte întreprinderi.

Rolul de conducător politic al ac
tivității economice este exercitat cu 
deplin succes de organele și orga
nizațiile de partid, care și-au sporit 
continuu competența în rezolvarea 
problemelor, au acumulat o pre
țioasă experiență. Controlul siste
matic asupra îndeplinirii planului 
din partea organelor și organizații
lor de partid, analiza principalelor 
probleme ale locului de muncă, cu 
atragerea celor mai buni specia
liști, larga muncă politică și orga
nizatorică în rîndul maselor consti
tuie chezășia sigură a îmbunătățirii 
activității de producție.

Sub conducerea partidului, înde
plinind pas cu pas sarcinile trasate 
prin planul de stat, poporul nostru 
muncitor va obține noi și tot mai 
însemnate succese în opera de de
săvîrșire a construcției socialiste.

Fostul campion mondial de șah Mihail 
Tal continuă să conducă, neînvins după 
6 runde, în turneul international de la 
Miskolc. El a totalizat pînă acum 5 punc
te. Th. Ghitescu se află pe locul 12, ,cu 
2 puncte. In runda a 5-a Ghițescu a re
mizat cu Szabo, iar în runda a 6-a a cîș- 
tigat la Lengyel.

★

Ziarul polonez „Przeglad Sportowy“ pu
blică bilanțul celor mai bune performanțe 
atletice mondiale după prima jumătate a 
anului preolimpic, în rîndul celor mai 
buni 10 alleti din lume la diferite probe 
figurează și sportivi din R.P. Romînă. Zol- 
tan Vamoș pe locul 9, la 1 500 m cu 
timpul de 3’43”l/10 , Ciochină, locui 9 la 
triplu salt cu 16,13 m ; Cornel Porumb, 
pe locul 10 la înălțime cu 2,11 m. Tot pe 
locul 10 se află echipa de ștafetă 4X100 
m a R.P.R., cu rezultatul de 41*1/10.

★

Tenismanul iugoslav Bora Jovanovic! a 
obținut o surprinzătoare victorie în cam
pionatele internaționale ale Suediei, în- 
vingîndu-1 cu 6—4; 3—6; 7—5; 6—3 pe a- 
mericanul Mc. Kinley, care recent a cîș- 
tigat turneul international de la Wimble
don. In urma acestui succes Jovanovici 
s-a calificat în finală urmînd să-l în- 
tilnească pe suedezul Lundguist.

★

In continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Canada, selecționata de fot
bal a orașului Atena a jucat la Montreal 
cu o reprezentativă locală. Fotbaliștii 
greci au terminat învingători cu scorul 
de 3—1.

★

Federațiile de fotbal din R.P. Bulgaria 
și Franța au căzut de acord asupra date
lor la care se vor disputa cele două 
jocuri din cadrui optimilor de finală ale 
,,Cupei Europei“: 29 septembrie Ia Sofia 
și 26 octombrie, probabil la Paris,

★

Partidele din cea de-a 10-a rundă 
a turneului zonal de șah de la Halle 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Larsen-Ivkov 1—0 ; Malich-Kavalek 
remiză ; Trifunovici-Robatsch remiză ; 
Portisch-Johansson 1—0 ; Kinnmark-Pav- 
lov remiză i Hamann-Minev 0—1.

In clasament conduce danezul Larsen 
cu 8 puncte.

Europei occidentale. Herter urmează 
să viziteze capitalele Franței, Bel
giei, R. F. Germane, Elveției, Italiei 
și Marii Britanii unde va purta tra
tative cu reprezentanții guvernelor 
țărilor respective.

în legătură cu apropiata călătorie 
a lui Herter, corespondentul din 
Washington al agenției Reuter sub
liniază că „înalte personalități ale 
guvernului american și-au exprimat 
pesimismul cu privire la viitorul 
tratativelor comerciale ale S.U.A. cu 
țările Pieței comune“. Citînd decla
rații ale oficialităților din Wa
shington, agenția Reuter relevă că 
principalele probleme pe care repre
zentantul special al președintelui 
Kennedy pentru tratativele comer
ciale le va discuta în cursul călăto
riei sale sînt ; „Perspectivele unui 
acord în conflictul privitor la ex
portul de păsări americane ; progre
sele realizate de cei șase (dacă

încheierea conferinței muncitorilor din țările regiunii 
Mării Baltice, Norvegia și Islanda

ROSTOCK 13 (Agerpres). — La 12 strîns eforturile în lupta pentru asi- 
iulie cea de-a 6-a conferință a mun- gurarea păcii în regiunea Mării Bal-
citorilor din țările regiunii Mării 
Baltice, Norvegia și Islanda și-a în
cheiat lucrările... Conferința a de
monstrat coeziunea și unitatea cla
sei muncitoare din aceste țări în 
lupta pentru pace, coexistență paș
nică și dezarmare. Vorbitorii care 
au luat cuvîntul la conferință s-au 
pronunțat cu tărie pentru coexisten
ța pașnică între toate țările din ba
zinul Mării Baltice și crearea de 
zone denuclearizate în Europa de 
nord și centrală.

Delegații au adoptat în unanimi
tate un apel către oamenii muncii 
și sindicatele din țările regiunii Mă
rii Baltice, Norvegia și Islanda, în 
care îi cheamă să-și unească și mai

tice.
Lichidarea rămășițelor celui de-al 

doilea război mondial pe calea în
cheierii tratatului de pace german, 
se spune în apel, recunoașterea ac
tualelor frontiere și transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș li
ber și demilitarizat ar avea o mare 
importanță pentru țările din nordul 
Europei.

