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Colectivele laminoarelor de profile 
de 650 și 800 mm de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au livrat de la 
începutul anului uzinelor construc
toare de mașini cu 22 300 tone lami
nate mai mult decît prevedeau sar
cinile de plan. Și celelalte linii de 
laminoare din cadrul combinatului 
au obținut rezultate asemănătoare. 
La laminorul Bluming, de pildă, ca 
urmare a îmbunătățirii regimului 
termic al cuptoarelor adînci și a u- 
tilizării mai productive a agregate-

Brigada de forjori condusă de Grigore Drăgan de la Uzinele „23 August" 
din Capitală se evidențiază lună de lună în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. în primul semes
tru al acestui an, ea și-a depășit sarcinile lunare de plan în 
medie cu 11 la sută, dînd produse de bună calitate. Muncind ca buni 
gospodari, membrii brigăzii și-au îndeplinit încă de pe acum angaja
mentele privind realizarea de economii de materiale. în fotografie (de 
la stingă la Sreapta) : muncitorii Stan Dumitru, Dumitru Procopeț, Gri

gore Drăgan, șeful brigăzii, lorgu Jipa și Florea Manolo
Foto : A. Cartojan

Fiecare zi care ne apropie de 23 
August este plină de roadele muncii 
însuflețite a întregului popor. Pre
tutindeni, în orașele și satele țării 
domnește atmosfera caracteristică 
din preajma marilor sărbători, se 
desfășoară larg întrecerea socialistă. 
Mîndri de înfăptuirile dobîndite sub 
conducerea partidului în cele două 
decenii de viață liberă, oamenii 
muncii își consacră toate forțele, în
treaga lor energie creatoare înflo
ririi patriei socialiste. In fabrici și 
uzine, pe marile șantiere ori dînd 
bătălia strîngerii recoltei, în fața 
planșetelor de proiectare ca și în 
laboratoarele de cercetări, într-un 
cuvînt la fiecare loc de muncă, ma
sele largi dau viață sarcinilor mo
bilizatoare puse de partid și gu
vern, cu hotărîrea fermă de a în- 
tîmpina cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Romîniei cu un bilanț 
bogat de realizări.

Ziarele publică în aceste zile vești 
care umplu de bucurie inimile tu
turor. Tot mai multe colective de 
muncă raportează partidului și gu
vernului succesele de seamă obți
nute în îndeplinirea planului și a 
angajamentelor pe care și le-au 
luat. La Borzești a fost dată în 
funcțiune instalația de electroliză. 
A intrat în exploatare grupul elec
trogen de 150 MW de la centrala 
termoelectrică Paroșeni ; s-au ter
minat lucrările la turbogeneratorul 
de 50 000 kW de la termocentrala 
Grozăvești. Constructorii de pe șan
tierul 
minte

lor, s-au laminat în medie zilnic cite 
113 tone lingouri de oțel peste sar
cina de plan. întrecerea laminoriștf- 
lor hunedoreni a căpătat un și mal 
mare avînt în urma recentei Hotărîrl 
a partidului șl guvernului privind ridi
carea în continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. S-au între
prins noi măsuri menite să asigure 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe semestrul II și 
îmbunătățirea calității producției.

Combinatului de îngrășă- 
chimice de la Turnu Mă

gurele au anunțat, printr-o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, terminarea cu șase 
luni înainte de data fixată a con
strucției și montajului la fabrica de 
acid sulfuric. Lucrînd organizat, gos
podărește, numeroase colective de 
întreprinderi și chiar ramuri indus
triale întregi și-au îndeplinit înainte 
de termen planul pe primul semestru 
al anului. Graficele furnaliștilor și 
oțelarilor din întreaga țară au con
semnat încă de la 26 iunie reali
zarea planului semestrial. In 6 luni, 
oțelarii hunedoreni au produs 
peste plan o cantitate de 60141 
tone oțel Martin și electric, depășin- 
du-și cu mult angajamentul luat 
pînă la 23 August. înainte de ter
men și-au realizat planul semestrial 
și muncitorii, inginerii și teh
nicienii din exploatările carboni
fere, de minereuri, din industria 
cimentului, sectorul economiei fores
tiere, din industria ușoară și din 
alte ramuri industriale. Ingineri, 
arhitecți, proiectanți, economiști — 
specialiștii din economia țării își 
pun cunoștințele, talentul, capacita
tea lor creatoare în slujba înfăptui
rii politicii partidului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

Din nenumărate fapte de muncă 
s-au concretizat rezultatele îmbucu
rătoare obținute pe ansamblul in
dustriei : planul producției globale 
industriale pe primul semestru a fost 
îndeplinit și depășit, producția cres- 
cînd într-un ritm superior celui pre
văzut. Deosebit de importante^ sînt 
realizările din ramurile de bază ale 
industriei — industria constructoare 
de mașini, metalurgică, chimică, 
energie electrică, materiale de 
construcții, exploatarea și pre
lucrarea lemnului. Sporuri însem
nate s-au obținut și în ramurile pro
ducătoare de bunuri de larg consum. 
Aceste rezultate demonstrează încă o 
dată, prin puterea faptelor, caracte-
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Produse de un înslt nivel 
cdstativ

rul profund realist al obiectivelor 
stabilite de partid și guvern în dez
voltarea economiei, ritmul înalt în 
care continuă să crească industria 
noastră socialistă.

