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Din diferite regiuni 
sesc vești despre îndeplinirea înainte 
de termen, în întreprinderi și pe 
șantiere, a planului primului semes
tru.

PENTRU

VACANTA STUDENȚILOR

SI VALORIFICAI ?
In iarna și primăvara acestui an, 

Consiliul Superior al Agriculturii, 
consiliile agricole regionale și raio
nale au întreprins o serie de ac
țiuni în vederea îmbogățirii sor
timentului de legume, sporirii 
și eșalonării producției. Ca ur- 
marè, au fost extinse suprafețele 
de răsadnițe, atît pentru asigurarea 
necesarului de răsad, cît . și pentru 
Qpoducerea de, legume timpurii, s-au 
cultivat mari suprafețe cu roșii sub 
adăposturi de polietilenă, au fost a- 
menajate terenuri întinse în' vederea 
irigațiilor. Semănatul și plantatul le
gumelor s-au făcut în mod eșalonat și 
la un nivel agrotehnic superior, folo- 
sîndu-se un sortiment mai bogat de 
specii și soiuri. în afară de puter
nica: zonă legumicolă din jurul Capi
talei, au fost organizate mai bine zo
nele'legumicole din jurul orașelor și 
centrelor muncitorești din regiunile 
Galați, Banat, Oltenia, Dobrogea_ și 
altele. La toate acestea trebuie adău
gate și condițiile climatice favora
bile din prima parte a acestui an — 
timp călduros în luna aprilie, ploi a- 
bundente în lunile mai și iunie. Ca 
urmare, producția de legume și car
tofi este bună în majoritatea regiu
nilor și raioanelor.

Pe baza contractelor încheiate cu 
organizațiile comerciale, numeroase 
gospodării colective au livrat mari 
cantități de salată, spanac, ceapă,- 
cartofi’, varză și alte legume. în fe-> 
Iul acesta, populația a fost bine 
aprovizionată, iar gospodăriile co
lective au realizat importante ve
nituri bănești. Gospodăria colectivă 
din Dudești-Cioplea a livrat pentru 
aprovizionarea Capitalei legume în 
valoare de peste 400 000 de lei. Re
alizări importante au obținut și 
membrii gospodăriilor colective din 
Vărăști, regiunea București, Vădeni, 
regiunea Galați, și altele. în ultimele 
zile, în gospodăriile colective din ra
ionul'Zimnicea, ca și în alte gospo
darii din regiunile București și Ol- 
'•kiia au început recoltarea și livra
rea roșiilor timpurii.

Măsurile luate și realizările obți
nute constituie doar un prim pas în 
direcția producerii și desfacerii le
gumelor. Este necesar ca, în^conti- 
nuare, membrii gospodăriilor colec
tive și lucrătorii din gospodăriile de 
Stat, cu ajutorul cadrelor de specia
liști, să muncească cu și mai multă 
rîvnă pentru asigurarea unor pro
ducții mari de legume, necesare bu
nei aprovizionări a populației. In a- 
ceastă perioadă se fac lucrări nume
roase, care au ca scop producerea 
unor cantități îndestulătoare de le
gume în a doua parte a anului.

în gospodăriile de stat și colecti
ve au fost realizate suprafețe
le planificate a fi cultivate cu 
roșii, vinete și alte culturi. Pentru 
obținerea unor recolte mari e nece
sar ca toate lucrările de întreținere 
(prășit, plivit, ciupit, cîrnit, comba
terea bolilor și dăunătorilor) să fie 
făcute la timp. Executarea acestora, 
fără întîrziere, e absolut necesară 
întrucît ploile căzute în ultimul timp 
au favorizat dezvoltarea buruienilor 
și atacul bolilor la unele plante. în 
multe gospodării de stat și colective, 
îngrijirea culturilor se face cu aten
ție. în regiunea Dobrogea, prășitul și 
plivitul s-au executat cu grijă, cul
turile fiind bine dezvoltate. Spre a

economisi materialul lemnos, gos
podăriile colective din raioanele 
Sînnicolau Mare, Segarcea etc. fo
losesc la arăcitul roșiilor tulpini de 
floarea-soarelui. Trebuie spus însă 
că nu peste tot lucrările' de întreți
nere sînt privite cu răspundere de 
către conducerile gospodăriilor co
lective și de stat și, de aceea, une
le culturi au fost năpădite de bu
ruieni. Prin organizarea rațională a 
muncii și o preocupare mai mare 
din partea cadrelor de specialiști a- 
cest neajuns va putea fi înlăturat.

O măsură dintre cele mai impor
tante, care asigură obținerea unor 
recolte bogate este irigarea culturi
lor. Este adevărat că, în ultimele 
două luni, în majoritatea regiunilor 
au căzut ploi abundente, care au asi
gurat în bună măsură necesarul de 
umezeală în pămînt. Nu trebuie ui
tat însă nici o clipă că legumele sînt 
mari consumatoare de apă, că a- 
ceasta trebuie asigurată suplimen
tar prin irigații. Aplicarea acestei 
măsuri se impune îndeosebi în re
giunile din răsăritul țării, unde au 
fost ploi puține. Conducerile gos
podăriilor colective și de stat, ca și 
organele Comitetului de Stat al A- 
pelor sînt chemate să se ocupe cu 
cea mai mare atenție de exploata
rea rațională a sistemelor de irigat, 
astfel ca să se asigure debitul ne
cesar de apă.

în această perioadă-, se recoltează 
ceapa, cartofii și varza timpurie, di
feritele verdețuri. Suprafețele elibe
rate vor trebui folosite cît mai ra
țional, plantîndu-se și însămînțîn- 
du-se imediat alte culturi, cum sînt 
varza'și conopida de toamnă, fasolea 
păstăi, castraveții etc. O bună ex
periență în această direcție are gos
podăria colectivă Dudești-Cioplea 
de lîngă Capitală. Prin organizarea 
în timp a 2-3 culturi succesive, judi
cios stabilite, această gospodărie reu
șește să folosească terenul în mod 
intensiv, din primăvară și pînă toam
na tîrziu. Răspîndirea largă a unor 
asemenea metode este foarte utilă. 
De aceea, consiliile agricole, organe
le și organizațiile de partid sînt che
mate .să îndrume gospodăriile.. co
lective să planteze legume de toam
nă pe toate terenurile care se eli
berează de culturile timpurii.

Buna aprovizionare a orașelor im
pune ca recoltarea, livrarea și trans
portarea legumelor să se facă eșalo
nat, ținîndu-se seama de prevede
rile contractelor încheiate cu orga
nizațiile comerciale, de necesitățile 
populației. Aceasta evită aglomera
rea de produse în anumite perioade, 
ceea ce duce adesea la deprecierea 
recoltei, la lipsa unor sortimente de 
legume de la piață. Aceeași atenție 
trebuie acordată sortării și ambală
rii produselor, precum și transpor
tării lor la locurile de desfacere. 
Orice deficiență care se manifestă 
în această direcție va trebui înlă
turată operativ și cu cea mai mare 
răspundere.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole sînt chemate să 
îndrume în permanență gospodăriile 
colective și de stat în vederea execu
tării la timp a tuturor lucrărilor în 
legumicultură, recoltării și livrării 
ritmice și cu atenție a producției -r 
condiții de cea mai mare însemnă
tate pentru buna aprovizionare a 
populației.

în ziua de 22 iunie 1964, în apropiere de Timișoara a avut loc o în- 
tîlnire între președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al 
C.C. al U.C.I., Iosip Broz Tito.

La întîlnire au participat :
— din partea romînă : Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliu

lui de Miniștri al R. P. Romîne, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne.

— din partea iugoslavă: Veliko Vlahovici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., Kocea Popovici, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F.I., Bogdan Țrnobrnia, secretar general al pre
ședintelui R.S.F.I., și Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F.I. în R. P. 
Romînă.

Au fost discutate probleme de interes comun privind relațiile bilate
rale, mișcarea muncitorească internațională și situația internațională 
actuală.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială, 
în spiritul unei depline înțelegeri reciproce.

Exploatarea mini
eră Uricani, din 
bazinul Văii Jiu

lui, a îndeplinit cu 11 zile mai 
devreme planul de producție pe 
primul semestru al anului. In în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, minerii de 
la Uricani au realizat în ultimul 
timp viteze medii de avansare în a- 
bataje cameră de cîte 120—130 m 
pe lună. Ei au obținut cel mai mare 
randament pe post cunoscut în ba
zinul carbonifer. în primele 5 luni 
ale anului, colectivul exploatării a 
extras și livrat centrelor siderurgice, 
peste prevederile planului, mai mul
te mii de tone de cărbune cocsifica- 
bil.

URICANI

Colectivul Trustu
lui regional de 
construcții Bacău 

a realizat planul producției globale 
pe primul semestru al anului cu 10 
zile mai devreme, dînd în folosință 
peste 300 apartamente și numeroase 
obiective social-culturale. Ca urmare 
a unei mai strînse colaborări între 
constructori și proiectanți, s-au a- 
plicat pe șantiere metode avansate 
de lucru, care au dus la scurtarea 
termenelor de execuție și la sporirea 
gradului de confort. In prezent con
structorii continuă întrecerea ca pînă 
la sfîrșitul acestei luni să mai pre
dea locatarilor încă 270 de aparta
mente și alte obiective social-cultu
rale.

BACĂU

Festivalul filmului rominesc
de la Mamaia

în Capitala

O nouă arteră 
de circulație Luni seara, pe ecranul festivalului 

au fost prezentate în premieră filmul 
artistic „Comoara din Vadul Vechi”, 
realizat de regizorul Victor Iliu, 
după un scenariu ăl scriitorului V. 
Em. Galan, și filmele documentare 
și artistice de scurt metraj „Năi- 
că", „Pretutindeni muncesc 
meni", „Vacanță la Mamaia' 
„Mitică".

în aplauzele celor prezenți,
fost prezentațf spectatorilor actorii 
Corina Constantinescu, Iulian Nec- 
șulescu șl operatorul filmului artis
tic — Gh. Fischer, precum și regizo
rii filmelor documentare : Elisabeta 
Bostan (Năică), Nina Behar (Vacanță 
la Mamaia) și Nell Cobar

oa-
Și

au

(Mitica).

Luni dimineața, într-o atmosferă 
caldă și prietenească, oaspeții de 
peste hotare, participanți la primul 
Festival al filmului romînesc, 
printre care Vladimir Baskakov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru cinematografie din 
U.R.S.S., Alphonse Brisson și Henry 
Chapier (Franța), Adalberto Conte 
(Italia), Samuel Gallu (S.U.A.), Boles
lav Petrov (R. P. Bulgaria), Charlotte 
Schloter (R. D. Germană), Miloș 
Schmiedberger (R. S. Cehoslovacă), 
Van Tun (R. P. Chineză) au avut o 
discuție colectivă pe teme profe
sionale cu cineaștii romîni, au răs
puns la numeroasele întrebări ale 
ziariștilor. (Agerpres)

Deschiderèa Congresului medical 
internațional F. i. R. .

® în moți și pe litoral • Vizite la mari obiective 
industriale • Excursii in locuri pitorești

Deși sesiunea de examene este în 
plină desfășurare, în institute și fa
cultăți zilele apropiatei vacanțe de 
vară sînt anticipate de numeroasele 
pregătiri care se fac pentru ca zeci
lor de mii de studenți să li se ofere 
o odihnă plăcută și reconfortantă, 
în toate centrele universitare, or
ganizațiile de tineret, avînd spriji
nul rectoratelor și decanatelor, au 
alcătuit pentru studenți un bogat 
program de activități cultural-edu
cative, recreative. Ciclurile de con
ferințe cu tematică variată, care 
vor avea loc în majoritatea centre
lor de învățămînt superior, simpo
zioanele închinate aniversării elibe
rării patriei, organizate la casele de 
cultură din București, Cluj, Iași, 
Brașov, Timișoara. — iată cîteva 
din manifestările care se vor or
ganiza și în timpul vacanței. Con
siliile U.A.S. din centrele universi
tare urmăresc ca aceste acțiuni să 
se desfășoare în forme variate și a- 
tractive. Ele vor solicita în acest 
scop sprijinul comitetelor regionale 
pentru cultură și artă, filialelor 
Uniunii Scriitorilor, instituțiilor 
teatrale și muzicale, vor valorifica 
propunerile și sugestiile tinerilor.

Terenurile de sport, ștrandurile și 
bazele nautice vor primi, la rîndul 
lor, sute de tineri pasionați ai între
cerilor în aer liber. Organizatorii va
canței se îngrijesc ca fiecare zi pe
trecută să ofere tinerilor un prilej 
de odihnă și recreație, de împros
pătare a forțelor.

Cabanele din munți și litoralul vor 
găzdui în acest an pe mulți dintre 
cei care acum fac dovada bunei lor 
pregătiri profesionale. Peste 3 000 de 
studenți din toate centrele universi
tare își vor petrece o parte a va
canței de vară la Pîrîul Rece și Iz
vorul Mureșului, în tabere ; în sta
țiunile balneo-climaterice Sovata, 
Tușnad și Băile Herculane vor 
merge 2 600 de tineri. Alți 5 300 
de studenți vor transforma stațiunea 
Costinești, de pe malul Mării Negre, 
într-un adevărat centru universitar 
„de sezon“ ; pe lîngă club și biblio

tecă, terasă pentru manifestări ar
tistice și pentru dans, aici va fi a- 
menajată o grădină cu peste 1000 
de locuri, destinată spectacolelor; 
proiecțiilor de filme etc. Tot la 
Costinești își vor da întîlnire 
circa 60 de cineaști amatori; 
membri ai cinecluburilor studen
țești, care vor „audia“ prelegeri 
despre realizări ale cinematografiei 
din țara noastră, estetica filmului 
etc. în „jurnalul vacanței" înregis
trat pe peliculă vor fi prezentate 
aspecte din programul cultural-edu- 
cativ al taberei : cicluri de audiții 
magnetofonice, momente poetice de-, 
dicate lui Shakespeare, Goethe; 
Eminescu, seri despre noile realizări 
tehnico-științifice, spectacole de 
muzică ușoară și populară prezen
tate de formații studențești etc.

Multe date întîlnim în agenda 
vacanței studenților și la capitolul 
„excursii“. în perioada vacanței de 
vară tinerii vor vizita mari obiec
tive industriale, așezăminte cultu
rale, monumente ale naturii, locuri 
istorice. Taberele vor avea la dis
poziție autobuze pentru excursii în 
împrejurimi. Cei sosiți la odihnă în 
tabăra de la Costinești, de pildă, 
vor vizita stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, monumentele istorice 
de la Istria și Constanța ; oaspeții 
taberei de la Izvorul Mureșului vor 
călători la Bicaz și în împrejurimi- 
Aproape 4 000 de studenți vor par
ticipa, prin intermediul O.N.T. „Car- 
pați“, la excursii în circuit cu o du
rată de 8—10 zile. Peste 750 de ti
neri vor vizita timp de o săptămînă 
Delta Dunării, Munții Apuseni, ma
sivul Ciucaș. Acestora li se adaugă 
alți 15 000 de studenți care vor face 
excursii de 2—3 zile. Ei vor cunoaște 
litoralul cu noul său peisaj arhitec
tonic, șantierele navale și portul 
Constanța, hidrocentralele de pe 
Bistrița și Argeș, oțelăriile Hune
doarei, schelele și rafinăriile petro
liere ale Văii Prahovei etc.