Participanții la conferință, adre- 
sîndu-se oamenilor muncii din Da
nemarca, Norvegia. Suedia și Islan
da, îi cheamă să ceară guvernelor 
lor să recunoască R.D.G. și să stabi
lească relații diplomatice cu ea.

Delegații au ales noul comitet per
manent.

URMĂRILE UNEI FURTUNICERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
SACRIFICATE RECLAMELOR

PENTRU SĂPUN

Oamenii de știință englezi care 
lucrează de cinci ani la alcătui
rea unei hărți radioastronomice 
a Universului vor trebui să-și 
înceteze activitatea din cauză că 
frecvențele de radio la care lu
crau au fost transmise companii
lor comerciale de televiziune. 
Profesorul Martin Ryle, de la 
Universitatea din Cambridge, a 
declarat că această activitate 
foarte importantă este sacrifica
tă reclamelor pentru săpun. Pă
rerea generală a cercurilor știin
țifice londoneze este că încetarea 
activitățiț asupra acestei hărți, 
unice în felul ei, va constitui o 
lovitură serioasă pentru astro
nomi, care ar fi putut-o folosi în 
viitoarele lor cercetări.

PE JOS, SPRE TOKIO

Pentru a participa la Jocurile O- 
limpice ce vor avea loc în 1964 la 
Tokio, barmanul sicilian Filippo Ga. 
liano, în vîrstă de 28 de ani, a hotă- 
rît să pornească pe jos spre Tokio. 
Pe drum el intenționează să se an
gajeze la diferite munci, în speranța 
de a agonisi banii necesari șederii la 
Tokio.

A FOST STINS FOCUL VEȘNIC

O bombă care a explodat într-o 
noapte pe mormîntul soldatului 
necunoscut din centrul orașului

Bruxelles a stins focul veșnic 
care ardea aici în mod simbolic 
de la terminarea celui de-al doi
lea război mondial — relatează 
agenția France Presse. în dimi
neața zilei următoare locuitorii 
Bruxelles-ului au descoperit tere
nul din jur acoperit cu sfărîmă- 
turi ale monumentului, iar gea
murile clădirilor înconjurătoare, 
sparte.

Se presupune că atentatul con
stituie o consecință a ciocnirilor 
dintre belgienii de origine fla
mandă și cei de origine valonă.

PENTRU CLIMĂ TROPICALĂ...

Se știe că Anglia nu este o țară 
călduroasă. Pentru a se obișnui 
cu clima tropicală, un grup de 
12 soldați din garda scoțiană au 
fost supuși următoarei experien
țe într-un laborator din Hamp
stead : îmbrăcați în salopete din 
material plastic, au fost plasați 
într-o cameră cu o temperatură 
de 37—38 de grade.

Experiența cere soldaților nu 
numai răbdare, ci și o serioasă 
rezistență fizică. Ore în șir ei sînt 
obligați să stea în poziție orizon
tală nemișcați, cu un termometru 
în gură pentru a se controla în 
permanență temperatura corpu
lui ; în această poziție trebuie să 
adoarmă, să asculte radio sau să 
citească... In momentul cînd tem
peratura devine de nesuportat, 
soldații pot cere întreruperea 
experienței. Agenția de presă 
care relatează aceasta nu face 
cunoscut pentru ce se antrenează 
astfel soldații englezi.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

La Catal Hüyük, lîngă Konya 
(Turcia), arheologii au descope
rit o movilă conținînd rămășițele 
foarte bine păstrate ale unei co
munități agricole care a trăit cu 
6 000 de ani î.e.n. Pe lîngă nume
roase vase și obiecte de cult, se

remarcă desenele murale bine 
conservate. Fotografia de mai 
jos, reprodusă după ziarul englez 
„Times“, înfățișează o asemenea 
pictură murală avind ca subiect 
o vînătoare de cerbi.

Agenția M.E.N. relatează că în 
urma unei furtuni puternice, care 
s-a abătut asupra orașului Lahore, 
capitala Pakistanului de vest, au 
fost ucise peste 30 de persoane, iar 
alte circa 100 de persoane au fost 
rănite. Prăbușirea a două minarete 
ale marii moschei a orașului a pro
vocat moartea a numeroși credin
cioși. Și alte clădiri au fost distruse. 
Vîntul care sufla cu 100 mile pe oră 
a dezrădăcinat copacii orașului, blo- 
cînd circulația.

MECI AMICAL

între echipele de fotbal din o- 
rașele Duzco și Arequipa (Peru) 
a avut loc un meci amical Re
zultatul: echipa din Duzco a în
vins echipa din Arequipa cu 1—0. 
Spectatorii, nemulțumiți de felul 
cum s-a desfășurat jocul, au in
vadat terenul strigînd : „linșați-1 
pe arbitru“. S-au înregistrat 50 
de răniți, printre care 22 de poli
țiști. Arbitrul s-a salvat prin 
fugă.

UN NOU CURENT MARIN
DESCOPERIT ÎN ATLANTIC

Un nou curent marin a fost 
descoperit în Atlantic. Curentul 
antrenează apele oceanului spre 
est, la o adîncime de 200 metri 
sub curentul ecuatorial de supra
față, care se îndreaptă spre vest. 
Noul curent se deosebește prin- 
tr-o mare salinitate.

Recenta descoperire a fost co
municată în cadrul unei întîlniri, 
la sediul UNESCO, a unor cerce
tători care fac parte din comisia 
oceanografică interguvernamen- 
tală.