Caracteristic pentru lunile care au 
trecut din acest an este că munci
torii, inginerii și tehnicienii din ma
joritatea întreprinderilor și-au în
dreptat eforturile, în cadrul întrece
rii socialiste, spre obiectivele hotă- 
rîtoare pentru îndeplinirea planului 
de stat. Ei au împletit strîns lupta 
pentru realizarea planului la pro
ducția globală și marfă, cu preocu
parea susținută de a spori producti
vitatea muncii, de a îmbunătăți per
manent calitatea produselor, de a 
reduce sistematic prețul de cost, de 
a realiza cît mai mari economii și 
beneficii peste plan. In primele 6 
luni ale anului, sarcinile planificate 
privind creșterea productivității 
muncii în industrie au fost îndepli
nite și depășite. S-au realizat însem
nate economii și beneficii peste plan.

Stăruie și acum ecoul puternic 
produs de recenta Hotărîre a Comi
tetului Central al P.M.R. și Consi
liului de Miniștri cu privire la ma
jorarea salariilor și alte măsuri de 
ridicare a nivelului de trai, pentru 
toate categoriile de salariați. Bucu
ria cu care oamenii muncii au primit 
noile măsuri s-a împlotit cu angaja
mentul lor entuziast de a desfășura 
și mai larg întrecerea socialistă, de 
a pune și mai mult în valoare re
zervele de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere a 
prețului de cost și de îmbunătățire 
a calității produselor.. Ei știu că nu
mai prin realizarea planului la toți 
indicatorii, la toate sortimentele, 
gospodărind cu grijă fondurile, ma
terialele și materiile prime, 
mia națională se poate dezvolta în 
ritmul prevăzut, poate primi produ
sele de care are nevoie, numai astfel 
pot spori economiile și beneficiile 
peste plan, pot crește acumulările 
statului, posibilitățile sale de a dez
volta în continuare economia în an
samblul ei, de a lua și pe viitor alte 
măsuri de ridicare a nivelului de 
trai al poporului.

Experiența dobîndită de numeroa
se colective de întreprinderi în în
deplinirea planului și angajamente
lor se cere dezvoltată mai departe 
în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. In lumina sarcinilor 
subliniate de recenta Hotărîre a 
partidului și guvernului, pretutin
deni, în toate fabricile și uzinele, pe 
șantiere se stabilesc, cu ajutorul or
ganelor tutelare, planuri concrete, 
minuțioase, cuprinzînd noi măsuri 
menite să asigure depășirea preve
derilor planului de producție — în 
primul rînd la produsele și sorti
mentele cerute pe piața internă și la 
export — valorificarea la un grad și 
mai înalt a rezervelor interne, în 
scopul creșterii continue a producti
vității muncii, realizării de econo
mii. reducerii mal accentuate a pre
țului de cost. Preocuparea pentru 
realizarea de cît mai mari economii, 
pentru punerea în valoare a noi sur
se de reducere a prețului de cost, 
trebuie să se împletească strîns în 
fiecare întreprindere cu grija perma
nentă pentru ridicarea calității pro
duselor. Lupta pentru înfăptuirea 
măsurilor prevăzute în planurile ela
borate trebuie să constituie un obiec
tiv principal al întrecerii socialiste 
în perioada ce urmează.
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Fabricile de acid azotic, amoniac, acid acetic șl acetaldehldâ din cadrul Combinatului pentru chimizarea complexă a gazelor naturale din 

Craiova

In primul semestru, pe ansamblul 
regiunii Brașov, planul producției 
globale a fost depășit cu 3,1 la sută, 
iar al producției marfă cu 2,1 la sută. 
Au fost realizate peste plan aproape 
700 de tone acid sulfuric, 274 tone 
mase plastice și rășini sintetice, peste 
1 500 motoare electrice, 20 000 rul
menți, 2 600 tone hîrtie și celuloză, 
produse a căror valoare totală se ri
dică la aproape 217 milioane lei. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, producția globală industrială 
pe regiune a crescut cu peste 19 la 
sută. Mai mult de 80 la sută din 
sporul producției a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii, care a sporit cu 2,3 la sută față 
de plan.

Printre întreprinderile industriale din 
regiunea Ploiești care objin succese în
semnate în îndeplinirea angajamentelor 
pe care și le-au luat în cinstea zilei de 
23 August se află și rafinăria de la 
Brazi — unitate care prelucrează ma; 
mult de un sfert din producjia de fifei a 
țării. Hidrocarburile aromate produse aici 
au intrat în clasa produselor mondiale 
etichetate cu emblema „înaltă puritate*. 
Folosind mai bine instalațiile, muncitorii 
rafinăriei au realizat pînă la 1 iulie cea 
mai mare parte din angajamente, obji- 
nînd economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 2 000 000 lei. Intrarea 
în funcjiune, în acest an, a unor noi in
stalații a, făcuf ca în prezent rafinăria să 
realizeze o producție de aproape 8 ori 
mai mare decîf în primul an 
lului, iar numărul produselor 
de 40.