■

In Capitală se construiește o nouă ar
teră modernă de circulație avînd o lun
gime de 1,2 km și o lățime de 30 m; 
ea va fi pavată cu piatră cioplită. 
Este vorba de un bulevard care va face 
legătura între b-dul Mărăști, str. aviator 
Popișteanu și Calea Griviței. De a- 
semenea, se fac lucrări pentru o nouă 
linie de tramvaie și alta de troleibuze, 
care vor lega Calea Griviței cu b-dul 
Mărăști și Piața Scînteii. In apropie
rea Pieței Scînteii se amenajează o nouă 
buclă pentru întoarcerea tramvaielor și 
troleibuzelor. Lucrările sînt în curs de 
desfășurare pe toată lungimea noii ar
tere. Ele se execută în mare parte cu 
mijloace mecanizate. In fotografie: șan
tierul noului bulevard.

In sala mică a Palatului R. P. Ro- 
mîne au început luni lucrările celui 
de-al IV-lea Congres medical inter
național organizat de Federația in
ternațională a rezistenților, în cola
borare cu Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din Romînia. Participă 
reprezentanți din 19 țări, precum și 
academicieni, profesori, medici din 
țara noastră. La ședința de deschi
dere au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă. Congresul a fost deschis de 
Renato Bertolini — secretar al F.I.R. 
Parbicipanții au fost salutați de to
varășii Gheorghe Vasilichi, președin
tele Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști din Romînia, prof. dr. Voț-

nea Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale, Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, An
ton Moisescu, președintele C.C. al 
Crucii Roșii, acad. Șt. Milcu, preșe
dintele Uniunii societăților de știin
țe medicale din R. P. Romînă.

Dr. L. F. Fichez, secretarul Comi
siei medicale a F.I.R., a prezentat ra
portul privind etio-patogenia și te
rapeutica oboselii și îmbătrînirii 
premature.

După-amiază, participanții la con
gres au vizitat Muzeul satului și di
ferite cartiere ale Capitalei.

(Agerpres)

Deservirea
pe traseele turistice

■ 
Sili

La G.A.C. Vârâști, regiunea București, a început recoltarea roșiilor 
timpurii

Aproape 1000 ha 
cu orz recoltate

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii') — 
Zilele acestea, la mai multe gospo
dării colective din zona de șes a 
regiunii Banat a început recoltatul 
orzului. Cu ajutorul mecanizatori
lor colectiviștii din Pesac sînt pe 
terminate cu recoltatul celor 90 de 
ha cu orz. Recoltatul orzului se exe
cută în prezent cu toate forțele șl la 
gospodăriile colective din Lovrin, 
Grabăț, Rudna, Giarmata, Cenei, 
Becicherecu-Mic șl altele. Pînă în 
seara zilei de 22 iunie pe ogoarele 
colectiviștilor din Banat s-au și re
coltat aproape 1 000 ha cu orz.

Frumusețile patriei, munții ți litoralul, 
monumentele naturii atrag în fiecare an 
numeroși turiști din țară și străinătate. în 
prezent pe principalele trasee turistice, 
în stațiunile balneoclimaterice, în apro
pierea locurilor pitorești funcționează 
peste 2 000 unități de deservire ale coo
perației de consum, din care circa 50 la 
sută sînt de alimentație publică. în 
multe localități care prezintă importanță 
turistică s-au construit complexe comer
ciale de mare capacitate, unități de ali
mentație publică și magazine universale.

Pentru actualul sezon turistic, orga
nizațiile cooperatiste au dat, sau vor 
da în folosință noi unități de alimenta
ție publică și complexe comerciale 
la Breaza, Săftica, Buftea Ștrand, 
Hîrșova-Dobrogea, la Izvorul Crișului- 
Cluj, Chitila, Otopeni, 
Valea Călugărească ți altele. Au 
luate de asemenea 
cooperației de consum situate la punc
tele de frontieră să fie amenajate 
mod corespunzător și aprovizionate 
mărfuri de bună calitate, solicitate

Tîncăbești, 
fosi 

măsuri ca unitățile

în 
cu 
de

'V. ' > i?'' //> 7" 7;:.'• -: Z - - • g $ ’

Mitingul de la Chicago. Pe unul 
din stadioanele din Chicago a avut 
loc un mare miting în legătură cu a- 
doptarea de către Senat a proiectu
lui de lege cu privire la drepturile 
civile. Luînd cuvîntul, pastorul Mar
tin Luther King, lider al mișcării 
împotriva segregației rasiale, a de
clarat că noua lege lasă să se în
trevadă „zorile unor noi speranțe 
pentru populația de culoare". El a 
avertizat însă că trebuie urmărit 
în ce măsură noua lege este accep
tată în statele din sud.

Sltuajia din Katanga de nord se 
menține încordată. La Albertville, 
transmite agenția France Presse, ar
mata se pare că a pierdut controlul. 
Este pe cale de a se forma un gu
vern provizoriu al răsculaților.

La Londra s-a anunțat că guver
nul cuban a făcut firmei britanice 
„Leyland Motors" o nouă comandă 
de 500 autobuze. Aceasta este cea 
de-a doua comandă cubană fă
cută în Anglia după acordul din 
ianuarie a.c. cînd Cuba a contrac
tat în Anglia 450 autobuze.

Harold Wilson, liderul partidului 
laburist, a cerut în Camera Comu
nelor primului ministru al Marii Bri
tanii, Alec Douglas-Home, să preci
zeze poziția guvernului conservator 
privitoare la intrarea Marii Britanii 
în Piața comună. Primul ministru a 
declarat că problema adeziunii e- 
yentuale a Angliei la Piața comună 
«nu se pune în acest moment',

furișii, precum ți cu articole de artizanat, 
amintiri etc. S-a dezvoltat ți consolidat 
baza de producție proprie, de la care se 
face aprovizionarea unităților de pe tra
seele turistice cu produse de carmange
rie, cofetărie etc.

în scopul asigurării unor condi
ții mai bune de conservare a pro
duselor ți de desfacere a băuturilor în 
stare rece, numeroase unități au fost în
zestrate cu agregate frigorifice ți s-au 
însilozaf peste 260 000 tone gheață natu
rală, cu circa 65 000 tone mai mult de- 
cît în anul precedent. S-au pregătit ca
dre tehnice ți de deservire în cadrul 
unor cursuri de scurtă durată, organizate 
cu lucrători din unitățile de alimentație 
publică, frigotehnițfi, vitrinieri etc. Numai 
pentru unitățile de alimentație publică 
au fost școlarizați peste 600 de lucrători.

GARANȚIA

lor — ele

vasul din

linii

In fotografia de mai sus se 
văd parțial două construcții meta
lice : în prim plan latura unui vas 
de propan cu o capacitate de 200 
mc, apoi, puțin mai departe, o bu
telie cisternă. Sînt produse ale uzi
nelor „23 August" din Capitală. 
După cum ușor poate deduce citi
torul — din denumirea
sînt destinate industriei chimice.

Priviți mai atent 
față. Pe suprafața de metal se 
pot observa cîteva însemne:
albe, întrerupte, alcătuind mici pă
trățele. Aceste semne convențio
nale arată cine anume a executat 
lucrările de îmbinare prin sudură 
automată : sudorii din brigada con
dusă de Gheorghe Onose sau cei 
din brigada lui Ion Bunea. Nu lip
sesc, de pe corpul acestor volumi
noase rezervoare, nici „parafele“ 
brigăzilor conduse de Ion Dragomir 
și Gheorghe Mititeanu, care execută 
lucrările de asamblări și probat.

M. IORDĂNESCU

Foto : V. Moldovan

CALITĂȚII
De la cîțiva muncitori care se 

pregăteau să predea ștafeta schim
bului de dimineață celor ce veneau 
să le ia locul, am aflat unele carac
teristici ale vasului de 200 mc: a- 
vînd forma unui cilindru culcat cu 
diametrul — 4 m și lungimea — 
20 m, el are o greutate de 67 tone; 
lungimea sudurilor care se execută 
pentru îmbinarea diferitelor ele
mente ajunge la aproape un kilo
metru.

Nu poți trece prin secția cazange- 
rie să cunoști oamenii și rodul mun
ții lor, fără a reține de la început, 
de la prima cunoștință, grija pe care 
o poartă colectivul secției, fiecare 
om în parte, calității muncii. Dacă 
totuși se strecoară o mică, o cît de 
mică defecțiune, ea nu rămîne ne
semnalată, neremediată. în ajuto
rul controlului de calitate stau mij
loace tehnice moderne.

Sudurile sînt trecute prin fața

ochiului aparatului „Röntgen“. Raze 
X nevăzute străpung metalul. Pe 
un film se imprimă umbrele ope
rației executate. Filmul este necru
țător față de orice defecțiune, ca
vernă de sudură. El semnalează in
cluziunile de zgură, nepătrunderile, 
arsurile din material. Sute, mii de 
filme sînt folosite aici pentru con
trolul calității lucrărilor.

— Chiar dacă descoperim cîte o 
mică defecțiune, constatăm cu 
bucurie că starea generală a „sănă
tății“ lucrărilor este bună — ne 
spune tovarășul Constantin Nicu- 
lescu, șeful echipei de control cu 
raxe X. „Starea generală bună a 
sănătății lucrărilor“ înseamnă, în 
interpretarea tovarășului Niculescu, 
calitatea ireproșabilă a lucrărilor 
executate de sudori. Cu toată încre
derea depun garanție pentru aceas
tă apreciere — continuă el. Vă asi
gură, înaintea controlului de calita
te, colectivul secției.

Constantin MORÂRU
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Noua policlinică din Galați, dată recent in folosința

ELECTRIFICĂRILE RURALE ÎN REGIUNEA OLTENIA
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uitate
Cu ajutorul fondurilor mari inves

tite de stat, în regiunea Oltenia s-au 
construit sau sînt în curs de con
strucție centrale electrice, stații de 
transformare, sute de kilometri de 
linii de transport și de distribuție 
à energiei electrice. Odată cu a- 
ceasta continuă acțiunea de elec
trificare a satelor. Pînă la începutul 
acestui an, în 429 de sate s-a aprins 
becul electric. Volumul lucrărilor de 
electrificare a satelor crește de la 
lin an la altul.

în planul de electrificări rurale al 
regiunii Oltenia s-a prevăzut anul 
acesta ,construcția altor 125 ki
lometri de linii și axe de alimen
tare, peste 250 km linii de distribu
ție, electrificarea a încă 80 de sate. 
Peste aceste prevederi, constructorii 
întreprinderii regionale de electri
citate Oltenia s-au angajat să mai 
elëctrifice 4 localități. Colectiviștii 
au hotărî t să-și aducă, prin contri
buție bănească, aportul la lucrările 
de electrificare. Raionul Corabia este 
fruntaș pe regiune. în majoritatea 
comunelör au fost asigurate aproa-' 
pe în întregime sumele stabilite în 
adunările populare. Se prevede ca, 
pînă la sfîrșitul anului, toate satele 
din cuprinsul acestui raion să fie 
electrificate. Se execută, de aseme
nea,. lucrări importante și în alte 
sate din raioanele Caracal, Craiova 
și Balș.

Au trecut aproape 6 luni din acest 
an. Care este stadiul lucrărilor de 
electrificare ? Situațiile arată că 
sînt prevăzute să se electrifice 32 de 
sate și pînă în prezent au fost puse 
sub tensiune 16. în alte 18 sate lu
crările

nia amintită va fi dată în folosință 
la termenul prevăzut. Este vina 
constructorilor — așa se apreciază 
la sfatul popular regional ; aprovi
zionarea cu materiale se face defec
tuos. Nu-i mai puțin' adevărat însă 
că unele sfaturi populare din raioa
nele Baia de Aramă, Sțrehaia, Olte
țu nu 
ținută 
durilor 
rurale, 
adunările populare. Iată de ce, în 
timp ce în unele raioane se vorbeș
te despre terminarea electrificării, 
în altele această acțiune se află a- 
bia la început.

desfășoară o muncă sus- 
pentru constituirea fon- 

destinate electrificărilor 
sume votate de cetățeni în

ducerea întreprinderii regionale de 
electricitate informează direcția de 
investiții a Ministerului Minelor și E- 
nergiei Electrice că „în privința exe
cutării instalațiilor interioare avem 
capacitate să executăm toate lucrările 
solicitate, fapt concretizat prin aceea 
că la bra actuală nu avem 
mai vechi de 5—10 zile“ —> 
reri, mai ales în raionul 
nu-și găsesc 
cest termen.

cereri 
unele ce- 
Corabia, 

totuși rezolvarea In a-

sînt aproape terminate.

Ritm inegal
adevărat că pe unele șantîe- 
raioanele amintite lucrările 

una din

Este 
re din 
merg bine. Oltenia este 
cele mai întinse regiuni ale țării. 
Deși ea dispune de posibilități, ele nu 
sînt valorificate în mod corespun
zător, regiunea fiind în urma altor 
regiuni ale țării din acest punct de 
vedere. Cel mai slab se lucrează în 
raioanele Baia de Aramă, Filiași, 
Sțrehaia și Oltețu. Cu toate că în 
fiecare din aceste raioane există cel 
ppțin o linie de alimentare din sis
temul energetic național, acestea nu 
sînt folosite. Cu toate că pentru con
strucția axelor Turceni-Cocoreni, 
Ploștina-Baia de Aramă și Melinești- 
Bălcești au fost investite fonduri 
însemnate, aceste linii nu-și dove
desc pînă acum eficiența întrucît 
numărul de sate racordate la ele 
este încă redus. La axa (linia) aflată 
în construcție — Strehaia-Tîmna — 
lucrările sînt tărăgănate. Vizitînd 
șantierul, este greu de crezut că 11-

între proiectant!, 
beneficiari și constructori

Ne-am obișnuit să apreciem mun
ca constructorilor în primul rînd 
după respectarea termenelor de 
dare în folosință a diferitelor obiec
tive. La aceasta își aduc deopotrivă 
contribuția proiectantul, beneficia
rul, constructorul. Acești factori se 
întîlnesc și la rezolvarea unei pro
bleme atît de importante cum este 
electrificarea satelor. Cum stau lu
crurile în regiunea Oltenia ?

Este greu de înțeles, de exemplu, 
de ce în raioanele Filiași și Oltețu, 
rămase mult înurmă, dar cu 
posibilități evidente, este prevăzută 
anul acesta electrificarea doar a 
cîtorva sate. Unele comitete execu
tive ale sfaturilor populare aprecia
ză, pare-se după ochi, că în aceste 
raioane doar asemenea sarcini ar 
corespunde posibilităților. La rîn
dul ei, întreprinderea regională de 
electricitate — proiectant și con
structor — nu-și coordonează bine 
aceste două laturi ale activității. 
Lipsa unor materiale — stîlpi, izo
latori — a făcut ca lucrările înce
pute în comunele Malu Mare. Preaj- 
ba, Apele Vii și altele să fie de mul
te ori întrerupte. Pe de altă parte, 
unele sfaturi populare nu cunosc 
decît în linii mari aspectul bănesc 
al lucrărilor, iar sfatul popular re
gional schimbă adesea nominaliza
rea satelor ce urmează a fi electri
ficate. Se creează astfel greutăți atît 
în activitatea de proiectare, cît și în 
cea de execuție.