MĂSURĂ JUSTIFICATĂ

După cum relatează coresponden
tul ziarului londonez „Times", gu
vernul din Singapore a interzis di
fuzarea cărților publicate de 13 edi
turi americane. Motivul acestei mă
suri ? Editurile în cauză publică 
„literatură amorală". Printre titlu
rile citate de corespondent sînt : 
„Pasiune goală", „Trup stingher" 
etc. Avînd coperți inspirate de o 
„senzualitate morbidă“, cărțile se 
vindeau în special adolescenților.
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Semnificația compromisului de la Bruxelles
După sesiunea de două zile a 

Consiliului ministerial al Pieței co
mune ținută la 10 și 11 iulie la 
Bruxelles, de Ia cartierul general al 
acestei grupări economice închise 
se anunță — pentru a cîta oară? — o 
nouă „relansare“ a Pieței comune. 
Una din chestiunile care împiedicau 
funcționarea Pieței comune ar fi fost, 
chipurile, rezolvată. „Cei șase“ pînă 
aci dezbinați în ce privește modali
tatea viitoarelor lor contacte cu An
glia au anunțat că s-au pus de a- 
cord în această privință: Angliei 1 
se vor oferi nu contacte directe cu 
Piața comună, așa cum dorea și aș
tepta Londra, ci un sistem de legă
turi trimestriale în cadrul Uniunii 
Europei occidentale (U.E.O.). La 
Paris, presa subliniază, pe de o 
parte, limitele sistemului propus : 
„l’Aurore“ îl califică drept „un 
compromis de procedură“, „Le Fi
garo“ precizează că „nu e vorba 
de a se redeschide negocierile (cu 
Anglia), ci mai degrabă de a se 
evita o . evoluție divergentă între 
țările Pieței comune și celelalte din 
zona liberului schimb“ (condusă de 
Anglia). Pe de altă parte, ziarele 
declară că acest compromis se 
datorește în cea mai mare parte 
„spiritului do colaborare" de care a 
da‘ dovadă Bonnul și fac diferite 
presupuneri cu privire la atitudinea 
Londrei și a Washingtonului.

Această atitudine, încă nepreci
zată la nivelul oficial pare totuși 
reținută și destul de rece. Ziarul 
„Daily Telegraph“, oficiosul parti
dului conservator englez, a scris în 
numărul său de sîmbătă, că siste
mul de contacte propus la Bruxelles 
„nu înseamnă deloc sfîrșitul opune
rii franceze" (faț®4 de aPr°pierea An
gliei de Piața comună). De fapt, 
dacă acordul de la Bruxelles este 
înscris în cadrul întrecerii care se 
desfășoară între Paris și Was
hington pentru atragerea Germaniei 
occidentale, întrecere fățiș marcată 
prin vizitele făcute una după alta 
la Bonn de președintele Kennedy și 
președintele de Gaulle nu se poate 
să nu se vadă că el dă Parisului 
un ușor avantaj asupra concurentu
lui său transoceanic. Sistemul 
propus la Bruxelles poate fi tot
odată un anumit avertisment dat 
Washingtonului și Londrei în aju
nul importantelor tratative care în
cep mîine la Moscova cu privire la 
încheierea unui acord pentru înce
tarea experiențelor nucleare, lucru 
nedorit de Franța și cu atît mai pu
țin de militariștii vest-germani.

Totodată se relevă că Bonnul 
și-a păstrat o marjă destul de largă 
de manevră, pentru a putea conti
nua să joace, ca și pînă acum, pe 
două tablouri, adică atît pe cel 
francez cît și pe cel anglo-ameri-

Evenimente noi în Africa
Destrămarea Federației Rhodesiei 

și Nyassalandului, recunoașterea 
dreptului Kenyei la independență 
deplină, acordarea autonomiei in
terne Zanzibarului, acțiuni încunu
nate de succes ale patrioților din 
Angola, Guineea portugheză, insu
lele Capului Verde, cea mai mare 
grevă din istoria Swazilandului des
fășurată sub semnul luptei pentru 
independența țării, intensificarea 
mișcării de solidaritate a țărilor a- 
fricane independente cu cele aflate 
încă sub dominație colonială, iată 
cîteva dintre principalele evenimen
te petrecute în ultima vreme în A- 
frica și care vorbesc de la sine des
pre avîntul mișcării de eliberare pe 
continentul negru, despre hotărîrea 
popoarelor africane de a grăbi lichi
darea rușinosului sistem colonial. 
Firește fiecare dintre aceste eveni
mente își are importanța sa, sem
nificația sa. Nu încape îndoială însă 
că printre ele sînt unele care me
rită totuși o atenție deosebită și a- 
supra cărora ne vom opri, în cele 
ce urmează.

în ultima vreme, Federația Rho
desiei și Nyassalandului, creată cu 
zece ani în urmă, era, practic, 
destrămată. Sub presiunea miș
cării de eliberare națională, Anglia 
a fost nevoită să acorde Nyassalan
dului, la 1 februarie a.c. autonomie 
internă, iar două luni mai tîrziu să 
recunoască Rhodesiei de nord drep
tul de a ieși din federație. Cu toa
te acestea, recenta conferință de la 
Victoria Falls, care a examinat vii
torul teritoriilor componente ale fe
derației. n-a constituit cîtuși de pu
țin un act forma] ci, dimpotrivă a 
fost un teren de luptă între co
lonialiști și reprezentanții popoa
relor dornice de libertate. Sta
bilind ziua de 31 decembrie ca zi 
in care Federația Rhodesiei și Nyas
salandului va fi dizolvată, conferin
ța a pecetluit sfîrșitul lipsit de 
glorie al acestei uniuni artificiale, 
pe care colonialismul a încercat să 
o opună mișcării de eliberare și a 
lăsat să se vadă limpede că po
poarele Africii centrale • sint ho- 
tărîte să lupte pentru a obține in
dependența deplină.