Mersul 
lucrărilor 
în tară

în ultima săptămînă, vremea a 
fost favorabilă desfășurării lu
crărilor agricole de vară. în 
regiunile Dobrogea, București, 
Ploiești, Argeș, Oltenia, Banat și 
Crișana s-a terminat recoltarea 
orzului de toamnă, iar acum toa
te mijloacele sînt concentrate 
pentru strîngerea recoltei de grîu 
și efectuarea celorlalte lucrări a- 
gricole de vară.

în întreaga țară, potrivit date
lor Consiliului Superior al Agri
culturii, pînă la 10 iulie, grîul a 
fost recoltat în proporție de 26 la 
sută, orzul de 60 la sută și mază
rea de 45 la sută. In gospodăriile 
agricole de stat recoltatul și ce
lelalte lucrări agricole de vară 
sînt mal avansate. Grîul a fost 
recoltat de pe 40 la sută din su
prafața cultivată, orzul de pe 75 
la sută, iar mazărea de pe 60 la 
sută.

Paralel cu recoltarea cerealelor 
păioase continuă strînsul și tran
sportul paielor, arăturile de vară 
și însămînțarea plantelor de nu
treț în cultură dublă, precum și 
întreținerea culturilor prășitoare, 
care se dezvoltă bine în întreaga 
țară.

Rezultate mai bune au fost în
registrate în această săptămînă 
și în desfășurarea lucrărilor de 
recoltare a furajelor cultivate și 
fînurilor naturale. In majorita
tea regiunilor este aproape ter
minată coasa a Il-a la lucemă și a 
început această lucrare la trifoi. 
Cositul fînețelor a fost realizat în 
proporție de 30 la sută, fiind mai 
avansat în regiunile Banat, Ma
ramureș, Crișana și București. 
Stadiul de vegetație impune în 
continuare grăbirea lucrărilor de 
recoltare și depozitare a fînurilor 
în regiunile rămase în urmă.

Pentru săptămînă viitoare, 
Consiliul Superior al Agricultu
rii recomandă să fie folosită în
treaga capacitate a combinelor 
pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a recoltărilor. Este ne
cesar să se grăbească transportul 
recoltei de pe cîmp, strîngerea 
și căratul paielor.

Condițiile prielnice din acest an 
trebuie folosite pentru a se exe
cuta arături de vară la un nivel 
agrotehnic superior și pentru a se 
însămînța cu plante de nutreț 
suprafețe cît mai mari. Totodată, 
să se folosească judicios mijloa
cele și forțele din unități pentru 
ca să se desfășoare concomitent 
și în bune condiții și lucrările cu
rente de îngrijire în vii, livezi, în 

, grădinile de legume, precum și 
de recoltare și valorifioare a 
fructelor și legumelor.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE NOUL AMBASADOR AL FRANȚEI IN R.P. ROMiNĂ

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit sîmbătă la amiază pe 
noul ambasador al Franței în R. P.

Noi drumuri 
forestiere

In Munții Apuseni, Retezat, Vrancei, 
în mari bazine din Argeș, Banat, Bra
șov, Crișana, Oltenia și din alte 
părți ale țării se lucrează în prezent la 
construcția de noi drumuri forestiere. 
Miile de constructori care deschid 
aceste căi rutiere spre inima masivelor 
păduroase ale țării au la dispoziția lor 
sute de utilaje care Ie fac munca 
mai ușoară și mai spornică. Mecanizarea 
a atins acum un grad avansat și în acest 
domeniu de activitate : 65 la sută la lu
crările de săpături și derocări și 75 la 
sută la spargerea pietrei. Mecanizarea 
lucrărilor și elanul cu care muncesc în 
întrecerea socialistă dă în prezent po
sibilitatea cons tăietorilor forestieri să 
execute zilnic 10—12 km de drumuri. 
Importantul volum de investiții alocat 
în anii puterii populare a permis tre
cerea la înfăptuirea unui vast pro
gram de construcții de drumuri fo
restiere, în primul rînd în masivele pă
duroase lipsite de căi de transport. 
Față de circa 4 500 km de drumuri și 
căi ferate forestiere cît existau la na
ționalizare, s-a ajuns acum ca lungimea 
acestora să depășească 18 200 km. Noile 
căi de comunicație au permis deschi
derea unor importante bazine cum sînt: 
Rîul Doamnei— Vîlsan (regiunea Ar
geș), Ozana-Cracău, Cașin-Oituz și Tar- 
cău (regiunea Bacău), Cerna-Herculane 
și Nera Bozovici (regiunea Banat), Mo- 
tru-Jiu și Gilort-Olteț (regiunea Oltenia) 
ți altele. (Agerpres)

Stații de alimentare cu apă
Pe Argeș, la barajul Crivina, au în

ceput lucrările de construcție a celei de 
a doua stații care va pompa circa 
120 000 m.c. de apă zilnic pentru satis
facerea cerințelor de consum din Capi
tală. Stația de pompare este prevăzută 
cu 6 pompe de mare capacitate, care vor 
împinge apa printr-o conductă din tu
buri de beton precomprimat lungă de 
9,5 kilometri. Recent au fost începute 
lucrările și la celelalte obiective necesa
re funcționării stației : priza de apă, 
conducta de aducțiune, postul de trans
formare și camera de aspirație. Paralel 
se execută lucrări de consolidare a ba
rajului de pe Argeș. Este vorba de un 
perete metalic (de palplanșe metalice) 
situat pe albia rîului, lung de 320 metri 
și de un distrugător de energie din be
ton masiv menit să atenueze șocul pro
dus de apa în cădere.