Electrificarea satelor nu înseamnă 
numai aprinderea luminii electrice 
pe ulițe. Aceasta trebuie să fie folo
sită în procesul producției agricole, 
la ferme, irigații, să pătrundă in ca
sele oamenilor etc. Este adevărat 
că în această direcție întreprinderea 
regională de electricitate a obținut 
unele realizări. în cele 7 sectoare ale 
întreprinderii se pot executa circa 
1000 de branșamente și instalații in
terioare lunar. Dar în timp ce con-

Proiecte de viitor
executiv al Sfatului

„Vă cunosc de undeva!“
Era bun de gură, cîștiga repede 

încrederea oamenilor. Avea un ochi 
exersat. Identifica pe naiv de la dis
tanță. Cu precizie. Și nu dădea greș. 
Folosea, de regulă, metoda „cunoș
tințe vechi“. L-a întîlnit, de exemplu, 
pe C. P. din Cluj. S-a apropiat de 
el cu fața strălucind de bucurie, 
cu amândouă mîinile întinse :

.— Ce mai faceți, cu ce ocazie pe 
la noi, prin București ?

Omul l-a privit mirat. Nu-l cu
noștea.

— Nu mă recunoașteți 7 Cum se 
poate 7 Sînt fratele contabilului de 
la întreprinderea unde lucrați.

— Nu lucrez la nici o întreprin
dere, a răspuns cel acostat. Mă con
fundați. Sînt la o instituție.

— Așa, chiar asta am vrut să spun 
șl eu, de la instituția unde lucrați...

— Sînteți fratele contabilului 
nescu ? s-a interesat, politicos, 
interpelat.

■— Fratele lui în persoană, 
bucur că v-am întîlnit. Voiam 
trimit un aparat de radio. Ultimul 
model. Abia a ieșit pe piață. N-ați 
vrea să mă serviți ?

Cei abordați de „fratele contabi
lului" cădeau, cîteodată, in plasă. Se 
ofereau să-l servească. De altminteri, 
el le asigura serviciu contra serviciu. 
Dar pentru aceasta le cerea întîi un 
aconto. Aconto calculat în raport di
rect proporțional cu gradul de credu
litate al celui operat. Cetățeanul eră 
poftit apoi să fie atît de amabil și 
să aștepte în față la „Romarta“ rau 
la „Izvorul rece". Nu mult, o oră.

O serie de naivi au fost trași pe

Io- 
cel

Mă 
să-i

sfoară de Nicolae Filip — așa-l che
ma, de fapt, pe fratele tuturor con
tabililor din România—după sistemul 
„Vă cunosc de undeva". Mulți s-au 
jenat, desigur, să mai anunțe organe
le de miliție. Au preferat să rămînă 
cu paguba decît cu reputația de naiv. 
Pînă acum au fost identificate cîteva 
victime din București și din alte 
orașe. Excrocul a operat și pe la 
Brașov, Predeal, Sinaia, Sibiu etc.

Trucul folosit era destul de 
grosolan și cusut cu ață albă. Sur
prinde, în primul rînd, că s-au găsit 
oameni dispuși să trateze cu primul 
necunoscut ieșit în cale. E adevărat, 
vorbea cu mare ușurință, avea gura 
unsă cu miere. Erau, însă, toate 
acestea suficiente ca să i se acorde 
toată încrederea 7

Cine era acest om ? Nicolae Filip 
e un vechi client al tribunalelor. Are 
un palmares bogat : de 8 ori trimis 
în fața justiției pentru înșelăciune, 
uzurpare de titlu, fals în declarații, 
vagabondaj. De 5 ori — condamnat 
la diverse pedepse, între 3 luni și 4 
ani închisoare corecțională. N-avea 
domiciliu stabil, n-avea ocupație. 
Trăia exclusiv pe seama naivilor și 
credulilor. Aceasta e, pe scurt, bio
grafia „fratelui contabilului".

La care, pentru completare, mai 
trebuie adăugată și ultima condam
nare pronunțată de curînd : 4 ani 
închisoare corecțională, plus un spor 
de 6 luni, avînd în vedere caracte
rul periculos socialmente al infrac
țiunilor comise, plus 6 ani interdic
ție corecțională.

V. SEBASTIAN

Comitetul
popular regional Oltenia a analizat 
recent cum se desfășoară lucrările 
de electrificări rurale. Au fost lua
te măsuri pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate, s-a discutat pro
iectul de plan pe anul viitor. In 
urma analizelor și a propunerilor 
făcute de deputați, a fost elabo
rată o decizie corespunzătoare. Ho- 
tărîreă comitetului executiv este 
bună, dar trebuie urmată de pe a- 
cum de măsuri practice. în primul 
rînd, este necesar să fie întreprinse 
studii aprofundate pentru fiecare 
localitate propusă spre electrificare, 
sa se întocmească proiecte, alegîn- 
du-se soluțiile cele mai convena
bile. Amplasarea liniilor și axelor de 
transport a energiei electrice tre
buie, de asemenea, să aibă la bază o 
documentație temeinică, îneît aces
tea să fie cît mai eficient exploatate.

Rămînerea în urmă a lucrărilor 
de electrificare în regiunea Oltenia 
poate fi recuperată într-un timp 
scurt dacă se va primi un sprijin 
mai susținut și din partea organelor 
centrale de resort. Constructorul re
clamă anumite dificultăți. La con
strucția rețelelor se folosesc astăzi 
pe scară largă stîlpi de beton. Sînt 
mai rezistenți, se economisește o 
mare cantitate de lemn. Ei au însă 
o greutate mare. Pentru descărcarea 
din vagoane, încărcarea în remorci 
și plantarea lor este nevoie să se 
asigure utilajul corespunzător. De 
asemenea, este necesar să se emi
tă repartițiile la timp, furnizorii 
să-și achite în întregime obligațiile.

★

Faptele semnalate mai sus sînt 
reale. Principalul lucru este ca atît 
întreprinderea, cît și celelalte orga
ne locale interesate, să analizeze cu 
exigență posibilitățile și rezervele 
existente în acest sector, să la mă
suri ca toate lucrările — inclusiv 
cele mai de amănunt, cum ar fi 
branșamentele și instalațiile inte
rioare — să fie executate la timp.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteîi“

Cartea recent apărută a lui Ov. 
S. Crohmălniceanu despre Lucian 
Blaga prezintă un viu interes în- 
scriindu-se în larga acțiune între
prinsă de istoria și critica noastră 
literară în direcția analizei și re
valorificării moștenirii literare a 
perioadei dintre cele două răz
boaie. Pentru întîia oară în anii 
noștri, contradictoria personalita
te a Iui Lucian Blaga — produs ea 
însăși al unei epoci de adînci 
contraste — e obiectul unei lu
crări de sinteză, preocupată să 
oiere o perspectivă de ansamblu 
asupra liniilor esențiale pe care 
le-a urmat evoluția acestui 
scriitor.

Obiectul studiului, precizează cri
ticul, e în primul rînd opera poeti
că a lui Blaga, dar asta nu în
seamnă că celelalte compartimente 
ale scrierilor sale — teatrul și în 
special eseistica filozoiică — pu
teau rămîne în afara cercetării. Lu
cru firesc în cazul unui creator ca 
Blaga, care s-a manifestat cu ace
eași stăruință atît în domeniul lite
raturii cît și al filozofiei și a cărui 
creație poetică (inclusiv teatrul) 
receptează atît de amplu ecourile 
activității speculative. Aproape tot
deauna la el temele lirice se struc
turează în jurul unor idei genera
le, al unor concepte, simbolurile, 
imagistica, traduc motive filozofice.

Pe baza analizei marxiste, cu 
preocuparea de a nu pierde nuan
țele, Ov. S. Crohmălniceanu expu
ne mai întîi sistemul iilozoiic 
idealist al lui Lucian Blaga in- 
dicînd izvoarele spiritualiste și 
iraționaliste ale acestuia — ex
presie a unei ideologii care, prin 
„refugiul într-un spiritualism ex
trem", căuta să evite a lua cunoș
tință de iinalitatea inexorabilă a 
dezvoltării sociale în epoca impe
rialistă : revoluția. Se propaga 
deci reîntoarcerea la mit, la re
alitatea „cosmică* a sufletului 
primitiv ; pe plan estetic acea
sta se traducea, la Blaga, 
printr-o exaltare a formelor ele
mentare, ancestrale de viață, prin
tr-o mitizare a satului, văzut ca 
spațiu al veșniciei — rupt de ori
ce realitate socială. Criticul sub
liniază că la originea unora din
tre aceste idei exista, în cazul lui 
Blaga, impulsul unui protest anti
capitalist, dar un protest 
șit ' orientât, fără adresă
total ineficace, practic inofen
siv : „Se vede cum la adă
postul abstractizării metafizice go
lite de orice conținut concret so
cial, revolta împotriva atrofierii 
pe care o suferă omenescul în 
marile așezări citadine burgheze 
din epoca imperialismului, poate 
îmbrăca formele radicalismului 
extrem, ale negației totale, fără să 
se atingă însă de temeliile ordinei 
capitaliste*. Ba dimpotrivă, ele-

mentele retrograde ale acestor 
concepții vor ii repede îmbrățișa
te, în epoca dintre cele două răz
boaie, de tendințele politice 
mai reacționare.

Dar, arată criticul, „legată 
de speculațiile filozofului (...) 
ra poetului are totuși un caracter 
oarecum deosebit". Comentîndu-se 
volumele de versuri, este semnalată 
o senzație de lorță, luminoa
să și stenică, o țîșnire impetu
oasă a vieții care rupe zăgazurile, 
o bucurie a contopirii cu natura, 
totul exprimat într-o tonalitate 
limpede, ale cărei ritmuri interi
oare conțin numeroase sugestii 
folclorice. Prin asemenea elemen
te poetul Blaga se distanțează 
considerabil de spiritul concep
țiilor sale filozoiice — aspect 
cu efecte fericite asupra poe
ziei. în studiu sînt urmărite, cu 
finețe disociativă, liniile direc
toare ale liricii lui Blaga de-a 
lungul întregii activități poe
tice, evoluția sinuoasă a semniii- 
cațiilor etice pe care le dezvoltă 
aceasta pînă la volumul postum, 
„Poezii", 
transmite 
generare 
unei conștiințe care înregistrează 
transiormările adînci petrecute în 
viața poporului.

Pornind de la constatarea ac
centuatului caracter iilozoiic al

apărut în 1962, care 
un sentiment de re- 
sufletească, vibrația

DORINA RADULESCU;

gre-
Și

Pagini despre un
,,Pentru mine, fiecare spectacol e o 

seară de creație", spunea Jules Cazaban, 
actorul pe care pînă mai ieri l-au urmă
rit pe diferite scene bucureșfene zeci și 
zeci de mii de spectatori. In primăvara 
aceasta, cînd pe mormîntul lui Jules Ca
zaban au răsărit primele flori, chipul ac
torului s-a ivit din nou printre noi, de 
data aceasta în vitrinele librăriilor, cu a- 
cel fermecător surîs care l-a însoțit tot 
timpul în viață. Este vorba de medalio- 
nul-album pe care l-a întocmit Valentin 
Silvestru și l-a tipărit, în bune condiții 
grafice, Editura „Meridiane" în colecția 
„Figuri de seamă ale teatrului romînesc".

Acest volum — frumos omagiu adus 
memoriei actorului — se remarcă prin 
caracterul atrăgător al expunerii ; evo
carea lirică, tonul de povestire sînt în 
deplină concordanță cu personalitatea, 
cu profilul uman, artistic și cetățenesc 
al lui Jules Cazaban, cu firea cuceri
toare a acestui mare și modest actor. 
Textul ce precede grupajul de ilustra
ții ne-a prilejuit reînfîlnirea cu unele 
din opiniile lui Jules Cazaban asupra 
teatrului și a meșteșugului actoricesc, 
sau cu unele mărturisiri autobiografice, 
făcute autorului studiului, ori rămase în 
paginile unor ziare și reviste.

Actor complex ca resurse, cu o bogată 
înzestrare artistică și cu o cultură întinsă, 
Jules Cazaban a creat o mare varietate 
de tipuri într-un mod pe cît de veridic,

acestei poezii, discuția se 
rientează, în studiul lui Ov. 
Crohmălnlceanu, în primul rînd 
către o critică a Ideilor operei. 
Poate de aceea se insistă mai pu
țin asupra particularităților artei 
lui Blaga, asupra noutății pe care 
o reprezintă ea sub raportul ex
presiei lirice. Se spun totuși lucruri 
substanțiale despre esența folclo
rică a miturilor poetului, despre 
universul specific al versurilor 
sale, despre împletirea spiri
tului reflexiv cu beatitudinea 
naturistă — considerații pline 
de interes, pe care cititorul 
le-ar fi dorit mai extinse toc
mai în vederea sublinierii no
tei originale a poetului. In a- 
cest sens poate că ar fi fost 
utilă o raportare comparativă la 
experiența unor mari poeți ai e- 
pocii a căror afirmare a avut loc 
concomitent cu a lui Blaga, dar ur- 
mînd orientări poetice diferite.

Și în acest studiu logica de
monstrației critice e servită de o 
expresie precisă, lapidară, dar nu 
impersonală, uscată. Un stil de 
rigoare științifică și totodată de 
efect literar. Fără îndoială că stu
diul aduce o contribuție de sea
mă la discutarea fenomenului li
terar romînesc 
a veacului.

„Cadențe" se Întitulează noul vo
lum de versuri al lui Tudor Arghezi 
apărut la Editura pentru literatură.