Un nou și important succes a ob
ținut. poporul Kenyei După victoria 
în alegerile din mai a parti
dului Uniunea națională africană 
(K.AN.U.) și formarea de către a- 
cesta a primului guvern african din 
istoria țării forțele patriotice au 
continuat, cu aceeași hotărîre lupta 
pentru înfăptuirea aspirațiilor națio
nale determinînd guvernul englez 
să anunțe că la 12 decembrie va fi 
proclamată deplina independență a 
Kenyei. Astfel, încă înainte de 
sfîrșitul anului, pe harta Africii 
va apărea un nou stat independent 
cu o suprafață de două ori mai 
mare decît cea a Angliei și o 
populație de circa 7 milioane lo
cuitori.

Popoarele Africii, care secole de-a 
rîndul au fost supuse asupririi ra
siale și exploatării coloniale, sînt 
ferm hotărîte să nu mai tolereze a- 
semenea rînduieli. Această hotărîre 

can. Acordul de la Bruxelles lasă, în 
fond, în picioare ciocnirile de inte
rese dintre „cei șase“ în domeniul 
politicii agrare. După cum se știe, 
problema a rămas nerezolvată nu 
numai la precedenta reuniune a 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, care a avut loc în luna iunie 
la Bruxelles, dar chiar și la recenta 
întîlnire de Gaulle — Adenauer de 
la Bonn. Publicația pariziană „Le re
vue des deux mondes“ arată că, în 
ciuda noilor legături dintre Paris și 
Bonn care au luat chiar forma unui 
tratat militar de alianță, nu s-a pu
tut realiza un acord între cererea 
Parisului de a se trece fără întîr- 
ziere la aplicarea prevederilor sta
bilite între membrii Pieței comune cu 
privire la plasarea produselor lor a- 
grare, la apropierea preturilor lor 
etc. și cererea Bonnului de a se a- 
mîna abordarea acestor probleme 
pînă la sfîrșitul anului 1964.

Ascuțimea acestei vechi divergen
țe dintre Franța exportatoare de ce
reale și R.F.G., care importă cerea
le, dar care în interesul propriei 
sale expansiuni industriale preferă 
să le cumpere din alte țări decît 
cele care fac parte din Piața comu
nă, a fost subliniată de acțiunile 
țăranilor francezi. Reeditînd scene 
petrecute și anterior în departamen
tele agrare ale Franței mii de agri
cultori au blocat șoselele și chiar 
străzile orașelor din aceste departa
mente pentru a protesta împotriva 
lipsei de debușee agrare, împotriva 
scăderii prețurilor, de pe urma că
reia nu profită însă consumatorii, ci 
intermediarii speculanți și pentru a 
cere suspendarea oricăror importuri 
de produse agrare în Franța.

De fapt, în cursul primului semes
tru al anului, membrii Pieței comune 
nu au căzut de acord decît asupra 
unei singure măsuri importante, și 
anume, aceea de a mări taxele va
male asupra importului de carne de 
pasăre din S.U.A. După cum se știe, 
acest acord a stîrnit ecouri negative 
în cercurile exportatorilor de produ
se agrare americane. Pînă și Dean 
Rusk, secretarul Departamentului de 
Stat, a făcut o declarație în această 
problemă: „S.U.A. s-ar putea vedea 
silite, a spus el, să recurgă la 
unele măsuri împotriva unor țări 
membre ale Pieței comune, dacă a- 
cestea nu vor atenua restricțiile im
puse la importul de carne de pasăre 
din S.U.A. și la unele produse agra
re americane".

După cum se vede, departe de a 
pune capăt vechilor rivalități Piața 
comună se dovedește a fi tot mai 
mult un izvor de noi conflicte și di
sensiuni atît în rîndurile ei. cît și în 
ansamblul lumii capitaliste.

A. CERNEA

și-a găsit expresia la recenta Con
ferință africană de la Addis Abeba. 
Guvernele portughez și sud-african 
au fost prevenite aci că dacă nu vor 
renunța la politica lor de oprimare, 
toate statele independente din Afri
ca vor rupe relațiile diplomatice și 
consulare cu ele și vor institui un 
boicot asupra mărfurilor sud-afri- 
cane și portugheze. O serie de țări 
ca Algeria, R.A.U., Camerun, Etio
pia, Kenya au și procedat în con
secință. Solidaritatea cu popoarele 
care luptă împotriva colonialismu
lui și a discriminării rasiale de pe 
continentul african a fost expri
mată de asemenea cu diferite alte 
prilejuri cum au fost cea de-a 47-a 
sesiune a Conferinței generale a Or
ganizației Internaționale a Muncii 
și Conferința internațională pen
tru problemele instrucției pu
blice. Țările africane, țările arabe și 
țările socialiste au votat pentru ex
cluderea Republicii Sud-Africane și 
a Portugaliei de la aceste conferințe. 
Pe aceeași linie, țările africane au 
cerut, la 11 iulie, convocarea imedia
tă a Consiliului de securitate pentru 
discutarea politicii de apartheid (dis
criminare rasială) din Republica 
Sud-Africană. precum și a situației 
din coloniile portugheze din Africa, 
în sfîrșit,' toate țările africane vor 
cere ca R.S.A. și Portugalia să fie 
excluse din O.N.U., deoarece, prin 
politica lor rasistă și colonială în
calcă principiile pe care se bazează 
această organizație.