Recoltatul griului la gospodăria colectivă Lița, raionul Turnu Măgurele
Foto I Gh. Vințilă

PE CÎMP1ILE BANATULUI

FOLOSIREA ÎNTREGII CAPACITĂȚI 
A MAȘINILOR

Pe întinderile nesfîrșite ale Ba
natului, din Cîmpia Sînnicolaului și 
pînă pe meleagurile Caransebeșului, 
sute de combine și tractoare, mii de 
colectiviști și lucrători din gospodă
riile de stat muncesc fără întreru
pere la strînsul recoltei. Roadele bu
nei organizări a muncii n-au 
întîrziat să se arate. Intr-un 
timp relativ scurt, s-a strîns recolta 
de pe 46 la sută din suprafațijț cul
tivată cu grîu. In nici un an nu a 
existat o asemenea viteză de lucru. 
Cele mai bune realizări au fost ob
ținute în gospodăriile colective și 
de stat din raionul Sînnicolau Mare, 
unde grîul a fost recoltat în pro
porție de 82 la sută. Succese însem
nate au fost obținute și în raioanele 
Timișoara și Arad, unde grîul a fost 
recoltat de pe 62 la sută și respec
tiv 59 la sută din suprafețe.

Am vizitat cîteva gospodării co
lective din raionul Deta. La G.A.C. 
Banloc, toate forțele erau mobili
zate la cîmp. Mecanizatorii Nicolae 
Rain, Teodor Pîrvu și alții, ajutați 
de colectiviștii Petre Vițelaru, Au
rel Chicescu, Floarea Strizu, lucrau 
pe suprafețele care dăduseră mai 
repede în copt. Colectiviștii recoltau 
și cu coasele acolo unde grîul era 
culcat. In felul acesta, secerișul se 
va termina în următoarele 2—3 zile.

Romînă, Jean Louis Pons, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

(In pag. a IlI-a : cuvîntările rostite).

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
Gheorghe Apostol s-a înapoiat în Capitală

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Viena, prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de Miniștri 
Gheorghe Apostol care, împreună cu 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, însoțit de 
Stefan Constantinescu, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice, și 
de alte persoane oficiale, a făcut o 
vizită în Austria la invitația vice
cancelarului Austriei, dr. Bruno Pit- 
termann. Cu același avion a sosit și 
Mircea Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne în Austria.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Alexandru Drăghici,

Pentru vacanța studenților
Ca și în alți ani, studenților li 

s-au asigurat și în vara aceasta con
diții bune de odihnă și recreație. 
Peste 3 000 de studenți din toate 
centrele universitare vor petrece o 
parte a vacanței în tabere la Pîrîul 
Rece și Izvorul Mureșului ; în sta
țiunile balneoclimaterice Sovața, 

ASTÀZI ÎNCEPE

„CURSĂ S
Astăzi la ora 15,30, din fa|a redacției 

ziarului „Scînteia", se va da startul în 
cea de-a 17-a édifié a tradiționalei com- 
petijii cicliste „Cursa Scînteii". De-a 
lungul a 1 106 km, împărfifi în 7 etape, 
se va desfășura întrecerea celor 51 de 
cicliști — din fără și de peste hotare — 
dornici de a-și înscrie numele în palmare
sul competiției. Actuala edifie se desfă
șoară pe un traseu nou. După cum s-a 
mai anunfat, caravana sportivă va frece 
prin regiunile București, Ploiești, Galafi, 
Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov 
și Argeș. Pentru cicliștii noștri, actuala e- 
difie a „Cursei Scînteii" constituie un bun 
prilej de verificare a pregătirii lor Înain
tea unor importante confruntări interna
ționale ce vor avea loc peste hotare.

Astăzi, In prima etapă, cicliștii vor par
curge 144 km pe ruta București — Plo
iești — Buzău.

Tuturor cicliștilor participanfi la „Cursa 
Scînteii" le urăm drum bun și perfor
mante cît mai valoroase,

O atenție deosebită dau colectiviștii 
de aici eliberării terenului și însă- 
mînțării de culturi duble. Pînă in 
seara zilei de 10 iulie ei au și insă- 
mînțat porumb furajer pe o supra
față de 120 ha.