Aceeași editură a tipărit și cel 
de-al V-lea volum din „Scrierile’ 
sale, cuprinzînd tălmăciri. Primul 
ciclu, intitulat „Pe margini de pa
gini’, grupează versuri din François 
Rabelais, Paul Verlaine, Arthur Rim
baud, Charles Baudelaire, iar cel 
de-al doilea „Fabule* de Theophrast, 
La Fontaine și I. A. Krîlov.

din prima jumătate

G. DiMISIANU

T E J
cuiește cu părinții, 
dește din greu — i 
buie să facă toate treburile casei —- Du- 
dufa nu-și pierde voioșia și dorința de a 
afla cît mai multe. Nevoită să intre să 
lucreze de timpuriu în birourile din sub
solul unui mare magazin, orizontul ei se 
lărgește ; cunoaște traiul micilor funcțio
nari, al vînzătorilor, drama unor existen
țe lipsite de orice bucurie și de orice 
perspectivă. Imaginea inechităților lumii 
înconjurătoare eroina și-o completează 
urmărind cu atenție discuțiile din
tre colegii de facultate ai su- ■ 
rorilor sale mai mari. Și deși nu înțe
lege încă deplin mecanismul acelei 
lumi, ea parcurge de fapt acum primele 
trepte spre formarea unei conștiințe îna
intate. Către înțelegerea deplină o va 
conduce Gore, tînărul student comunist 
de care o leagă o caldă afecțiune. Dato
rită lui, Duduța va cunoaște și se va a- 

om matur, cu o conștiință înaintată și, propia.de activitatea forței^ democra- 
alăfuri de comuniști, un luptător activ. ~ *'
Infățișînd destinul acestei fete obișnuite, 
autoarea s-a oprit asupra unor momente 
semnificative ale existenței sale. Copi
lăria eroinei este evocată cu o reală in
tuiție a universului infantil. Privind lumea 
prin ochii iscoditori ai fetiței, descope
rim o dată cu ea realități ale acelei 
vremi, mai întîi traiul apăsător, umbrit 
de lipsuri materiale din fîrgul de mun
te unde o cresc bunicii și apoi viața mi
zeră a mahalalei bucureșfene în care lo-

Primul volum a! Dorinei Rădulescu 
poartă un titlu care îți sugerează de la 
început atmosfera zbuciumată, de adînci 
frămîntări sociale, a epocii în care se 
desfășoară acțiunea, perioada anilor 
1917—1945. Urmărind firul vieții tinerei 
eroine a cărții, Duduța, autoarea contu
rează nu numai procesul treptat de for
mare a caracterului și personalității a- 
cesteia, ci realizează și o imagine suc
cintă, dar concludentă a unor impor
tante evenimente ale timpului.

Deși cartea este construită după regu
lile prozei obiective — relatarea se 
face la persoana a lll-a — paginile de 
narațiune densă, alternează cu altele li
rice, din întreg degajîndu-se un puter
nic sentiment de autentică trăire a fap
telor ; de aici impresia că te afli în fața 
unei sincere și emoționante confesiuni.

Duduța parcurge în paginile cărții un 
drum firesc pentru a ajunge în final un

ador de neuitat
pe afif de personal. Caracterizările făcu
te diferențiat și la obiect permit citito
rului să rețină cîteva din cele mai me
morabile creații ale lui Jules Cazaban : 
Caragiale din Procesul domnului Cara- 
giale de Mircea Ștefănescu, lanche din 
Tache, lanche și Cadîr de V, I. Popa, 
Sciastlivțev din Pădurea de Ostrovski, 
Willy Loman din Moartea unul comis vo
iajor de Miller, Teribilov din Baia de 
Maiakovski, Alfred III din Vizita băfrînei 
doamne de Dürrenmatt etc.

Jules Cazaban este prezentat ca un 
maestru al simplității savante, ca un de- 
săvîrșit artist al decupării personajului 
din materia cea mai indicată și cu tăie
turile cele mai sigure. El era un actor 
de gîndire, de concepție, nu de instinct, 
cerebralismul său fiind însă însoțit de 
multă sensibilitate și de o incomparabilă 
forță emoțională. Datele acestea structu
rale ale talentului și ființei sale sînt 
pregnant reliefate de autorul medalio
nului, fundamenfînd concluzia că Jules 
Cazaban a fost unul dintre cei mai re
prezentativi exponenți ai școlii interpre
tative romîneșfi.

Volumul fuies Cazaban reprezintă un 
binevenit început pînă la pregătirea li
nei viitoare ample monografii, pe care 
acest actor și-o merită.

Mihai FLOREA

. Și cu toate că tru- 
ea este cea care tre-

tice, a comuniștilor, va dobîndi încrede
rea nestrămutată îrțfr-un viitor luminos. 
Experiența dură a celui de-a! doilea 
război mondial nu o va descuraja, ci îi 
va insufla fermitatea și combativitatea u- 
nei luptătoare. Astfel că, întoarsă de pe 
front, eroina esle deplin pregătită să in
tre în rîndul celor ce vor construi o via
ță nouă.

„Vîrtej" este cartea unei vieți reore- 
zentative pentru acei tineri care, depă
șind un orizont limitat, s-au integrat în 
mod decis, în focul evenimentelor, lup
tei comuniștilor. Alături de figura Dudu- 
ței, care cîștigă de la început totala 
simpatie a cititorului, autoarea schițea
ză prin cîteva linii definitorii și profilul 
altor personaje. Luminoasă este în pagi
nile cărții și figura lui Gore, luptătorul 
comunist, al cărui portret ar fi putut fi 
însă întregit prin prezentarea unor as
pecte mai concrete, mai bogate ale acti
vității ilegale pe care el și tovarășii săi 
o desfășurau.

Stilul simplu, atractiv, capacitatea de a 
înfățișa cu autenticitate atmosfera unei 
epoci fac din „Vîrtej" o carte care s» 
citește cu interes.

• O nouă ediție a „Poeziilor" 
lui Eminescu a fost tipărită re
cent în colecția „Biblioteca șco
larului“ (Editura tineretului). Pre
fața și notele sînt semnate de 
George Munteanu.

• Editura tineretului a publicat, 
în aceeași colecție, o selec
ție din cele mai reprezenta
tive texte ale literaturii noastre 
vechi : „Pagini de limbă și litera
tură romînă veche". Culegerea, 
concepută ca un instrument de 
lucru menit să răspundă necesi
tăților învățămîntului, dă o ima
gine a dezvoltării limbii romîne 
literare de la origini pînă în a 
doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. Textele au fost alese 
de prof. univ. Boris Cazacu, care’ 
semnează, de asemenea, prefața și 
bogatele note ale volumului.

• în Editura pentru literatură 
a apărut lucrarea lui Al. Piru 
„Literatura romînă premodernă' 
(o continuare a anterioarei lucrări 
„Literatura romînă veche“) în 
care se studiază dezvoltarea lite
raturii noastre în primele trei de
cenii ale secolului al XIX-lea.
• Editura pentru literatură uni

versală a tipărit volumul III de 
„Studii italiene“ al lui Alexandru 
Bălăci.

o Romanul „Beethoven-Omul“ 
de Ury Benador a apărut la Edi
tura pentru literatură.

• A văzut lumina tiparului vo
lumul „Poezii“ de Eusebiti Cami- 
lar (Editura pentru literatură).

o în colecția „Cele mai frumoa
se poezii“ (Editura tineretului) a 
apărut volumul „Versuri“ de Ni
colae Labiș.

® Volumul de poezii „Noapte 
de echinox“ de Gheorghe Tomo- 
zei a fost tipărit de Editura pen
tru literatură.

® Pentru tinerii cititori, in Edi
tura tineretului a apărut cartea 
lui Al. Mitru „Flori pentru Mi
haela“, iar pentru cei mai mici -- 
„Povești dunărene“ de Alexandru 
Șahighian și „Fetița, soarele și 

Titel Constanti-

J

Sorin MOVILEANU

cocostîrcul“ de 
nescu.

® La Editura 
universală s-au 
vreme :

— Cel de-al II-lea volujn din 
„Operele alese“ ale lui N. A. 
Dobroliubov, cuprinzînd studii și 
articole de critică și istorie lite
rară ;

— „Verișoara Bette", roman de 
Honoré de Balzac ;

— Romanul „Cuibul de vipere“ 
de François Mauriac.

pentru literatură 
tipărit în ultima

Expoziția cărții științifice poloneze
După cum s-a mai anunțat, in lo

calul Librăriei Academiei din Capi
tală este deschisă In aceste zile o 
expozi/ie a cărții științifice polone
ze. Vizitatorii pot consulta la stan
durile expoziției circa 300 de volu
me — monografii și lucrări de cer
cetare științifică, cărți didactice, 
lucrări de informare și de populari
zare a științei, reviste și periodice 
etc. — din diverse domenii ale 
științelor sociale și ale științelor 
naturii: economie, filozofie, psiho
logie, științe juridice, istorie, filolo
gie, biologie, geografie, matematică, 
fizică, chimie, științe tehnice etc.

Lucrările expuse sini tipărite de B- 
ditura științifică de stat poloneză, 
a cărei producție anuală se ridică la 
circa 1 000 de titluri tematice, pre
cum și de Editura Academiei polo
neze de știin(e.

Expoziția este organizată Jn ca
drul convenției de colaborare din
tre Academia R. P. Romîne și Aca
demia din R.P. Polonă. O expoziție 
similară se va deschide șl în loca
lul librăriei nr. 1 din Timișoara.

Tot in cursul acestui an vor fi or
ganizate două expoziții ale Editurii 
Academiei R. P. Romine lri orașele 
poloneze Poznan șl Lublin.

; 17 ; 19 ; 21). Anaconda : Uni-

Cum va ti VREMEA
Ă-

16,45 ; 19,15), Grădina „Progresul“

...... „Sub aripa 
încheiere - Buletin de 
meteorologic.

mascat" de Giuseppe Verdi. Tn pauze — 
Emisiunea de știință : Proiecte de nave 
lunare, de Ing. it. coi. Dumitru Andre-' 
eseu ; Filmul documentar J ‘ 
vulturului". In ‘ 
știri șl buletini
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TEATRE. — Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale“ (Sala Comedia) : Marla Stuart — 
(orele 19). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Comedia erorilor — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (la Teatrul de 
vară din Parcul „Herăstrău“) : Zizi și- 
formula el de viață — (orele 20). Teatrul 
satlric-muzical „C. Tănase" (la Grădina 
„Boema“) ; și băieții și fetele — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din str. A- 
cademlei) : Eu șl materia moartă (orele
20.30) . Circul de staț : Formula magică — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE — Asasinul din car
tea de telefon : Sala Palatului R. P. Ro
mine (rulează la orele 17,30 cu seria de 
bilete nr. 1108 șl la orele 20,30 cu seria 
de bilete nr. 1109), Republica (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). Festival (9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21), Excelsior (9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), Feroviar 
(10,15 ; 12,30 ; 14,15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30), Fla
mura (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Grădi
na „Festival“ (Pasajul „Eforie” — orele
20.30) , Stadionul ,,Dinamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 21), Madame Sans-Gêne 
— film pentru ecran panoramic : Patria 
(9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 ;). Doi co
lonei : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20,15), Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 
21,30 ; la grădină — orele 20,30), Floreasca 
(10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 21). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) ;

București (8,45 ; 12,30 ; 18,15 ; 20), Aurora 
(9 ; 12,45 ; 16,30 ; 21,15). Modern (9,45;
13.30 ; 17,15 ; 20,45), Patinoarul „33 August“ 
(Bd. Muncii — orele 21), Arenele Liber
tății (Str. 11 Iunie — orele 21,15). Cel pa
tru călugări : victoria (9,30; 11,30; 13,30;
15.45 ; 18 ; 20,15), Colentlna (11 ; 15 ; 17,30 ;
20 ; la grădină — orele 20,30), Ferentari 
(14,30; ~ — ___ :
(Str. Ion vidu nr. 5 — orele 21). Fata din 
casa roșie : Central (10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30) ; Luceafărul (16 ; 18 ; 
20). Feriga de aur — cinemascop : Lu
mina (rulează de la orele 10 la orele 14 
în continuare : 16 ; 18,15 ; 20,30). Balada 
steagului roșu : union (15 ; 17,45 ; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). A 12-a noapte : Doina (11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Cerul și mocirla : 
Giulești (10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 
20,15), înfrățirea între popoare (10 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Tomls (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
la grădină — orele 20,30), Melodia (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Grădina „Aurora" 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 21). Un ci
clu de filme documentare : Timpuri Noi 
(rulează de la orele 10 la orele 21 în 
continuare). Rude de sînge : Cultural (16 ;
18.15 ; 20,30). Kaloian : Dacia (10 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Uraganul : Buzeștl 
(15,30 ; 18). Foto Haber : Crîngași (16 ; 18 ; 
20). Omul din fotografie : Grlvița (10 ;
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Miorița (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Lumea comică a Iui 
Harold Lloyd : Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20 ; Ia grădină — orele 20,30), Pro-

greșul (15 . , ....... .
rea (16 ; 18,15 ; la grădină — orele 20,30). 
Locotenent Cristina: Flacăra (14,30; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30). Golful Elena : vitan 
(16 ; 18 ; 20). Aventurile unui ttnăr — 
cinemascop : Munca (15 ; 18 ; 21), Viitorul 
(15 ; 18 ; 21), Grădina „vitan“ (Calea Du- 
deștl — orele 20,30), Grădina „Buzeștl“ 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). 
Domnișoara Barbă-Albastră : Popular 
(15; 17; 19; 21). Limuzina neagră — cine
mascop : Arta (16 ; 18,15 ; 20,30). Un surîs 
în plină vară : Moșilor (15,30 ; 18 ; la gră
dină — orele 20,30). Agatha, lasă-te de 
crime ! ; Cosmos (16 ; 18 ; 20). Cauze 
drepte — cinemascop : Volga (9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), Grădina „Arta“ 
(Calea Călărași nr, 153 — orele 20,15). 
Babette pleacă Ia război — cinemascop : 
Lira (15 ; 17 ; 19). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Drumul Sării (16 ; 19,30). 
cascada Diavolului : Cotroceni (15,30 ; 
17,45 ; 20). Totul despre Eva : Pacea (16 ; 
18 ; 20). îndrăgostitul : Grădina „Modern“ 
(Str. li Iunie nr. 75 — orele 20,15). Rosita : 
Grădina „Lira“ (Cal. 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,30). Pompierul atomic ; 
Grădina „Luceafărul“ (Calea Rahovei nr. 
103 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE — Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,lo — Pentru copii : 
Năzdrăvăniile vulpii (VII) — Ursul pă
călit de... Vulpișor — adaptare și drama
tizare de Sergiu Milorian, 19,45 — Trans
misiune de la Timișoara : opera „Bal

Timpul probabil pentru zilelo de 24, 2J 
șl 20 iunie, in țară; Vreme tn general 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul varia
bil. Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, mai ales 
tn jumătatea de nord-vest a țării, țn rest 
vor cădea ploi izolate. Vint slab pînă la 
potrivit, la început din sud, apoi din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 12 și 22 grade, iar maximele între 
25 și 35 grade. In București: Vreme în 
general frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, temporar noros, favorabil aver-? 
selor de ploaie. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în general staționară. 
Pe litoral; Vreme în general frumoasă 
și călduroasă cu cerul variabil, mal mult 
senin noaptea și dimineața. După-amia- 
za tendințe de averse slabe de ploaie. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura în general staționară.

propia.de
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Locuințe noi 
la Cîmpina

In toamna anului 1962 s-a des
chis în orașul Cîmpina un șantier 
de construcții de locuințe. Rodul 
muncii constructorilor s-a văzut 
încă de anul trecut, cînd au fost 
date în folosință cinci blocuri cu 
260 de apartamente. Anul acesta 
constructorii vor da locuitorilor

Cîmpinei alte trei blocuri, care vor 
totaliza 180 de apartamente. Pe 
strada Lenin a început, cu cîteva 
săptămîni în urmă, construcția 
unul bloc cu 5 nivele, pare va cu
prinde 100 de apartamente. Mai
strul Nicolae Zida.ru conduce cu 
pricepere lucrările. Fierarii be- 
toniști din brigada condusă de Ion 
Necula execută numai lucrări de 
bună calitate. Munca constructori
lor este mult ușurată de folosirea 
mijloacelor mecanizate.

re unul din șantierele de construcții din Cimpina

Plopul de la R af a i Ia

CONTINUAREA LUCRĂRILOR 
REUNIUNII PRIVIND 

PROBLEMELE EDUCĂRII 
TINERETULUI

Luni au continuat în Capitală lu
crările Reuniunii internaționale de 
experți în problemele educării tine
retului.