Pentru eliberarea cît mai grabnică 
a întregului teritoriu african de sub 
rușinosul jug colonial, sînt prevăzu
te și traduse de pe acum în viață și 
alte măsuri. Pentru coordonarea lor 
a luat ființă un comitet din care fac 
parte reprezentanții a nouă state 
(Algeria, Guineea. Senegalul, Tanga- 
nika, Nigeria, Etiopia, Congo-Leo- 
poldville, R.A.U. și Uganda). Comite
tul va dispune de un fond de elibe
rare pentru a cărui constituire nu
meroase state africane au și vărsat 
primele lor cotizații. In același timp, 
pe teritoriul Algeriei au fost înfiin
țate tabere speciale, în care volun
tari din țările Africii care doresc să 
plece în Angola și Mozambic pentru 
a lupta cu arma în mînă, alături de 
popoarele respective, pentru elibera
rea lor, sînt instruiți în metodele 
războiului de partizani.

Semnele ofensivei anticoloniale în 
Africa sînt vizibile nu numai prin 
succesele obținute într-un loc sau 
altul de către popoarele care mai 
luptă pentru înlăturarea jugului co
lonial, prin combaterea colectivă a 
discriminării rasiale, ci și prin stră
duința țărilor independente de a li
chida înapoierea economică și de a 
respinge manevrele néocolonialiste.

Toate acestea arată că pe terito
riul african lupta pentru lichidarea 
colonialismului se duce acum cu mai 
multă combativitate și intransigență 
ca oricînd. Se apropie ziua în care 
odiosul jug colonial, pe care-1 mai 
suportă încă peste 50 de milioane de 
africani, va fi sfărîmat pe tot cu
prinsul continentului.

A. BUMBAC

După lovitura de stat din Ecuador Succese ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud• In Întreaga țară a fost Instaurat un regim reacționar

• Interzicerea partidului comunist și declanșarea unul val de
arestări • La Quito și Guayaquil armata a deschis foc 

împotriva demonstranților
rlque Gil Gilbert, secretar al parti
dului, pentru provincia Guayas.

Agențiile de presă relatează că în 
capitala țării, Quito, și în marele 
oraș Guayaquil armata a deschis 
focul împotriva demonstranților 
care protestau împotriva răsturnă
rii guvernului Arosemena, trei per
soane fiind ucise și aproximativ 30 
rănite. Postul de radio Atalaya din 
Guayaquil a anunțat într-o emi
siune că garnizoane staționate în 
diferite regiuni ale Ecuadorului 
și-au exprimat opoziția față de ac
țiunea juntei militare.

După cum transmite agenția 
Associated Press, junta militară a 
suspendat garanțiile constituționale, 
a anulat alegerile prezidențiale care 
urmau să aibă loc în 1964 și a in
staurat o cenzură severă a presei 
și radioului. De asemenea, Congre
sul (parlamentul) a fost dizolvat. 
Un purtător de cuvînt al juntei a 
declarat că „militarii vor rămîne la 
putere cel puțin doi ani“.

Potrivit agenției France Presse, 
la 12 iulie a fost expulzat din țară 
vicepreședintele Ecuadorului, Varea 
Donoso, care a sosit în Panama. 
Președintele țării, Carlos Aroseme
na, expulzat, de asemenea, în Pa
nama, a declarat la sosire că „nu a 
demisionat“.

Referindu-se la măsurile reacțio
nare adoptate de junta militară 
ecuadoriană, agenția Prensa Latina 
relevă că, după cum se consideră 
în capitala Ecuadorului, „interzice
rea Partidului Comunist și celelalte 
măsuri antipopulare au drept scop 
să se obțină recunoașterea grabnică 
a juntei militare de către guvernul 
Statelor Unite“.

QUITO 13 (Agerpres). — La 24 de 
ore după lovitura de stat efectuată 
în Ecuador de o juntă militară con
dusă de căpitanul de marină Ramon 
Castro Jijon, în întreaga țară a fost 
instaurat un regim reacționar, anti
democratic. Corespondenții agenții
lor occidentale de presă relatează 
că una din primele măsuri ale jun
tei militare a fost interzicerea Par
tidului Comunist din Ecuador și 
declanșarea unui val de arestări în 
rîndurile elementelor progresiste, ca 
și a politicienilor cu vederi liberale. 
La 12 iulie, în orașul Guayaquil au 
fost arestați șase conducători ai 
Uniunii tineretului revoluționar din 
Ecuador, primarul acestui oraș, 
Assad Bucaram, Feliz Lopez, depu
tat în Congresul național, și alte 
persoane. Alte 12 persoane au fost 
arestate sub acuzația de violare a 
restricțiilor de circulație în cursul 
nopții, urmînd să fie deferite unui 
tribunal militar. Junta a ordonat 
urmărirea și arestarea lui Pedro 
Saad, secretar general al Partidului 
Comunist din Ecuador, și a lui En-