In raionul Deta s-au obținut re
zultate bune la recoltatul griului și 
în alte gospodării colective, printre 
care cele din Ciacova, Ghilad, Tol- 
vădia și altele. îndrumate compe
tent de către consiliul agricol raio
nal, gospodăriile colective din raion 
au reușit să depășească viteza me
die planificată zilnic la recoltat cu 
8,7 la sută. Pînă în seara zilei de 
10 iulie, în acest raion s-a terminat 
recoltatul orzului, iar grîul a fost 
secerat pe mai bine de 50 la sută 
din suprafață. Trebuie menționat că 
în timp ce în unele unități recolta
tul e pe sfîrșite, în altele, printre 
care cele din Birda, Gătaia și Fe- 
rendia, această lucrare s-a executat 
într-o proporție nesatisfăcătoare. Se 
constată de asemenea că unele gos
podării colective, cum ar fi cele din 
Jamu Mare și Partoș, deși au recol
tat suprafețe însemnate, n-au însă- 
mînțat încă culturi furajere în mi
riște. .

In alte raioane din regiunea Ba
nat, printre care Făget, Oravița și 
Lipova, deși cerealele au dat în 
copt, recoltarea se desfășoară încă 
cu încetineală. Aceasta se datorește 
nefolosirii întregii capacități de 
lucru a mașinilor existente. In ziua 
de 10 iulie, în raionul Lipova, un 
număr de combine nu au lucrat. E 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid, consiliile agricole să ve
gheze la grăbirea lucrărilor agricole 
de vară în aceste raioane.

Ion CH1UJDEA 
coresp. „Scînteii"

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Sergiu Bulgacoff, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, membri ai 
conducerii unor ministere și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri ad-lnterim 
al Austriei în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tușnad și Băile Herculane se vor 
recrea 2 600 de tineri. Alți 5 300 de 
studenți vor merge la Costinești, pe 
litoralul Mării Negre. Aproape 4 000 
de studenți fruntași au plecat în 
excursii organizate pentru ei în cele 
mai pitorești locuri din țară.

C ÎN TEII“
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RĂSFOIND REVISTELE

CĂMINUL NOSTRU

Materiale și scule
pentru micile reparafii

Am citit în „Scînteia" despre ini
țiativa a numeroși cetățeni care, în 
cadrul unor colective, pe blocuri, își. 
fac singuri micile reparații la lo
cuințe, fără a mai apela la serviciile 
I.A.L. sau I.R.C.R.-urilor. Inițiativa 
mi s-a părut foarte bine venită. In
tr-adevăr, nu e nevoie pentru cea 
mai neînsemnată reparație să vină 
la fața locului o echipă de meșteri. 
Și noi. locuitorii cartierului Grivița, 
am alcătuit astfel de colective ; dis
punem și de un atelier. Ca să poți 
lucra însă ai nevoie de materiale, 
de scule : clești, ciocane, fierăstraie, 
tablă, seînduri, var etc. Aceste arti
cole se găsesc, dar nu la un loc, ci 
risipite prin diferite unități comer
ciale de specialitate. In căutarea lor 
trebuie să colinzi tot Bucureștiul. 
Nu s-ar putea oare organiza lucru
rile în așa fel îneît, în anumite ma
gazine, toate aceste articole să fie 
grupate la un loc ?

Tudor OANÀ
sudor

Iată cîteva constatări făcute por
nind de la această scrisoare. în 
Capitală stau la dispoziția ce
tățenilor un mare număr de uni
tăți care desfac materiale de con
strucții, cîteva zeci de magazine 
Farometal. Cum sînt ele aprovizio
nate ? „Articole de construcție — 
cherestea, var, ciment“ — scrie pe 
firma unității nr. 58 a O.C.L. „Mo
bila“. Firma enunță doar o mică 
parte din produsele pe care le 
poți găsi aici. în depozite se mai 
află cărămizi, carton, țiglă etc. Un 
singur articol lipsește — ipsosul. 
Responsabilul magazinului ne infor-

Noi sortimente de produse cosme
tice vor apărea în curînd în maga
zine. „Tonichinin“ este denumirea 
unei loțiuni pentru întărirea rădă
cinii părului. Cei care folosesc apa
rate de ras electrice își vor putea 
procura loțiunea „Preras“, care 
moaie pielea înainte de bărbierit, 
împotriva oboselii ochilor s-a creat 
loțiunea „Rouă“, iar pentru comba
terea iritațiilor — crema „Pedotin“.

într-o duminică

s

mează că se găsește la unitatea nr. 
57 str. Ziduri Moșii Intr-adevăr, aici 
sînt mii de kg de ipsos. Lipsește în 
schimb cheresteaua, care se poate 
cumpăra la 
tul nr. 59, 
astfel de 
sesc însă

o altă adresă : depozi- 
bine aprovizionat cu 
materiale. Acolo lip- 
altele, pe care le poți 

găsi, la unitatea nr. 60 — „univer
sală“. Tot ce lipsea în unitățile a- 
mintite, ți se servește aici, minus... 
articolele 'cu care celelalte magazine 
sînt aprovizionate !