La punctul doi al ordinei de zi 
„Activitățile educației extrașcolare 
în slujba înțelegerii internaționale“, 
au luat cuvîntul experțli : Z. ELha- 
bashy (R.A.U.), A. Baghli (Algeria), 
A. Segrouchni (Maroc), I. Samb (Se
negal), P. Lesueur (Franța), H. Star 
(Tunisia), M. Zrelek (R.S.F. Iugo
slavia), M. Lankasek (R. S. Ceho
slovacă), Al. Bălăci (R. P. Romînă), 
V. N. Oriol (U.R.S.S.).

Pe marginea discuțiilor a luat cu
vîntul reprezentantul UNESCO, 
Pierre François. La lucrări mai par
ticipă și prof. Zabiollah Safa, vice
președinte al Comisiei naționale 
UNESCO din Iran.

Sîmbătă, oaspeții au vizitat insti
tuții cu caracter artistic și educativ 
din Capitală și împrejurimi. Dumini
că, Valentin Lipattl, președintele 
Reuniunii, a oferit participanților un 
dejun la Casa de creație de la Mo- 
goșoaia.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
CULTURALE IUGOSLAVE

secretarului de stat pentru proble
mele învățământului superior și de 
specialitate din R. D. Germană, care 
face o vizită în țara noastră, a fost 
primită de Ștefan Bălan, ministrul 
învățăm întului.

La întîlnire au participat Jean LI- 
vescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, și funcționari superiori din 
același minister.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane în R. P. 
Romînă.

CONSFĂTUIREA 
EDITURILOR TEHNICE 

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Luni după-amiază s-a deschis în 

Capitală a doua consfătuire a editu
rilor tehnice din țările socialiste. Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
Dumitru Trancă, directorul general 
al Centralei editurilor și difuzării 
cărții din R. P. Romînă. Pe ordinea 
de zi figurează referatele : „Editarea 
manualelor inginerești și a lucrări
lor tehnice cu caracter enciclopedic", 
„Editarea dicționarelor tehnice“ și 
„Rolul prezentării grafice — corela
ția dintre prezentarea grafică și con
ținutul cărții“.

Primul referat de pe ordinea de zl 
a fost prezentat de Aurel Oprean, 
corectorul Editurii tehnice din R.P.R.

Lucrările consfătuirii continuă.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
RAȚIUNEA TREBUIE SĂ INVINBA

Săptămînalul francez „L’Express" pu
blică un articol despre situa|ia creată In 
Maroc In urma sentinței de condamnare 
la moarte a unor fruntași democrați din 
această țară.

După șase luni de deliberări, procesul 
sfîngii marocane a lăsat în pericol de 
moarte pe Mohammed Basri, Omar Ben- 
jelloun și Moummen Diouri. Ei au fost 
condamnați la pedeapsa capitală și curtea 
supremă s-a întrunit în grabă pentru a 
confirma verdictul în pofida neregulari- 
tăfilor pe care juriștii marocani și străini 
le-au semnalat necontenit, în tot timpul 
procesului. Numai grajierea acordată de 
rege poate să-i salveze de la moarte.

Problema este simplă ; Uniunea nafio- 
nală a forjelor populare (partid al opo
ziției de sfînga) a ocupat în cursul anului 
trecut un loc din ce în ce mai însemnat 
în viața politică marocană. Alegerile le
gislative au arătat puterea partidului și 
influența pe care el o exercita la orașe. 
Alegătorii din Rabat, de pildă, n-au ales 
decîf deputafi de sfînga.

Regele se găsea în situația de a face 
alegerea între două politici : să invite 
sfînga la guvernare sau să încerce a o 
distruge. A fost aleasă cea de-a doua 
cale. A împiedica U.N.F.P. de a participa 
la activitatea guvernamentală sau de a se 
dezvolta în mod normal însemna a o îm
pinge spre o politică și mai radicală. 
Pînă în prezent, conducătorii partidului 
de sfînga au păstrat o suficientă influentă 
asupra militanților pentru a calma nerăb
darea lor. Dar dacă Basri și tovarășii lui

vor fi executaji se va putea susține cM 
regele a dat „lovitura de începere".

Mohammed Basri este unul dintre prin
cipalii conducători ai stîngii. In trecut el 
a condus mișcarea de rezistentă împotriva 
protectoratului și pentru înapoierea rege
lui Mohamed al V-lea. El este unul din 
oamenii .cei mai stimați din vechea rezis
tentă. Dacă va fi executat, se vor găsi 
sute de oameni care vor dori să-l răz
bune. Omar Benjell.oun este un avocat 
care reprezintă prototipul tînărului maro
can instruit. El n-a cerut decît să servească 
unei politici moderne, fie chiar sub un re- 
gim monarhic. Refuzîndu-le. grațierea, re
gele va lăsa astfel să fie executați aliații 
lui de ieri. Diverse personalități au in
tervenit în favoarea grațierii. Dacă Hasan 
al ll-lea va da răspuns acestor apeluri el 
își va păstra posibilitățile de dialog cu 
elita țării sale/ Dacă, dimpotrivă, el va 
crede că rațiunea merge împotriva pro
priilor sale interese, nu-i va mai rămîne 
decîf să-și pună regimul în defensivă, 
căci el nu va mai putea controla eveni
mentele.

Legenda spune că într-o zi, oas
tea lui Ștefan cel Mare urmă
rea dușmanii în susul pîrîului Stev- 
nic, ce curge la marginea codrilor

umbroși ai Rafailei. Pentru a prinzi, 
Ștefan, cu suita sa, și-a ales umbra 
unui plop frumos, cu ramuri bogate și 
frunză deasă. Aici a chemat el pe clă- 
cașii de prin partea locului, cu care 
s-a sfătuit asupra drumului prin codri, 
asupra locurilor bune de luptă.

Oamenii de prin partea locului au 
păstrat din tată-n fiu amintirea des
pre întîlnirea cu domnitorul Mol
dovei, iar plopul sub care el 
a prînzit continuă să stea de strajă 
pe malul Stevnicului. Azi, opt oameni 
voinici, ținîndu-se lanț cu brațele în
tinse, abia îl pot cuprinde. Ar fi greu 
să-i precizăm vîrsta. Dar dacă domni
torul l-a găsit falnic pe vremea lui, cu 
suficientă umbră sub el pentru a lua 
masa împreună cu suita sa, atunci M 
putem acorda fără exagerare 600— 
700 de ani.

Plopul de la Rafaila, monument ri 
naturii, se bucură de ö îngrijire deo
sebită, păstrindu-și vigoarea. Nume
roși excursioniști vin să-l vadă, po
posind adesea sub umbra lui deasă.

Luni dimineața, delegația condusă 
de Janez Vipotnik, secretar federal 
pentru învățămînt și cultură al 
R.S.F. Iugoslavia, a fost primită de 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și de Ștefan Bălan, ministrul 
învățământului. La întîlnire au par
ticipat Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Dumitru 
Popescu, Ion Moraru, vicepreședinți 
ai Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. Au fost de față repre
zentanți ai ambasadei R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
iugoslavi au vizitat Muzeul de artă al 
R. P. Romîne, Universitatea „Bucu
rești“, și Complexul de cămine stu
dențești din cartierul Grozăvești.
VIZITA DELEGAȚIEI CULTURALE 

DIN R. D. GERMANĂ
Luni la amiază, delegația condusă 

de Franz Dahlem, prim-locțiitor al

11111

SESIUNEA CONSILIULUI 
EDITORIAL AL FEDERAȚIEI 

MONDIALE A OAMENILOR 
DE ȘTIINȚĂ

Luni au început la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Capitală lucră
rile sesiunii Consiliului editorial al 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință. La lucrări participă cunos- 
cuți oameni de știință din Anglia, 
R. A. Unită, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Danemarca, Franța, R. D. 
Germană, India, Japonia, Romînia, 
Ungaria, U.R.S.S. Lucrările sînt 
conduse de acad. I. Malek (Cehoslo
vacia), președintele Consiliului edi
torial al F.M.O.S., vicepreședinte al 
Academiei de științe din R. S. Ce
hoslovacă. Acad. Nicolae Teodores- 
cu, vicepreședinte al Asociației oa
menilor de știință din R. P. Romî
nă, a rostit un cuvînt de salut.

(Agerpres)

„PROCESUL SISTEMULUI LATIFUNDIAR“

lntr-un articol intitulat „Procesul siste
mului latifundiar", publicația uruguayană 
„Epoca" se ocupă de rolul nefast pe 
care îl au marile latifundii.

Continuăm să suferim de pe urma 
sistemului latifundiilor care ne frînează 
atît de mult dezvoltarea. Ce este la
tifundia ? Este marea proprietate rurală, 
necultivată, nepopulată, fără să producă 
sau producînd puțin. Este o bucată de 
pămînt, proprietate a unui senior, care 
nu locuiește pe ea, nici n-o lucrează di
rect, nici nu depinde de recoltele pe 
care le dă ea, In multe cazuri nici n-o 
cunoaște măcar, nici nu știe cu exacti
tate unde este situată. Dar este totuși 
proprietatea seniorului și constituția îi 
ocrotește dreptul asupra ei. Indiferent 
de schimbarea condițiilor tn alte sectoa
re, investijiile initiale făcute pe o aseme
nea moșie sînt totdeauna garantate. Mai

mult chiar, în perioada de inflafie galo
pantă, așa cum este cea în care trăim, ea 
devine cel mai sigur teren pentru investi
ții. Cumpărate la început pe un preț de 
nimic, pămîntul latifundiilor valorează azi 
considerabil. Problema latifundiilor este 
foarte gravă. Atît de gravă, pentru că 4,4 
la sută din numărul lor total reprezintă 
mai mult de 57 la sută din totalul bogății
lor tării, exprimate în pămînturi și vite. 
600 sau 700 de familii sfăpînesc Urugua- 
yul.

Care sînt relele derivate din latifundii? 
Densitatea cornutelor mari și a oilor sca
de pe măsură ce crește suprafața pro
prietăților. Pe o suprafață de 10—19 h3 
se află 0,93 vite mari la hectar. ; pe su
prafețe între 5 000—10 000 ha densitatea 
este de 0,54 vite mari la hectar. Cu oile 
se întîmplă la fel : pe suprafețe ocupînd 
între 100—200 ha numărul lor este de 
1,59 oi la hectar; pe cele între 5 000— 
10 000 el scade la 1,19. Latifundiile pro
voacă depopularea satelor. Pe măsură ce 
crește suprafața moșiilor, descrește den
sitatea populației. Pe suprafețe de 4 ha 
trăiesc 135 de locuitori pe km p ; pe 
cele de 5 000—10 000 hectare trăiesc 
0,39 locuitori pe km p. Randamentul su

feră de asemenea. Pe suprafețe între 1—4 
ha cantitatea de grîu recoltată este de 
944 kg la ha ; pe suprafețe între 200— 
500 ha ea este de 816 kg la ha ; pe cele 
între 5 000—10 000 hectare — de 698 kg' 
la ha. Aceste cifre, culese din datele re- 
censămîntului pe 1961, demonstrează în 
mod evident pînă la ce punct afectează 
latifundiile resursele productive, pînă 
unde descresc posibilitățile de dezvoltare 
a țării, în ce măsură proprietarul de 
mari întinderi de pămînt neglijează ran
damentul și îmbunătățirea lor.

Prima măsură pentru a face fată cu 
succes crizei care afectează Uruguayul 
constă în lichidarea latifundiilor prin în
făptuirea unei reforme agrare radicale. 
Sistemul latifundiar merită să fie condam
nat pentru că este antisocial, antiuman. 
Pentru că este prietenul unui pumn de 
bogafi și dușmanul celor mulți, deoarece 
constituie izvor de mari profituri doar 
pentru acest pumn de privilegiată 
In același timp, pentru imensa majoritate 
el înseamnă foame, șomaj, incultură și mi
zerie. Oamenii fără de pămînt și pămîn- 
turile fără oameni acuză sistemul lati
fundiilor. Pămîntul, fot așa ca soarele, ae
rul și apa nu poate să se afle în folosin
ța exclusivă a unui stăpîn, ci tre
buie să fie al tuturor, trebuie să apar
țină tării.

UN PROGRAM METEOROLOGIC GLOBAL

Colecție 
medaliată

Unii au pasiunea tllafeliei, alții sini 
amatori de ilustrate, flori. Natalia Tripșa, 
o'igospodină din Tg, Mureș, a îndrăgit a- 
vicultura. Cu sprijinul Asociației crescă-

torilor de păsări șl de animale mici, șl-a 
amenajat o mică crescătorie cu păsări 
din rasele Leghorn, Rhode-Island, Susex, 
dar și din altele mai puțin cunoscute. 
Păsările se remarcă atît prin producția 
ridicată de ouă și carne, cit și prin co
loritul penalului. Pentru unele din aceste 
exemplare s-au acordat medalii la dife
rite expoziții de păsări de curte șl ani
male mici.

Cu prilejul sesiunii Consiliului editorial al Federației Mondiale a oame
nilor de știință s-a deschis o expoziție de cărți științiiice editate in țara 

noastră. In fotografie : în fața unuia din standuri

0 judicioasă muncă de cercetare științifică
DECLARAȚIA ACAD. PROF. HANS STUBBE

La invitația Academiei R. P. Ro
mîne și a Consiliului Superior al 
Agriculturii, acad. prof. Hans Stub
be, președintele Academiei de 
științe agricole a R. D. Germane, a 
fost timp de două săptămîni oaspe
tele țării noastre. Luni, înainte de 
plecare, prof. Hans Stubbe a avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
romîne de presă „Agerpres“, Emil 
Marinescu.

Am avut prilejul, a arătat prof. 
Hans Stubbe, să cunosc unele regi
uni ale țării dv, să studiez dezvolta
rea agriculturii, munca științifică 
din institute, să vizitez gospodării 
de stat și colective. Am constatat că 
în institute se desfășoară o muncă 
științifică judicioasă și la un nivel 
calitativ ridicat, că aici lucrează cu

pasiune numeroși cercetători, am 
văzut în stațiunile experimentale o 
varietate de soiuri valoroase, care 
sînt verificate spre a fi extinse în 
producție. Acestea justifică cele mai 
bune speranțe că agricultura romî- 
nească va dispune în viitorul apro
piat de noi soiuri de plante de cul
tură de mare producție. Suprafețele 
mari ale stațiunilor experimentale 
permit ca rezultatele cercetărilor să 
fie verificate chiar în cadrul aces
tora, în condiții de producție, fapt 
de mare importanță pentru agricul
tură. Tematica de cercetare variată 
și complexă — a spus în continuare 
prof. Hans Stubbe — își are izvorul 
în problemele actuale ale produc
ției. Cu prilejul acestei vizite, am 
ajuns la concluzia că în țara dv. cer

cetările fundamentale, cercetările a- 
plicațe și practica formează un tot 
armonios. Aveți un foarte bun sis
tem de răspîndire în producție a re
zultatelor cercetărilor științifice, în
deosebi prin intermediul consiliilor 
agricole și specialiștilor care lucrea
ză în unitățile productive.