Hondurasul britanic 
revendică independența 

deplină
BELIZE (HONDURASUL BRITA

NIC) 13 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, la 

chemarea Partidului independenței 
naționale din Hondurasul britanic, la 
11 iulie în capitala acestei colonii a 
avut loc o demonstrație în sprijinul 
cererilor de acordare a independen
ței depline. Demonstranții au pro
testat în același timp împotriva tra
tativelor care se desfășoară în pre
zent la Londra, deoarece acestea ur
măresc numai acordarea autonomiei 
interne Hondurasului britanic.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, liderul partidului independenței 
naționale din Hondurasul britanic, 
Philip Goldsen, a adresat o telegra
mă guvernatorului englez în care 
protestează împotriva refuzului gu
vernului britanic de a acorda inde
pendența deplină acestei colonii. El 
și-a exprimat, de asemenea, protes
tul pentru faptul că partidul inde
pendenței naționale nu a fost invitat 
la actualele tratative de la Londra. 
Telegrama a fost însoțită de o peti
ție în favoarea independenței de
pline a Hondurasului britanic sem
nată de peste 10 000 de locuitori ai 
acestei colonii.
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DJAKARTA. In fața ambasadei 
Malayei din Djakarta a avut loc o 
mare demonstrație. Participanții la 
demonstrație au înmînat unui repre
zentant al ambasadei o declarație de 
protest împotriva creării Federației 
Malayeze. La demonstrație au partici
pat reprezentanți ai diferitelor organi
zații de tineret și studențești din Indo
nezia, care au cerut ruperea relațiilor 
diplomatice cu Malaya.

CARACAS. Cesar Rondon Lovera, 
vicepreședinte al Camerei deputaților 
a Congresului național al Venezuelei 
și președinte al Comisiei pentru afa
cerile externe a congresului, a declarat 
că „Alianța pentru progres“ s-a prăbu
șit“. în prezent, a subliniat Lovera, 
prestigiul S.U.A. în America Latină 
se află la nivelul cel mai scăzut, mai 
ales datorită persecutării negrilor din 
această țară.

STOCKHOLM. între 9 și 13 august, 
primul ministru britanic, Macmillan, 
însoțit de ministrul de externe, lordul 
Home, va face o vizită 
Suedia.

oficială în

partidului 
din Porto

SAN JÜAN. Membrii 
Acțiunea patriotică unită 
Rico au organizat o demonstrație în 
fața închisorii pentru femei din San 
Juan, în semn de protest împotriva 
persecuțiilor la care sînt supuse for
țele patriotice porto-ricane de către 
autoritățile americane.

GENEVA. La Geneva și-a încheiat 
lucrările Conferința internațională 
pentru problemele instrucțiunii pu-

Tratativele de la Georgetown și uneltirile reacțiunii
GEORGETOWN 13 (Agerpres). — 

Ministrul englez pentru relațiile cu 
țările Commonwealthului și pentru 
problemele coloniilor, Duncan San
dys, care se află în prezent în capita
la Guyanei Britanice, Georgetown, 
continuă tratativele cu reprezentanții 
diferitelor partide politice. După cum 
transmite agenția France Presse, 
Sandys încearcă în prezent să obțină 
„încheierea unei alianțe între dife
ritele partide pen
tru soluționarea 
crizei politice și 
rasiale din aceas
tă colonie engle
ză“. Potrivit a- 
genției, deși pri
mul ministru Ja- 
gan a acceptat să 
mărească numă
rul miniștrilor în 
guvern, propune
rea lui Sandys 
riscă să întîmpine 
mari greutăți în- 
trucît liderul o- 
poziției, Forbes 
Burnham, princi
palul instigator al 
tulburărilor recen
te din Guyana 
Britanică, pretin
de să-i fie încre
dințat postul de 
prim-minisțru al 
țării.

Primul ministru 
adjunct al Gu
yanei Britanice, 
Brandley Benn, re-

blice, la care au participat aproxima
tiv 300 de delegați din 97 de țări 
din întreaga lume. Delegația R. P. 
Romîne a fost condusă de C. Nădejde, 
adjunct al ministrului învățămîntului. 
Conferința a elaborat și a aprobat re
comandări, care vor fi remise ministe
relor învățămîntului din toate țările 
participante la conferință.

PARIS. Sub titlul „R.F.G. se teme 
pentru viitorul agriculturii sale“, zia
rul „Combat“ a publicat o corespon
dență în care se arată că începînd din 
1950—1951 numărul persoanelor ocu
pate în agricultura Germaniei oc
cidentale a scăzut cu 1 600 000.

SANTO DOMINGO. în Republica
Dominicană au declarat grevă 20 000 
de muncitori de la plantațiile de 
trestie de zahăr și de la Fabrica de 
zahăr „La Romana", aparținînd unei 
societăți americane. Greviștii cer în
cheierea unui nou contract de muncă 
și majorarea salariilor.

RIO DE JANEIRO. Agenția Prensa 
Latina transmite că la 11 iulie 600 de 
familii de țărani săraci, conduși de 
Joao Alfredo, membru al Ligii țărani
lor din Brazilia, au ocupat pămînturi 
pe moșia marelui latifundiar Constan- 
cio Maranhao, cunoscut în Brazilia 
sub numele de „regele cărnii“. Aceste 
terenuri agricole erau lăsate în pără
sire de mai mulți ani. în legătură cu 
această acțiune, guvernatorul statului 
Pernambuco, Miguel Arraes, pe terito
riul căruia se află moșiile lui Maran
hao, a adresat o telegramă președin
telui Braziliei, Joao Goulart, în care

13 (Agerpres). — Postul 
forțelor patriotice sud- 
„Eliberarea“ a transmis

SAIGON 
de radio al 
vietnameze 
un comunicat în care se arată că în 
ultimele 25 de zile forțele patriotice 
au întreprins mai multe atacuri în 
partea de vest a țării, distrugînd 384 
de „sate strategice“ construite de 
trupele diemiste și americane. Mul
te dintre aceste sate au fost trans
formate de populație și detașamen
tele de patrioți în centre de luptă 
împotriva trupelor diemiste.