Am căutat să aflăm de ce aseme
nea articole mărunte nu se găsesc 
în toate magazinele de specialitate. 
La O.CIL. „Mobila“ (director Petre 
Ionescu, șeful serviciului aprovizio
nare Valentin Ionescu) ni s-au dat 
o serie de explicații neîntemeiate : 
că nu ar exista posibilități de depo
zitare, că materialele sosesc la ore 
nepotrivite, că uneori în aprovizio
nare „se sare peste rînd“ etc. Re
zultă însă clar că acestea nu sînt 
probleme de nerezolvat. Este vorba 
doar de a se lua o serie de măsuri 
pentru ca aprovizionarea ' să co
respundă cerințelor. Nici una din
tre justificările formulate nu poate 
ascunde faptul că la O.C.L. „Mo
bila" și la unii responsabili de ma
gazine nu există grija cuvenită pen
tru aprovizionarea ritmică și egală 
a tuturor unităților de profil.

La micile reparații pe care loca
tarii și le fac singuri în apartamente, 
la gospodărirea spațiilor verzi din 
jurul blocurilor sînt necesare și u- 
nele unelte : ciocane, dălți, fierăs
traie etc. Magazine specializate în 
desfacerea acestora există. Constați 
însă și atei același stil curios de

Pentru îngrijirea tenului se 
pune în vînzare trei feluri 
„măști1' — astringentă (pentru 
gras), emolientă (ten uscat) șl 
parafină (pentru îmbunătățirea 
culației sîngelui la nivelul epider
mei). Se anunță, de asemenea, și 
apariția unor noi creme de față : 
„Catifelin“ (pe bază de uleiuri su
perioare bogate în vitamine), „Nec- 
tin“ (conține lăptișor de matcă) și 
„Anca“ (anti-rid).

PORNIND DE LA O SCRISOARE

FOLOS CĂ ȘI-A GĂSIT TATĂL!
La redacție ne-a sosit o scrisoare 

pe care o publicăm mai jos :
Ion B. este portar la o instituție 

din Bacău. Intr-o zi din această pri
măvară, în ușa cabinei lui pe lingă 
care trec zilnic sute de oameni, se 
opri un băiat în uniformă de școlar.

— Cu cine ai treabă, îl întrebă 
Ion B.

— Cu tovarășul Ion B., i-a răspuns 
băiatul.

— Eu sînt.
— Bine te-am găsit, tată !
Ion B. căută destul de încurcat 

să-l convingă că el nu are un băiat 
atît de mare și că nu-l cunoaște. Tu
dor, așa-l cheamă pe băiat, s-a gîn- 
dit că e firesc ca tatăl său să nu-l 
recunoască deoarece nu l-a vă-

★
Am pornit pe urmele acestei scri

sori impresionante. La școala din 
Focșani, unde Tudor a terminat 
anul acesta 7 clase elementare, 
directorul școlii a făcut aprecieri 
bune despre el. A absolvit cu media 
9,33. Este un școlar inteligent și dis
ciplinat. Datorită eforturilor pe care 
le-au depus școala și autoritățile, 
băiatul aflase că are tată și aflase 
și adresa lui.

La școală am mal aflat că, după 
prima întîlnire între tată și fiu, rela
tată în scrisoarea corespondentului 
nostru voluntar, Tudor a plecat din 
nou la tatăl său. Ne-am dus și noi la 
Bacău. La capătul acestui drum ne 
aștepta o surpriză. I-am întîlnit pe a- 
mîndoi în poarta casei lui Ion B. Am 
crezut că totul a avut un deznodă- 
mînt fericit. Casa, aproape nouă, cu 
grădiniță în față, vădea preocupări 
de gospodar. Ne-am gîndit o clipă 
că Tudor se simte bine într-o aseme
nea casă.

L-am întrebat pe Ion B. ce intenții 

o ®

aprovizionare. Un aspect : la multe 
magazine Ferometal lipsesc clești 
pentru cuie ! La unitatea nr. 104 se 
aduc rar patenți cu mînerele izolate, 
ciocane.

Scrisori sosite la redacție semna
lează că pentru lucrări simple ca, 
de pildă, fixarea galeriilor pentru 
perdele și a tablourilor este necesar 
să apelezi la serviciile întreprinderii 
de construcții și reparații din raio
nul în care locuiești — și aceasta 
doar din pricină că în betonul pe
reților „lăcașurile“ pentru cuie se 
pot face numai cu o daltă, iar ase
menea dălți se găsesc greu. După 
cum se știe, în magazinele Ferome
tal se pun în vînzare aparate com
plicate — aspiratoare, frigidere, ma
șini de spălat sau „aragaz“. E cu 
atît mai firesc să găsești oricînd aci 
scule mărunte,' necesare în orice 
gospodărie.

Socotim că ar fi indicat ca Direc
ția comercială a Capitalei, de care 
țin O.C.L. „Mobila“ și O.C.L. „Teh- 
nometal", să examineze aceste sem
nalări privitoare la ; aprovizionarea 
magazinelor de resort cu materia
lele și sculele necesare în gospodă
rie și să ia măsurile care se impun 
pentru o deservire corespunzătoare.