M-a impresionat și vizita făcută 
în Delta Dunării. Faptul că în a- 
ceastă pitorească și bogată regiune 
a țării dv ați organizat și dezvoltat 
o mare rezervație naturală prezintă 
un real interes științific.

Remarcînd marele volum de cons
trucții de locuințe din București și 
orașele vizitate, oaspetele a arătat 
că arhitecții romîni sînt foarte pri- 
cepuți, locuințele sînt plăcute și 
confortabile, construite ingenios și 
cu fantezie. In cursul călătoriei mele, 
a încheiat prof. Stubbe, am stat 
de vorbă cu mulți locuitori ai țării 
dv, am văzut strădaniile lor, că sînt 
mîndri de rezultatele minunate ob
ținute în progresul țării.

Turnee artistice
BAIA MARE (coresp. „Scîn- 

teii"). — După un ciclu de 4 specta
cole prezentate la Baia Mare, colec
tivul artistic al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București a pre
zentat sîmbătă seara la Satu Mare 
piesa „Nora“ de Ibsen. Duminică, pu
blicul sătmărean i-a revăzut în două 
spectacole: după amiază în „O fe
meie cu bani“ de B. Shaw și seara 
în drama lui Horia Lovinescu „Moar
tea unui artist".

■k
Intre 22—28 iunie orchestra „Bar

bu Lăutaru" a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ dirijată de Nicu 
Stănescu prezintă, în cadrul unui 
turneu, concerte de muzică populară 
romînească la Borsec, Toplița, 
Miercurea Ciuc, Tușnad, Sf. Gheor
ghe, Predeal, Sinaia. Soliștii vor fi : 
Maria Lătărețu, Ana Ispas, Emil Ga- 
vriș, Vlad Dionisie.

înfr-o corespondentă din Geneva ziarul 
englez „Times" scrie ’

înlocuirea pe scară largă a stațiilor me
teorologice dotate cu echipament auto
mat sau semiautomat este studiată de 
Organizația Meteorologică Mondială 
(W.M.O.) ca parte a planului său pentru 
crearea unui sistem international atotcu
prinzător de cercetare a vremii. D. A. Da
vies, secretar general al W.M.O,, va pre
zenta în luna aprilie, anul următor, un stu
diu general pentru cercetarea coordonată 
a vremii pe scară mondială. Acest lucru 
a fost hofărît de Comitetul executiv al 
W.M.O.

Studiul se va referi la amplasarea și

funcțiile ce revin centrelor mondiale și 
regionale, la caracteristicile generale ale 
rețelei de comunicații, precum și la siste
mul de observație. Fixarea centrelor mon
diale la Washington și Moscova a fost 
confirmată la întrunirea Organizației, iar 
W.M.O. i s-a cerut să stimuleze studiile 
pentru up al treilea centru în emisfera 
sudică. Mașini de calculat de mare viteză 
vor fi folosite pentru a prelucra datele 
aflate la dispoziția serviciilor naționale. 
Sateliții pentru comunicații vor fi folosiți 
pentru transmiterea informațiilor.

Pe lîngă metodele existente, cum sînt 
stafiile ferestre și maritime, radiosondele 
și informațiile obținute cu ajutorul avia
ției, comitetul a luat în considerare posi
bilitățile safelifilor meteorologici și rache
tele. Proiectul integral pentru transmite
rea observațiilor globale ca și sistemele 
de prelucrare a datelor vor fi definifivafe 
în mai 1966, iar planul de cheltuieli va

fi pus |a dispozifie tn aprilie 1967, penfru 
a fi studiat de al cincilea congres meteo
rologic mondial. Comitetului i se vor 
prezenta planurile sistemului de studiu 
prin intermediul sateliților meteorologici.

In timpul aplicării sistemului, doi sate
liți se vor afla permanent pe orbită, fofo- 
grafiind zilnic acoperișul de nori al pă- 
mîntului și făcînd valoroase observații 
pe baza razelor infraroșii pentru meteo
rologie. Unul din sateliți va avea la bord 
două camere de televiziune perfecțio
nate și sisteme de înregistrat pe bandă. 
Celălalt va fi înzestrat cu două aparate 
de transmisie automată a fotografiilor, 
pentru a asigura ca fotografiile să par
vină stațiilor de pe pămînt.

Comitetul a apreciat că progresul me
teorologiei în viitor depinde de un număr 
mai mare de servicii meteorologice în di
ferite regiuni. Deoarece este programată 
folosirea în viitor a avionului de transport 
comercial supersonic, se consideră , că ar 
trebui să se facă recomandări consfructo- ;; 
rilor cu privire la cerințele meteorologice 
fa{ă de un asemenea avion.

VIAȚA Șl MOARTEA COTIDIENELOR personalitatea sa proprie, ea este o să
răcire, nu numai pentru presa unei țări, 
dar pentru însăși această țară.

De unde vine pericolul ? A fost invo
cată concurența radio-ului și televiziunii. 
Această concurență există. Unii nu îi în
locuiesc pe ceilalți, în măsura în care 
știu să se adapteze condițiilor concuren
tei.

Mai grave sînt ameninfările de ordin 
economic și comercial. Raportorii de la 
Istanbul au arătat că tehnologia presei 
a evoluat prea încet, și mai ales că pre
țul de cost al fabricării unui ziar este 
principala piedică în dezvoltarea sa, 
prima cauză a dispariției sale. Un editor 
din Los Angeles a calculat că pentru a 
mări numai cu 1 la sută locul consacrat 
textului redacțional, l-ar costa suplimen
tar, ca cheltuieli de imprimare, o jumă
tate de milion de dolari. Trebuie relevată 
inconsecventa raportorilor care sugerea
ză crearea de fonduri internationale de 
investiții, fără a vedea că ar fi agravată 
astfel în proporții uriașe presiunea bani
lor asupra presei.

Dezbaterea nu s-a încheiat cu o con
cluzie definitivă.

existe un ziar la 109 000 locuitori, în loc 
de unul pentru 33 000. Iar tirajul total 
s-a dublat în 45 de ani și numărul coti
dienelor chiar a crescut ușor de la cel 
de al doilea război mondial încoace. In 
plus, descentralizarea urbană a făcut să 
prospere ziarele locale în detrimentul 
celor mai mari.

In Japonia 90 ziare de provincie re
prezintă, împreună cu cele „cinci mari“, 
95 la sută din tiraj. Cît despre presa 
olandeză, numărul editorilor indepen
denți a scăzut, din 1950, de la 60 la 50, 
cel al cotidienelor de la 115 la 95, în 
timp ce tirajul total a crescut de la 
2 775 000 la 3 450 000. Constatări ase
mănătoare au fost făcute în multe alte 
țări. Se poate trage concluzia că, dacă 
există mai pufine ziare, nu există mai 
puțini cititori. Și, în măsura în care aceas
tă concentrare face să dispară reflectarea 
unei păreri originale sau expresia nece
sităților și concepțiilor unei comunități 
politice, sociale sau etnice avîndu-și

Ziarul elvețian „Tribune de Genève" 
relatează despre procesul de concentrare 
a presei în principalele țări capitaliste.

La cea de-a Xlll-a adunare a Institutu
lui Nafional al presei a avut loc la 
Istanbul o interesantă dezbatere asupra 
„vieții și morții cotidienelor“. Recenta 
dispariție a unor mari ziare engleze și 
americane, concentrarea presei înfr-un 
număr de mîini din ce In ce mai redus 
a fost pentru mulți un semnal de alar
mă și prilej pentru o cercetare serioasă 
a situafiei presei cotidiene.

In Statele Unite se tipăresc astăzi 1761 
cotidiene, fată de 2 600 în 1910, în timp 
ce populafia s-a dublat, ceea ce face să

Mi Ü Pi
Centenarul nașterii lui Pierre de Coubertin

Luni, la sediul Consiliului gene
ral al U.C.F.S., a avut loc într-un 
cadru festiv aniversarea a 100 de 
ani de la nașterea lui Pierre de 
Coubertin, inițiatorul Jocurilor O- 
limpice moderne. Despre opera e- 
minentului pedagog francez a vorbit 
prof. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
U.C.F.S., vicepreședinte al comite
tului olimpic romîn. La festivitate

au participat membri ai Comitetu
lui olimpic romîn, cadre de condu
cere de la Institutul de Cultură 
Fizică, cercetători în domeniul cul
turii fizice, activiști sportivi, antre
nori, sportivi și ziariști. De aseme
nea, au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Franței la București.

(Agerpres)

LUAT SFIRȘIT TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
Turneul interzonal de șah de Ia 

Amsterdam, la care au participat 24 
de concurent! din 14 țări, ș-a termi
nat cu o „sosire“ foarte strînsă, 4 
șahiști (Larsen, Smislov, Tal și Spas
ski) realizînd același număr de punc
te, Locul întii a tost atribuit totuși 
danezului Larsen, marea revelație a 
acestui turneu și autorul celui mai 
bun coeficient Sonneborn. în ultima 
rundă s-au înregistrat următoarele re
zultate : Smislov—Larsen remiză ; 
Spasski—Quinones 1—0; Stein—Dar- 
ga remiză ; Tal—Tringov 1—0; Fogel- 
man—Ivkov 0—1; Perez—Reshevsky 
0—1; Bronstein—Portisch remiză'; 
Poralh—Evans remiză ; Gligorici— 
Vranesici 1—0; Packman—Rossetto 
1—0.

Clasament Una! : 1—4. Larsen
(Danemarca), Tal (U.R.S.S.), Spasski 
(U.R.S.S.), Smislov (U.R.S.S.) — cite

17 puncte ; 5. Stein (U.R.S.S.) 16,5
puncte ; 6. Bronstein (U.R.S.S.) 16
puncte. 7. Ivkov (Iugoslavia) 15 
puncte ; 8—9. Reshevsky (S.U.A.), 
Portisch (R.P. Ungară) 14,5 puncte ; 
10. Gligorici (Iugoslavia) 14 puncte 
etc.

Conform regulamentului, din fieca
re țară se pot califica în turneul can- 
didaților doar trei concurenți- Astfel 
că din partea U.R.S.S. se califică Tal, 
Spasski și Smislov, In timp ce Stein și 
Bronstein, deși au ocupat locurile 5 și 
6, sînt eliminați. în afara celor trei 
mari maeștri sovietici au obținut ca
lificarea Larsen și iugoslavul Ivkov. 
Pentru desemnarea celui de-al 6-lea 
participant în turneul candidaților, a- 
mericanuJ Roshvesky și maghiarul 
Portisch, care au obținut același nu
măr de puncte, vor disputa un meci 
de baraj.

ÂŸWWÂ’tafii

• Aseară la Brașov s-a disputat meciul 
international amical de volei dintre echi
pa feminină a R. P. Romîne și reprezen
tativa Japoniei, campioană mondială. 
Oaspetele au repurtat victoria cu scorul de 
3—1 (15—5; 15—9; 11—15; 15—5).

• După cum s-a mai anunțat peste cî
teva zile își va începe turneul în țara noas
tră cunoscuta echipă italiană de fotbal 
F.C. Lazio. In primul meci echipa italiană 
va întîlni joi cu începere de la orele 19,45 
pe stadionul Republicii la lumina reflec
toarelor echipa Progresul. în deschidere 
de la orele 18 : meciîil restanță de campio
nat : Rapid-Steagul Roșu Brașov.

• Miercuri de la orele 17 pe pista sta
dionului Dinamo din Capitală se va des
fășura un interesant concurs internațional 
motociclist de dirt-track. La acest concurs 
vor participa cei mai valoroși alergători din 
Iugoslavia. R. P. Ungară și R. P. Romînă.

• în turneul preolimpic de fotbal s-au 
disputat duminică două jocuri retur care 
au decis calificarea Iranului și Ghanei. 
Fotbaliștii iranieni au învins la Calcutta 
cu 3—1 echipa Indiei, după ce cîștigaseră 
meciul tur cu 3—0. La Tunis, reprezentati
va Tunisiei a întrecut cu 2—1 echipa Gha
nei, dar a fost eliminată deoarece pierduse 
cu 2—0 primul joc.

Pînă în prezent s-au calificat pentru 
turneul olimpic de fotbal de la Tokio 11 
țări : Iugoslavia, Japonia, (calificate din 
oficiu), R. P. Romînă, R. P. Ungară, Ar
gentina, Brazilia, Mexic, Maroc, R.A.U., 
Ghana și Iran. Celelalte 5 echipe vor fi 
cunoscute pînă la 30 iunie. Din Europa 
urmează să se califice încă 3 echipe ce 
vor fi desemnate în meciurile : R. P. Po- 
lonă-Italia (retur, în tur a cîștigat Italia 
cu 3—0), R. S. Cehoslovacă-Grecia si 
U.R.S.S.-R. D. Germană (al treilea meci).

Alte două echipe se vor califica din tur
neul preolimpic al țărilor Asiei.

© Campionatul bulgar a revenit echipei 
Lokomotiv Sofia. în ultimul meci fotba
liștii de la Lokomotiv au terminat la ega
litate ; 2—2 cu Beroe Stara Zagora.

© A continuat turneul internațional de 
fotbal de la New York. Echipa engleză 
Blackbum Rovers a învins cu scorul de 
3—1 (2—0) echipa Bahia (Brazilia).

Spartachiada republicană. O sări
tură spectaculoasă de Ia trambu

lină a lui Aurel Breja

FESTIVALUL ARTISTIC 
„NOPȚILE ALBE"

La Leningrad a fost inaugurat du
minică Festivalul artistic „Nopțile 
Albe". Colectivele teatrale prezintă 
spectacolele lor cele mai apreciate. 
Publicul va putea admira arta unor 
interpreți ca : Nikolai Cerkasov, Ale- 
xandr Borisov, Nikolai Simonov, Irina 
Arhipova etc. Festivalul a atras nume
roși oaspeți din diferite orașe ale U- 
niunii Sovietice, ca și de peste hotare, 
în afara participării la manifestările 
artistice, oaspeții vor vizita „Ermita
jul" și „Muzeul Rus", vor face plim
bări în Golful Finie și excursii la Pe- 
trodvoreț.

DETECTIVI SUSPENDAȚI

Patru detectivi de la Scotland Yard, 
membri ai echipei de 120 de persoa
ne care s-a ocupat în mod special de 
cazul trenului poștal Glasgow-Londra, 
au fost suspendați în mod temporar. 
Această măsură a urmat după plînge- 
rea depusă de un comerciant din Glas
gow, potrivit căreia cei patru detec
tivi, însărcinați cu recuperarea bani

lor furați din trenul poștal, sînt acu
zați de a fi primit mită în cursul an
chetei.