în comunicatul transmis de pos
tul de radio mai sus amintit se a- 
rată, de asemenea, că în cursul 
atacurilor, patrioții au ucis peste 500 
de soldați diemiști și americani, au

Victimă a regimului diemist
SAIGON 13 (Agerpres). — Fune

raliile lui Nguyen Tuong Tam, unul 
din membrii de frunte ai opoziției 
din Vietnamul de sud, s-au trans
format într-o demonstrație de pro
test împotriva represiunilor autori
tăților ngodinhdiemiste.

După cum se știe, Nguyen Tuong 
Tam, cel mai cunoscut scriitor din 
Vietnamul de sud, care urma să a- 
pară în fața tribunalului militar 
fiind acuzat de participare la com
plotul antiguvernamental din no
iembrie 1962, s-a sinucis cu cîteva 
zile în urmă în semn de protest îm
potriva regimului diemist.

La 13 iuiie, potrivit relatărilor co
respondentului din Saigon al agen
ției Associated Press, aproximativ 
1 200 de persoane au urmat în liniș
te timp de două ore carul mortuar 
pe care era scris : „Opoziția națio
nală este îndoliată deoarece a pier
dut toate libertățile“. După cum re- 

ferindu-se la refuzul guvernului en
glez de a permite sosirea în această 
colonie a unei delegații a Comite
tului special O.N.U. pentru studie
rea aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a subliniat că 
guvernul englez încearcă să izoleze 
Guyana pentru ca cercurile impe
rialiste și elementele locale aflate în 
slujba lor să-și poată continua acti
vitatea.

Soldați englezi îmbarcîndu se într-un avion cu destina
ția Guyana Britanică.

îi cere să exproprieze terenurile necul
tivate ocupate de țăranii săraci.

BEIRUT. La 11 iulie au declarat 
grevă operatorii zilieri ai centralei te
lefonice de la Beirut. Se află, de ase
menea, în grevă 3 000 de muncitori de 
la Fabrica de tutun „Reji", care cer 
îmbunătățirea situației lor materiale fi 
în primul rînd a situației muncitoare
lor. O parte din greviști au fost supuși 
la represalii polițiste.

LONDRA. Un bombardier cu reac
ție american „V-47“ s-a prăbușit la 
baza de aviație americano-spaniolă 
din Saragosa (nordul Spaniei) în timp 
ce ateriza forțat. Trei membri ai echi
pajului au fost răniți.

DELHI. La 13 iulie Ministerul 
Afacerilor Externe al Indiei a dat 
publicității o declarație în care a- 
nunță că în semn de protest îm
potriva politicii de apartheid, dusă 
de guvernul lui Verwoerd, guver
nul indian interzice sosirea nave
lor și avioanelor sud-africane în 
porturile și pe aeroporturile din 
India.

COLOMBO. Potrivit datelor preli
minare ale recensămîntului care a a- 
vut loc recent în Ceylon, populația a- 
cestei țări este de 10 645 000 de per
soane. De la ultimul recensămînt, care 
a avut loc în martie 1953 numărul 
populației Ceylonului a crescut cu 
31,5 la sută. în capitala Ceylonului, 
Colombo, (fără suburbii) locuiesc 
511 000 de oameni.

LAGOS. Ziarul nigerian „West- 
African Pilot“ își exprimă îngrijora
rea serioasă în legătură cu hotărîrea 
O.N.U. de a menține în Congo 4 000 
de soldați. Ziarul scrie : primejdia

300 000 de ce- 
din regiunile 

organizat de- 
împotriva în- 
populației în

capturat 232 de mitraliere, au dis
trus 17 forturi militare și au alun
gat pe dușmani din alte șase. In a- 
ceeași perioadă, circa 
tățeni sud-vietnamezi 
de vest ale țării au 
monstrații de protest 
cartiruirii cu forța a 
așa-zisele „sate strategice“ și au di
fuzat zeci de mii de manifeste în 
care sînt expuse atrocitățile solda- 
ților diemiști și americani. în pre
zent, se spune în comunicat, în re
giunile de vest au fost construite 
194 de puncte de rezistență ale pa
trioților, care au respins toate atacu
rile trupelor guvernamentale.

latează corespondentul, pe străzile 
Saigonului au fost mobilizați cu pri
lejul acestei demonstrații peste 1 000 
de polițiști. în același timp, în punc
tele principale ale orașului au fost 
amplasate trupe și mașini blindate 
în stare de luptă.

Procesul lui Globke
BERLIN 13 (Agerpres). — La Tri

bunalul Suprem al R.D.G. continuă 
procesul lui H. Globke. în cadrul 
dezbaterilor a fost dezvăluit rolul 
acestui criminal de război în pregă
tirea legilor rasiste și în înfăptuirea 
politicii de „germanizare“ pe terito
riile vremelnic ocupate de trupele 
hitleriste. Dr. G. Rige, expert din 
Jena, a făcut o analiză amănunțită 
a legislației fasciste cu privire la

Criminalii de război să-și primească 
pedeapsa meritată

BONN 13 (Agerpres). — Landtagul 
landului vest-german Baden-Würt
temberg a adoptat o rezoluție spri
jinită de toate fracțiunile acestui 
corp legislativ, în care cere guver
nului local să stăruie pentru pronun
țarea unor sentințe judiciare mai as
pre împotriva criminalilor de război 
din timpul lui Hitler.