Gheorghe GRAURE

O comandă telefonică șl masa este adusă acasă proaspătă, caldă, de 
la unitatea „Gospodina’’ din Piața Splaiului (București)

zut niciodată. Mai erau două-trei 
luni pînă să se nască atunci cînd ta
tăl a părăsit-o pe mama copilului. 
Puțin după venirea lui pe lume, 
mama s-a stins din viață. Dar Tudor 
n-a rămas singur. A fost luat la o 
casă a copilului. Aici a găsit familia 
de care avea atîta nevoie. I-a amin
tit tatălui său toate cele petrecute, 
căutînd să-l ajute să înnoade firul 
amintirilor.

Dar Ion B. nu era dispus să-și a- 
mintească nimic. Fiul său a plecat 
fără ca acesta să-l întrebe măcar 
dacă are bani de drum. E de necre
zut dar totuși așa s-au întîmplat lu
crurile.

Nicolae PRICOCI 
pensionar

★
are în legătură cu băiatul. Ne-a răs
puns că, dacă va fi ascultător, îl va 
lua la el și-l va ajuta să-și vadă mai 
departe de învățătură. Aceasta în
semna că Ion B. hotărîse să-și recu
noască fiul. Faptele însă, comporta
rea sa față de băiat, demonstrau cu 
totul altceva. Ion B. se temea că bă
iatul o să rămînă la el. Căuta tot fe
lul de pretexte pentru a-1 îndepărta 
și a-1 face să se întoarcă la 
cămin. Tudor n-avea voie să 
iasă pe poartă, chiar dacă ve
neau copiii din vecini să-l cheme la 
joacă sau la plimbare. întrebat de 
ce nu-i dă voie lui Tudor să răspun
dă la chemările copiilor, Ion B. ne-a 
explicat că, văzîndu-se liber, lui Tu
dor i-ar putea veni chef să... fure 
sau să facă cine știe ce blestemății. 
Pe ce se bizuia el făcîndu-i aseme
nea procese de intenții, nu se știe. 
Faptele arată că Tudor a primit 
o educație corespunzătoare și, 
după cum am arătat, se bucură 
de apreciere. Toate acestea n-au

PE URMELE MATERIALELOR 

PUBLICATE

„Dreptul ia fnmos 
al „amintirilor"

Apărut la rubrica „Căminul nostru“ 
din „Scînteia“ nr. 6259, articolul cu 
titlul de mai sus sublinia unele progre
se în producția de artizanat, semnalînd, 
totodată, că multe obiecte de decor 
produse de unele cooperative meșteșu
gărești nu au un nivel artistic cores
punzător.

Printre măsurile luate pentru înlătura
rea deficiențelor — se arată în răspunsul 
trimis ziarului de către UCECOM — a 
fost și organizarea unui concurs, în ca
drul căruia s-au prezentat 2 600 de 
articole, bună parte dintre ele realizate 
din punct de vedere artistic. Serviciul 
de artizanat din cadrul UCECOM acor
dă sprijin direct unităților producătoare 
de articole.de acest fel, printre care co
operativele „Arta lemnului“-București, 
„Arta populară“-Cluj, „Arta mobilei“- 
Tg. Mureș etc. Pe baza unor discuții cu 
colectivele acestor cooperative, produse
le necorespunzătoare sînt scoase din 
producție.

în legătură cu modul nesatisfăcător 
de etalare a produselor de artă popu
lară și artizanat în vitrinele magazinelor 
cu acest specific — se spune mai de
parte — s-au luat măsuri ca unii spe
cialiști ai UCECOM-ului să se depla
seze la magazinele din orașele mai im
portante și din stațiunile balneo-clima- 
terice pentru a da îndrumările nece
sare. De asemenea, vitrinierii din cadrul 
uniunilor regionale au fost instruiți în 
legătură cu etalarea, prezentarea pro
duselor de artă populară și artizanat în 
vitrine.

constituit o garanție în ochii lui Ion 
B. In loc de căldura primelor zile 
petrecute împreună, Tudor a fost pri
mit cu ochi bănuitori, ca un eventual 
hoț. In loc să se bucure că are un 
băiat mare, la a cărui întreținere și 
educație nu a contribuit de altfel cu 
nimic pînă la această vîrstă, Ion B. 
a dovedit că este un om mărunt la 
suflet, egoist, preocupat numai de 
propria sa persoană. După cum era 
de așteptat, Tudor a simțit că nu 
este binevenit. De aceea, cînd l-am 
întrebat cum se simte acasă la tatăl 
său, ne-a răspuns că, oricum, veni
se numai pentru vacanță dar, deîn- 
dată ce va putea, se va înapoia la 
școală. Colegii și profesorii i-au 
spus la plecare că oricînd este bine
venit dacă se va întoarce. In această 
toamnă va merge la o școală profe
sională unde va învăța tîmplăria. 
Viitorul îi este asigurat, ca și pînă 
acum, statul îi va pune la dispoziție 
tot ce-i trebuie.

Altfel își închipuise el familia și 
relațiile cu tatăl său pe care îl cău
tase atît de stăruitor. De sprijin ma
terial nu avea nevoie. Ar fi dorit mai 
mult un prieten mai mare care să-l 
povățuiască și să-l ajute la realiza
rea proiectelor de viitor.