SISTEM DE IRIGARE IN LIBAN

în Liban a fost elaborat un proiect 
de creare a unui sistem de irigare 
pentru care vor fi folosite resursele de 
apă ale lacului Karaun și rîului Li- 
tani. Acest proiect prevede fertiliza
rea a 40 000 de hectare de pămînt. 
Barajul de la Karaunsk, care se constru
iește în prezent, va permite crearea u- 
nui lac de acumulare cu o capacitate 
de 220 000 000 metri cubi de apă. Se 
proiectează, de asemenea, fertilizarea 
a 15 000 hectare de pămînt situate la 
sud de șoseaua Beirut-Damasc prin 
săparea unui canal cu o lungime to
tală de 120 km și construirea unor sta
ții de pompare. Costul acestui proiect 
se ridică la 120 000 000 lire libaneze.
IN MEMORIA LUI JAMES JOYCE

La Dublin s-a deschis de curînd un 
muzeu în memoria cunoscutului scri
itor irlandez James Joyce. Printre ex

ponate se află primele ediții ale cărți
lor lui Joyce, fotografii, desene și 
obiecte care au aparținut scriito
rului. S-au organizat vizite Ia casa 
în care s-a născut Joyce și la casa 
lui Leopold Bloom, personajul pe 
care scriitorul l-a imortalizat în 
„Ulisse". „Gate Theatre” din Dublin 
a pus în scenă piesa „Bloom’s day", o 
versiune teatrală a lui „Ulisse".

MORMÎNT STRĂVECHI

La San Pietro Vernotico, în a- 
propiere de Brindisi, în zona arheolo
gică cunoscută sub numele de „Va- 
lesio“, s-a descoperit un mormînt antic. 
Acesta conține un schelet omenesc 
bine conservat, alături de care se mai 
află un pumnal lung, de o valoare 
deosebită. Epitaful conține numele 
grecesc „Tapacos Demetrios“. Specia
liștii departamentului de antichități 
din Tarent au stabilit că mormîntul 
este al lui Demetrios 1- „Soter" (Sal
vatorul), regele seleucid care a domnii 
între anii 162—150 î.e.n.

Zida.ru
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Sosirea lui N. S. Hrușciov în Suedia
STOCKHOLM 22. — Trimisul spe

cial Agerpres, C. Alexandroaie, tran
smite: La 22 iunie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.Ș.S., și persoanele care îl înso
țesc în vizita pe care o întreprinde 
în țările nordice, au sosit în Suedia 
la bordul navei sovietice „Bașkiria“. 
La intrarea în apele teritoriale ale 
Suediei, delegația sovietică s-a îm
barcat pe o navă suedeză cu care a 
călătorit pînă în insula Skeppsho- 
lemn.

Pe cheiul insulei, delegația sovie
tică a fost întîmpinată de premierul 
Suediei, Tage Erlander, de membrii 
guvernului, precum și dé șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Stockholm. Primul ministru al Sue-

diel și șeful guvernului sovietic au 
rostit cuvîntări.

In aceeași zi, N. S. Hrușciov a fost 
primit de regele Suediei, Gustav 
Adolf al VI-lea. Apoi regele a ofe
rit un prînz în cinstea șefului gu
vernului sovietic și a persoanelor 
care îl însoțesc. în cursul după-a- 
miezii, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a făcut o vizită 
la reședința guvernului suedez, unde 
s-a întîlnit cu primul ministru, Tage 
Erlander, cu care a avut o scurtă 
întrevedere.

Seara, a avut loc recepția oficială 
dată de guvernul Suediei în cinstea 
oaspeților. La recepție cei doi șefi 
de guverne au rostit toasturi.

Implicații ale răscoalei din Katanga

Noi incidente
în Guyana

GEORGETOWN 22 (Agerpres). — 
In Guyana Britanică elemente re
acționare au provocat noi incidente. 
La Golden Grove, localitate situată 
la aproximativ 25 km de George
town (capitala Guyanei Britanice) în 
urma unor astfel de incidente s-au 
înregistrat 17 răniți. Un cetățean 
portughez, care era în trecere prin 
această localitate, a fost împușcat de 
oameni mascați. Soldați britanici au 
sosit în locurile unde s-au produs 
tulburările. Agenția France Presse 
relatează că acesta este al optulea 
asasinat comis de grupările reacțio
nare după preluarea prerogativelor 
puterii de către guvernatorul bri
tanic, Richard Luyt.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Re
prezentanții a 11 state membre ale 
Comitetului Special O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, au 
prezentat luni o rezoluție în care 
cheamă guvernul englez „să stabi
lească fără nici o întîrziere data a- 
cordării independenței Guyanei Bri
tanice“. Ei au propus, de asemenea, 
crearea unui „subcomitet de bune 
oficii“ alcătuit din trei membri care 
să viziteze această colonie britanică 
pentru a lua cunoștință de situația 
reală.
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PROTOCOL PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI
ÎNTRE R. P. R0MÎNÀ Șl R. S. F. IUGOSLAVIA
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BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost semnat protocolul cu 
privire la sesiunea Comisiei mixte 
romîno-iugoslave pentru schimbul 
de mărfuri. La sesiune a fost exa
minată realizarea de pînă. acum a 
schimbului de mărfuri în baza pro-

tocolului pe anul 1964 și posibilități
le pentru lărgirea lor în acest an. 
Printre altele s-a căzut de acord ca 
schimbul de mărfuri să fie sporit 
cu peste 10 la sută în ambele direc
ții, în raport cu volumul schimbului 
prevăzut pentru acest an.

La Bienala

ELISABETHVILLE 22 (Agerpres). 
— Corespondentul din Elisabethvil- 
le al agenției France Presse relatea
ză că situația este din ce în ce mai 
confuză la Albertville, capitala pro
vinciei Katanga de nord, unde săptă
mâna trecută a avut loc o răscoală 
împotriva guvernului central congo- 
lez. Potrivit agenției, unitățile arma
tei naționale congoleze din Albert
ville par să fi pierdut complet con
trolul asupra situației, iar aeroportul 
orașului continuă să rămînă închis. 
S-a aflat că este pe cale de constitu
ire un guvern provizoriu alcătuit 
din lideri ai răsculaților.

După Cum transmite agenția 
U.P.I., ofițeri din armata ■ națională 
congoleză din Elisabethville refuză 
să mai facă cunoscute informații a- 
supra activităților trupelor în pro
vincia Katanga de nord. S-a aflat 
totuși că trupele congoleze se regru
pează la Baudouinville unde sînt 
trimise în prezent întăriri, ceea ce 
permite șă se creadă că se pregăteș
te-o contraofensivă împotriva răscu
laților.

★

LEOPOLD VILLE 22 (Agerpres). 
într-o declarație făcută corespon
dentului agenției France Presse la 
Leopoldville generalul Mobutu, co
mandantul șef al armatei naționale

congoleze, a cerut ca „anumiți 
membri din guvern să fie înlăturați, 
iar armata să fie aceea care să men
țină ordinea în țară în numele gu
vernului. Altfel, a subliniat el, voi 
înceta operațiunile militare“. Agen- . 
ția France Presse apreciază că a- 
ceastă declarație este un răspuns 
la criticile formulate recent de unii 
membri ai guvernului congolez po
trivit cărora acțiunile represive ale 
armatei sînt cauza nemulțumirilor 
și tulburărilor în rîndul populației. 
Generalul Mobutu reamintește însă 
că „în conformitate cu dorința gu
vernului“ el „a făcut tot ce a crezut 
de cuviință pentru a restabili ordi
nea în Katanga“. în prezent, în 
legătură cu situația din localitatea 
Albertville, in nordul Katangăi, a 
spus Mobutu, „nu voi face nici o 
mișcare atîta timp cît nu voi ști 
dacă armata deține inițiativa în o- 
perațiuni sau nu“.

★

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare radiodifuzată, pri
mul ministru al Republicii Congo, 
Cyrille Adoula, a dezmințit zvonuri
le că ar intenționa să demisioneze, 
declarînd că „guvernul său va con
tinua să-și exercite funcțiunile și că 
nu poate fi vorba de o demisie“.

întrevederi în problema cipriotă
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Primul ministru al Turciei, Ismet 
Inönü, însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Erkin, și de alte perso
nalități ale partidului popular repu
blican, a sosit luni la Washington la 
invitația președintelui S.U.A., John
son. Imediat după sosire, premierul 
Inönü a avut o întrevedere cu pre
ședintele Johnson.

Pentru miercuri este așteptat în 
capitala S.U.A. premierul grec Pa
pandreu. Potrivit agenției Reuter, în 
timpul întrevederilor pe care le va 
avea cu premierul turc Inönü și cu 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Greciei, Păpandreu, președintele 
Johnson va cere interlocutorilor săi 
să înceapă imediat consultări direc
te în legătură cu situația din Cipru, 
precum și cu relațiile dintre cele 
două țări.

La Organizația Națiunilor Unite 
s-a anunțat luni că secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, îl va primi 
miercuri pe președintele Consiliului 
de'Miniștri al Turciei, Ismet Inönü, 
urmînd ca vineri să primească vizi
ta premierului grec Papandreu.

LONDRA 22 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță că Marea Britanie 
a invitat pentru vizite separate la 
Londra pe Ismet Inönü, primul mi
nistru al Turciei, și G. Papandreu, 
primul ministru al Greciei. Data 
precisă a vizitelor n-a fost încă fi
xată.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Cei 14 delegați republicani din sta
tul Montana la Congresul național 
al partidului de la San Francisco 
s-au angajat să voteze pentru Barry 
Goldwater la primele trei tururi de 
scrutin menite să stabilească pe can
didatul prezidențial. Montana a fost 
ultimul stat care a mai rămas să-și

Recent la Seul șl in celelalte orașe 
ale Coreei de sud au avut loc pu
ternice demonstrații de protest Îm
potriva regimului dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi. In fotografie : O cioc

nire intre manlleslanțl șl poliție

)

Simbătă 20 iunie a avut loc deschide
rea oficială a celei de-a 32-a bienale — 
una dintre cele mai mari manifestări ar
tistice tradifionale. Cu cifeva zile înainte, 
începînd din 16 iunie, mai mult de 400 
reprezentanți ai ziarelor, zeci de directori 
de muzee, critici de artă, membri din ju- 
rii și comisii, persoane oficiale, numeroși 
oaspefi străini și amatori de arfă au vi
zitat expozifiile celor 33 de nafiuni, pre
zentate în pavilioane proprii sau în pavi
lionul central al Italiei, în afară de expo
zițiile de artă plastică, Veneția adăposteș
te, în aceste zile însorite, și o expoziție 
internațională a cărfii, un festival al fil
mului de artă, concerte și conferințe, prin
tre care și Adunarea generală a Asocia
ției internationale a criticilor de artă. Cu 
ocazia deschiderii bienalei au fost anun
țate și premiile, care au revenit pictorului 
american Robert Raushemberg și sculpto
rilor Zoltan Kemeny (Elvefia), Andrea

din Veneția
Cascella (Italia) și Arnoldo Pomodoro 
(Italia).

Țara noastră e reprezentată prin lucră
rile a 4 artiști : sculptorul Boris Caragea 
și pictorii Ion Gheorghiu, Ion Bițan și Ion 
Pacea. După părerea generală a celor 
care au vizitat pînă acum expoziția, ope
rele lor lasă o impresie profund pozitivă, 
de „vitalitate și forță", cum s-a exprimai 
însuși ministrul instrucțiunii publice în vi
zita făcută în pavilionul Romîniei cu oca
zia vernisajului oficial al bienalei. Cu
vinte pline de apreciere au adus și cri
tici de artă ca................................ . ‘
ques Lassaigne, Georges Boudaille, 
Marchiori, Gian Alberto dell'Acqua, dr. 
Richard Hăsleu, 
și alții. în ziarul 
Gianelli se referă printre altele la inte
resanta evoluție a arfei din țara noastră, 
la caracteristicile proprii prin care ea se 
remarcă. , .

Mario de Michele, Jac-
' G.

Muller MehlisReinhard
„II Popolo", Silvano

Mircea DEÂC
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Tancuri ale armatei congoleze păzind un pod din regiunea în care acționează detașamentele râsculaților
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(Agerpres).WASHINGTON 22
Curtea Supremă a S.U.A. a declarat 
luni drept neconstituțiOiîal paragra
ful din legea cu privire la securitatea 
internă adoptat în 1950, prin care se 
interzice membrilor Partidului Co
munist din S.U.A. să solicite sau să 
folosească pașapoarte pentru a că
lători în afara emisferei occidentale. 
Această hotărîre a fost adoptată în 
urma unui apel înaintat Curții Su
preme de Elisabeth Gurley Flynn, 
președintă a Comitetului Național al 
P.C. din S.U.A., și de dr. Herbert 
Aptheker.

Vorbind în numele majorității 
membrilor Curții Supreme, care s-a 
pronunțat în favoarea abrogării a- 
cestui paragraf, judecătorul Arthur 
Goldberg a declarat că paragraful 
„restrînge prea mult și discrimina
toriu dreptul de a călători, îngrădind 
libertățile garantate de cel de-al 
5-lea amendament“ (la constitu
ție — N.R.).

aleagă delegații la congresul repu
blican fixat pentru data de 13 iulie; 
1 308 de delegați, reprezentînd cele 
50 de1 state federale, vor lua hotă- 
rîrea. finală privind desemnarea 
candidatului prezidențial.

Potrivit unor aprecieri ale agen
țiilor de presă americane, 694 din 
acești delegați sînt în favoarea se
natorului Goldwater, dintre care 118 
s-au angajat formal să voteze pentru 
el. (Esté vorba de cei 86 de delegați 
din California și 32 din Indiana, de
semnați la alegerile preliminare). 
Candidatul desemnat trebuie să ob
țină cel puțin jumătate plus unu din 
numărul voturilor delegaților, adică 
655. William Scranton, guvernatorul 
statului Pennsylvania și adversarul 
direct al lui Goldwater, dispune pînă 
în prezent de 138 de voturi. El speră 
însă că în tabăra lui Goldwater vor 
avea, loc „defecțiuni“ mai ales în 
urma votului negativ al acestuia din 
Senatul american în problema drep- 
turilbr civile. Nelson Rockefeller, 
guvernatorul statului New York, 
care.a renunțat, în favoarea lui 
Scranton, de a mai candida la de
semnarea prezidențială, a declarat că 
prin votul său Goldwater „s-a situat 
în afara curentului principal al con
cepțiilor republicane“ și a chemat pe 
membrii partidului republican să 
sprijine candidatura‘ lui Scranton.

Adunări ale foștilor luptători 
antifasciști

BOLOGNA 21 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări à 
mișcării de rezistență împotriva fas
cismului din Italia 
bătă la Bologna o 
care au participat 
antifasciști.

La mitingul ce a
la, membru al Secretariatului P. C. 
Italian, Dozza (comunist), primar al 
orașului Bologna, și alți cunoscuți 
activiști ai mișcării de rezistență îm
potriva fascismului au relevat legă
tura strînsă dintre lupta véchii ge
nerații de antifasciști, care a des
fășurat mișcarea de partizani în anii

a avut loc sîm- 
demonstrație la 
peste 100 000 de

urmat, Amendo-

războiului, și acțiunile luptătorilor 
pentru libertate și democrație în 
condițiile Italiei de astăzi.