Luînd cuvîntul la discuții, depu
tatul Veit a atras atenția asupra 
faptului că organele justiției R. F. 
Germane, în loc să pedepsească se
ver pe foștii SS-iști, gestapoviști,

Yemen: Atacul mercenarilor 
a fost respins

SANAA 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Sanaa a transmis un co
municat al armatei Republicii Ara
be Yemen în care se arată că la 12 
iulie în regiunea frontierei de nord
est a Yemenului au avut loc noi 
ciocniri militare. Trupele guverna
mentale au deschis focul împotriva 
unui detașament de mercenari care 
încerca să pătrundă pe teritoriul 
Yemenului venind din Arabia Sau- 
dită. în urma luptelor care au avut 
loc, menționează comunicatul, mer
cenarii au suferit mari pierderi în 
oameni și materiale.

constă în faptul că, prin prelungirea 
staționării trupelor O.N.U. în Congo, 
devine tot mai clar că acestea sînt 
trupe de ocupație.

CARACAS. Comitetul politic al 
organizației „Pentru eliberarea Spa
niei“, care își are sediul la Caracas, a 
publicat în numele- emigranților spa
nioli o declarație de protest împotriva 
tratativelor americano-spaniole cu pri
vire la prelungirea acordului din anul 
1953, care prevede punerea la dispo
ziția S.U.A. a unor baze militare pe 
teritoriul Spaniei. în declarație se 
spune : „Ne pronunțăm împotriva 
prelungirii acestui acord, care încalcă 
suveranitatea Spaniei. Nu putem fi de 
acord cu crearea în țara noastră a u- 
nor baze militare care prezintă un pe
ricol de moarte pentru poporul nostru 
și pune Spania în pericolul de a fi dis
trusă“.

NEW YORK. O demonstrație a populației de culoare împotriva diS' 
criminării rasiale.

Marșuri ale păcii
TOKIO. în seara de 13 iulie a 

sosit la Osaka coloana de parti- 
cipanți la marșul păcii organizat 
în semn de protest împotriva < - 
ționării trupelor și avioanelor a- 
mericane în Japonia, precum și 
împotriva apropiatei vizite a sub
marinelor atomice americane în 
porturile japoneze. La sosirea în 
Osaka, participanții la marș au 
organizat un mare miting.

Coloana se află în drum spre 
Hiroșima, unde în curînd va avea 
loc cea de-a 9-a Conferință inter
națională pentru interzicerea ar
mei atomice și cu hidrogen.

★
LONDRA. Un grup de parti

zani ai dezarmării nucleare au 
început la 13 iulie un marș al n"> 
cii pe ruta Glasgow-Lond^-. 
Marșul se desfășoară sub lozinca 
„Jos rachetele „Polaris“. Partiza
nii păcii englezi, participant la 
marșul Glasgow-Londra, organi
zat de Comitetul celor 100 din' 
Scoția, vor vizita în decurs de 
cîteva săptămîni numeroase ora
șe din Scoția și Anglia, în care 
vor organiza mitinguri și adunări 
în semn de protest împotriva 
cursei înarmărilor nucleare.

„naționalitate și cetățenie“ care a 
netezit calea spre exterminare a ți
nui număr imens de cetățeni pașnici 
din multe țări europene.

Pînă în prezent au fost audiați 23 
de martori din R.D.G., R. S. Ceho
slovacă, Franța și Izrael. Ei au înfă
țișat urmările îngrozitoare ale apli
cării legilor rasiste al căror coautor 
principal și comentator a fost 
Globke.

conducători ai lagărelor de concen
trare, de cele mai multe ori pro
nunță împotriva lor sentințe blinde, 
sau, în general, îi pun în libertate 
sub cauțiune.

Asasini care au pe conștiința lor 
mii de victime, scrie în legătură cu 
aceasta ziarul „Stuttgarter Zeitung“, 
sau complicii lor din timpurile lagă
relor de concentrare, sînt sancționați 
uneori în Republica Federală cu 
pedepse mai blinde decît bandiții de 
drept comun.

Hanltcstațfl ale populației 
de culoare din S.U.A.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Ä- 
genția France Presse transmite că 
la cîteva ore după ce autoritățile 
din statul Maryland au decretat in
troducerea „legii marțiale“ în orașul 
Cambridge, care a fost teatrul unor 
incidente violente între albi și negri, 
în această localitate a sosit un ba
talion alcătuit din 400 membri ai 
gărzii naționale „pentru restabilirea 
ordinii“. Trupele au ocupat poziții 
în toate punctele principale ale ora
șului și supraveghează îndeaproape 
circulația. în ciuda acestei desfășu
rări de forțe, potrivit agenției As
sociated Press, negrii din Cambridge 
au sfidat interdicția de a demonstra 
pe străzi și au organizat o nouă 
manifestație de protest împotriva 
segregației rasiale. Stanley Branche, 
director regional al Asociației pen
tru propășirea populației de culoare 
din S.U.A., a declarat, în cadrul 
unui miting, că „negrii vor continua 
demonstrațiile lor pînă ce vor obține 
libertatea la Cambridge“.

Concomitent cu evenimentele din 
Cambridge și în orașul Savannah 
(statul Georgia) situația a devenit 
extrem de încordată. La 12 iulie, la 
Savannah au fost aduse trupe ale 
gărzii naționale după un val de in
cidente provocate de rasiștii albi în 
urma căruia mai mulți tineri negri 
au fost internați în spital fiind rămv, 
cu arme de foc. Un purtător de 
cuvînt al poliției a declarat că în ul
timele zile la Savannah au fost 
arestați 93 de negri pentru că au 
participat la demonstrații antisegre- 
gaționiste.
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