In aceeași zi, la Reggio Emilia a 
avut loc o întîlnire a partizanilor 
decorați pentru participare la elibe
rarea Italiei și a tinerilor democrațl 
participant la demonstrațiile de 
masă din iulie 1960, cînd a fost răs
turnat. guvernul Tambroni, care se 
sprijinea pe coaliția democrat-crești- 
nilor și. neofasciștilor. Palmiro To
gliatti, secretar general al P. C. Ita
lian, a adresat un mesaj de salut 
participanților la întîlnirea de la • 
Reggio Emilia.

Nota cubanâ adresata 
guvernului S. U. À.

HAVANA 22 (Agerpres). — Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe al 
Cubei, a adresat guvernului State
lor Unite o notă de protest în legă
tură cu acțiunea unui avion militar, 
care a decolat de pe teritoriul S.U.A. 
și a aruncat bombe asupra fabricii 
de zahăr „Marcelo Salado“ din pro
vincia Las-Vill.as, în numele guver
nului revoluționar al Cubei, Râul 
Roa a cerut guvernului S.U.A. să în
ceteze asemenea acțiuni împotriva 
Cubei.

----------------------------------------------------, \
î . ...

Viziia la Paris a ministrului 
construcțiilor și materialelor 
de construcții al R. P. Polone

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Luni 
a plecat spre Paris Marian Olewin- 
ski, ministrul construcțiilor și ma
terialelor de construcții al R..P. Po
lone. După cum comunică agenția 
P.A.P., această vizită are drept scop 
semnarea unui acord privitor la co
laborarea tehnico-științifică directă 
dintre ministerele de construcții ale 
Poloniei și Franței.

Campania electorală din Mexic

Delegația 
Suprem al 
a sosit la

Sovietului 
U. R. S. S. 
Djakarta

NOTE DE DRUM O săptămînă

în orașul finlandez Turku
La . invitajia municipalității orașului 

finlandez Turku, o delegație a orașului 
Constanta a făcut recent o vizită de o 
săptămînă în acest oraș. Vizita constituia 
un răspuns la vizita pe care o delegație 
a orașului Turku a făcut-o în orașul Con
stanta în toamna anului 1963, cu care o- 
cazie s-a încheiat protocolul prin care 
portul de pe malul Mării Negre s-a înfră
țit cu portul finlandez așezat pè malurile 
fluviului Aura, la vărsarea sa în Marea 
Baltică.

Prima cunoștință cu pămîntul Finlandei 
am făcut-o la Helsinki, înir-una din se
rile de la sfîrșitul lunii mai, cînd în
cepuse să se întrezărească deja farmecul 
cunoscutelor nopți albe. După primirea 
călduroasă, pe care reprezentanții muni
cipalității orașului ne-au făcuf-o la sosi
re pe aeroport, ne-am îndreptat spre 
Turku.

Chiar de la primii kilometri parcurși în 
goana mașinii „Țara celor o mie... sau 
mai precis a celor 60 000 de lacuri” a 
început să ni se destăinuie. în fată ne 
apar peisajele caracteristice : păduri și 
lacuri ; acestea din urmă cîteodată scli
pind albastru printre trunchiurile brazi
lor. Din cînd în cînd încep să se ivească 
și cîmpuri cultivate. La început sînt rare, 
apoi ' numărul lor crește. Ni se spune 
că zona spre care ne îndreptăm 
(Turku-Pori), deține o mare pondere în 
culturile agricole. Cît de mare poate fi 
această pondere se poate judeca după 
faptul că din întreg teritoriul țării abia 
9 la sută poate fi folosit ca pămînt ara
bil, în comparație cu 71 la sută acoperit 
de păduri și 13,7 la sută de lacuri.

Drumul șerpuiește pe niște coline și 
deodată, după ce ni se pare că mergem 
prin aceleași păduri, pătrundem în oraș. 
E un lucru specific pentru multe dintre 
orașele finlandeze, unde pădurea își tri
mite prelungirile adînc, în interior.

Turku își măsoară vîrsfa în sute de ani.

Nicolae PETRE 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al orașului Constanța

Așezări omenești se găseau aci încă In 
secolul 13. Mai dăinuie încă și astăzi ves
tigii ale acestui trecut îndepărtat. Cate
drala și Castelul-Fort, ambele construite 
în secolul 13, cit și universitatea de limbă 
suedeză, datînd din. secolul 17, sînt, numai 
clteva dintre ele.

Dacă faci abstracție de aceste vestigii 
ale trecutului, este foarte ușor să 
încadrezi orașul în rîndul celor mai ti
nere din fără. Construcții arhitectonice 
moderne, în care predomină casele de 
locuit, întîlnești în toate părțile orașului. 
Majoritatea blocurilor nu se ridică decît 
la 4 sau 5 etaje, lungimea lor ajungînd 
însă uneori pînă la aceea a unei străzi 
întregi. E foarte interesant să privești a- 
cele „case-șarpe”, clădite într-o linie 
frîntă, astfel ca fiecare apartament să 
primească soare și lumină din două părți 
deodată. Afît soarele, cît și culorile vii 
sînt mult dorite la această latitudine, 
unde cețurile nordice sînt stăpîne luni 
întregi.

Am vizitat cîfeva apartamente. Unele 
sînt construite de municipalitate, cele 
mai multe de întreprinderi 
Problema spafiului în interior 
ționafă cu inventivitate și cu 
estetic. Apartamentele sînt 
bine sistematizate și mobilate 
Chiriile, în schimb, ca de altfel și impo
zitele, sînt destul de ridicate, ajungînd 
pînă la 20-30 la sută din salariu.

în statisticile finlandeze privind pro- 
ducjia țării, orașul Turku ocupă al trei
lea loc, după Helsinki și Tampere. Ceea 
ce îi aduce, în primul rînd, acest loc este 
fără îndoială industria sa constructoare 
de nave, mal precis șantierul naval

particulare, 
este solu- 

mult simt 
luminoase, 
cu grijă.

■„Crichton Vulcan*. în acest domeniu, al 
construcțiilor navale, orașul deține primul 
loc din țară.

Șantierul este așezat de o parte și de 
alta a rîului Aura, în imediata vecinătate a 
portului. 3 500 de muncitori lucrează 
consecutiv la cele patru principale cale 
de lansare, cît și la numeroasele secfii 
de proiectare și asamblare. Se constru
iesc : spărgătoare de gheață Diesel-elec- 
trice, motonave pentru transportul mărfu
rilor solide, remorchere, petroliere și al
te tipuri de'nave.-Orice vizitator remarcă 
gradul înalt de automatizare a procesului 
de producție de pe aproape întreg 
șantierul. Acest lucru caracterizează și 
Fabrica de materiale pentru construcții, 
Fabrica de paste făinoase și ciocolată 
„Helas”, Fabrica de țigări „Rettig” etc.

Un rol important în viața orașului îl 
ocupă, fără îndoială, portul. Datorită 
faptului că este mereu ferit de îngheț și 
de banchize de gheață, în port se des
fășoară în tot timpul anului o activitate 
intensă. Instalațiile tehnice, care țin pas 
cu navigația modernă, marile antrepozite, 
cît și mijloacele de comunicații cu inte
riorul țării 
peste 500 
exportului, 
la aceasta 
trafic de pasageri, ne putem face o ima
gine completă a activității ce se desfă
șoară aici.

Deși astăzi Turku este cu precădere un 
oraș industrial, tradițiile sale culturale, pe 
lîngă cele istorice, au rămas și ele la loc 
de cinste. Principalul for de cultură, Uni
versitatea de limba finlandeză, așezată 
pe una dintre numeroasele coline ce îm- 
pînzesc orașul, este o mîndrie a tuturor 
locuitorilor. Istoria ei se confundă cu o 
bună parte din istoria orașului. Prima 
universitate de limbă suedeză din țară, 
înființată la Turku în 1640, a fost mu-

permit ca prin port să treacă 
de diferite produse destinate 
sau primite din import. Dacă 
mai adăugăm și importantul

fafă, o dafă cu mutarea Capifalei, la Hel
sinki. La începutul acestui secol a început, 
pe întreaga tară, o campanie de strîngere 
a fondurilor pentru înființarea unei noi 
universități. Deși fondurile nu au fost prea 
mari, în 1922 Universitatea a începui să 
funcjioneze, cu două facultăți. A- 
cum, universitatea s-a transformat în- 
tr-un adevărat orășel, care încîntă priviri
le. Clădiri spațioase, cu geamuri mari, în 
care sînt adăpostite sălile de curs, labo
ratoarele, căminele și cantinele se întind 
pe aproape 8 ha. Numărul facultăților s-a 
mărit, la fel și cel al studenților. Poate 
că numărul studenților ar fi și mai mare 
dacă condițiile pentru urmarea studiilor 
universitare n-ar fi atît de grele. Doar 15 
la sută din studenfi primesc burse de 
sfat, minore, care acoperă doar în parte 
cheltuielile lor. In plus, ei mai sînt supuși 
și la o serie întreagă de taxe, începînd 
de la taxa pentru folosirea laboratoarelor 
și institutelor de cercetări și terminînd cu 
taxele pentru examene.

Nu este turist sau vizitator, venit la 
Turku, care să nu meargă să se plimbe 
pe arhipelagul Alands, format din sute 
de insule, care străjuiește pe vaste întin
deri în fafa orașului. Priveliștile sînt în- 
cîntătoare, mai ales în aceste luni, în 
care ziua se contopește cu noaptea.

în timpul vizitelor noastre la diferite 
obiective social-culfurale, cît și cu prile
jul întîlnirilor organizate de municipali
tate, delegajia noastră a participat la 
numeroase discuții. Mulți interlocutori 
s-au interesat de orașul Constanța și dez
voltarea sa, de litoralul romînesc, despre 
care aici se cunosc multe, deoarece 
numeroși finlandezi au fost în țară cu pri
lejul Festivalului Tineretului și Studenților 
sau vin vara ca turiști să-și petreacă con
cediul la Mamaia. în toate aceste dis
cuții am înțeles încă o dată că pretinsa 
„glacialitate” nordică a finlandezilor este 
imaginară. Peste tot am fost primiți cu 
căldură și prietenie.

în numeroase ocazii și în special cu 
prilejul inaugurării expoziției de artă 
grafică contemporană romînească, pri
marul orașului, dl. Vaino Leino, membri 
ai Consiliului municipal, cît și alți inter
locutori au scos în evidență necesitatea 
întăririi pe mai departe a relațiilor și le
găturilor dintre cele două orașe și, prin 
aceasta, dintre cele două popoare.

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la un mi
ting electoral care a avut loc în 
statul Puebla, Gustavo Diaz Ordaz, 
candidat din partea partidului de 
guvernămînt revoluționar-instituțio- 
nal la funcția de președinte al Me
xicului, a declarat : „Politica ex
ternă independentă a Mexicului 
care corespunde înaltelor idealuri 
tradiționale este dictată de o nece
sitate stringentă și de interesele o-

ale țării. Această politică 
să rămînă neschimbată.

Ordaz,

biective 
trebuie
Noi mexicanii, a relevat 
avem dreptul inalienabil de a ne
hotărî singuri soarta și cerem ca 
acest drept să ne fie respectat așa 
cum și noi respectăm dreptul altor 
popoare. Neamestecul și autodeter
minarea sînt principii tradiționale și 
de neîncălcat ale vieții politice a 
Mexicului“.

SCURTE ȘTIRI
BELGRAD. La invitația Uniunii 

Tineretului Iugoslav, la Belgrad a so
sit o delegație a Uniunii Tinerelului 
Muncitor, condusă de Octavian Nis- 
tor, secretar al C.C. al U.T.M., care 
va face o vizită în R.S.F. Iugoslavia.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că ministrul afacerilor externe al O- 
landei, Joseph Luns, a acceptat invi
tația ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, de a între
prinde o vizită oficială în U.R.S.S., 
între 6 și 14 iulie.

ATENA. Duminică seara a fost 
inaugurat Festivalul anual de dramă 
antică de la Epidaur, cu tragedia 
„Ion“ de Euripide, în regia lui Takis

Muzenidis. A interpretat un colectiv al 
Teatrului Național din Atena, printre 
care se aflau actorii: Kalerghis, Eleni 
Hadziarghiri și Stelios Vokovits.

PARIS. Prof. dr. Valerian Popescu, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., a prezentat recent la spitalul 
Beaugeon comunicarea științifică „Me
toda reacției largi cu plastic imediat 
în tumorile maligne ale maxilarului 
superior“. Comunicarea, ilustrată cu 
un film științific, a fost urmărită cu 
viu interes de numeroși medici stoma
tologi, studenți și membri ai corpului 
medical de la acest spital.

ROMA. Luni s-au deschis lucrări
le celei de-a 10-a sesiuni a Adunării

Demonstratio la Tokio pentru pace

22 (Agerpres).DJAKARTA
Răspunzînd invitației Adunării Con
sultative populare provizorii a In
doneziei și Consiliului Reprezentan
ților Populari ai colaborării reci
proce, la Djakarta a sosit la 22 iunie 
o delegație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., deputat în 
Sovietul Naționalităților. In aceeași 
zi, președintele Indoneziei, Sukarno, 
a primit delegația sovietică.

parlamentare a Uniunii Europei occi
dentale (U.E.O.) la care participă pes
te 100 de parlamentari din țările Pie
ței comune și Anglia. Pe ordinea de 
zi figurează probleme privind politica 
Europei occidentale, N.A.T.O. și re
lațiile economice dintre „cei șase“ 
(țările Pieței comune) și Anglia.

ROMA. La Cerignola a avut loc du
minică o festivitate consacrată împli
nirii a 20 de ani de la crearea Confe
derației Generale a Muncii din Italia, 
cea mai mare uniune sindicală din 
țară.

MOSCOVA. La 22 iunie, la Mos
cova s-a deschis adunarea generală a 
Academiei de științe a U.R.S.S. în 
vederea alegerii a 76 noi academicieni 
și membri corespondenți din rîndul a 
600 de oameni de știință, ale căror 
candidaturi au fost supuse.

WASHINGTON. Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guanabara și 
candidat la viitoarele alegeri preziden
țiale din Brazilia, se află în prezent în 
Statele Unite. El a declarat că fostul 
președinte Kubitschek, care a fost lip
sit de drepturile sale cetățenești, pre
cum și alți oameni politici, vor fi tra
duși în fața justiției după ce ancheta 
dusă în prezent pe baza așa-zisei 
„legi instituționale", va fi dusă la bun 
sfîrșit,

LA PAZ. Ministrul afacerilor exter
ne al Boliviei, Fernando Chinei, a- 
nunță agenția Prensa Latina, a făcut 
o declarație presei în care a subliniat 
că țara sa nu va lua parte la consfă
tuirea miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale organizației State
lor Americane, a cărei convocare a 
fost inițiată de Venezuela pentru a în
vinui Cuba că ar fi furnizat arme in
surgenților venezueleni.
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