Purtarea neomenoasă a lui Ion B. 
este cu totul ieșită din comun. Și to
tuși, poate că ceea ce n-a înțeles 
pînă acum, îl va ajuta să înțeleagă 
colectivul în mijlocul căruia mun
cește.

★
Puțin timp după întîlnirea noastră 

cu Tudor, băiatul ne-a înștiințat că se 
află la Focșani, la școală. Era în a- 
junul plecării într-o tabără de va
canță la Sîncrai, în raionul Aiud.

Rodîca ȘERBAN

PE UARWER &T0RVR NUMERE
ME „SECOLULUI 20"

Dezbaterile Inițiate la începutul a- 
cestui an de Uniunea Scriitorilor în 
legătură cu problemele literaturii u- 
niversale contemporane, dezbateri la 
care și-au adus contribuția numeroși 
scriitori, critici literari, oameni de 
cultură, au accentuat asupra necesi
tății. de a se adînci în permanență 
cunoașterea și cercetarea — de pe 
pozițiile ideologiei marxist-leniniste 
— a operelor de valoare din litera
turile străine. Un rol important îi re
vine în această direcție „Secolului 
20", revistă de literatură universală.

Cititorul poate constata preocupa
rea redacției de a oferi o perspec
tivă cuprinzătoare asupra unor feno
mene semnificative ale literaturii 
contemporane de peste hotare. Se 
apelează la modalități variate și a- 
trăgătoare : numere speciale dedi
cate unor teme anumite, interviuri, 
anchete, discuții. Rubricile revis
tei prezintă și ele o mare diversitate, 
se publică studii cu caracter de sin
teză, cronici și recenzii, note etc. 
In sfîrșit, un spațiu larg este re
zervat traducerilor : antologii lirice, 
povestiri și schițe, piese de teatru 
și chiar romane publicate în mai 
multe numere consecutive. Au apă
rut în paginile revistei scrieri ale u- 
nor autori reprezentativi pentru ten
dințele și dezvoltarea literaturii mon
diale, în prima jumătate a veacului, 
ca Thomas Mann, Maiakovski, Ber
tolt Brecht, John Steinbeck, Jaros
lav Hașek, Hemingway, Konstantin 
Fedin, W. Faulkner, Nazim Hikmet, 
Johannes R. Becker, Dürrenmatt, Hein
rich Böll, Eugen Ionescu ș.a.

Răsfoind numerele apărute în 1964 
constatăm nu numai continuarea ci 
și adîncirea acestor preocupări. Se 
prezintă în paginile revistei o- 
pera unor scriitori a căror contribu
ție la dezvoltarea artistică a umani
tății este de prim rang, chiar dacă 
cuprinde, în unele cazuri, contradic

0 noaâ publicație: 
„Revista muzeelor"

Stimularea și popularizarea activității 
multilaterale a muzeelor de pe cuprinsul 
patriei noastre, valorificarea rezultatelor 
cercetărilor științifice efectuate de mu
zee, prezentarea colecțiilor, informarea 
permanentă a cadrelor de muzeografi cu 
privire la realizările recente și valoroase 
în domeniul muzeografiei, iată cîteva din 
sarcinile pe care și le asumă noua pu
blicație „Revista muzeelor”.

Tn primele pagini ale revistei sînt pu
blicate saluturi ale unor cunoscuți oameni

n puternic avânt întrecerii socialiste
(Urmare din pag. I-a)

Colectivele din fabrici și uzine au 
dovedit prin fapte că pot produce 
mărfuri cu un nivel calitativ înalt. 
Iii acțiunea pentru îmbunătățirea 
calității produselor, oamenii mun
cii au un îndreptar prețios în 
Directivele C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, care-și păstrează pe de
plin actualitatea. Progresele obținu
te în îmbunătățirea calității pot și 
trebuie să fie consolidate în conti
nuare prin noi realizări, pentru ca 
toate produsele fabricate de indus
tria noastră să corespundă exigențe
lor crescînde ale populației, intere
selor economiei naționale. Marca fa
bricii, calitatea ireproșabilă a pro
duselor să constituie o chestiune de 
onoare, de mîndrie și de prestigiu 
pentru toate întreprinderile indus
triei noastre socialiste.

O muncă entuziastă se desfășoară 
și pe șantierele de construcții in
dustriale și de locuințe. Harta țării 
s-a îmbogățit în acest an cu noi o- 
biective industriale de mare im
portanță economică. Ținînd seama 
de realizările din primul semestru, 
există depline posibilități ca planul 
de investiții pe acest an să fie în
deplinit în cele mai bune condiții. 
In mod deosebit e nevoie să fie lua
te în continuare noi măsuri pentru 
sprijinirea eforturilor constructori
lor și montorilor în scurtarea ter
menelor de dare în folosință a o- 
biectivelor industriale planificate să 
intre în producție în acest an. Este 
necesar, de asemenea, să fie intensi
ficat ritmul de execuție pe șantierele 
de construcții de locuințe, îndeo

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romine: Pericles — (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din Brașov
— orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești (la Teatrul de vară din 
Parcul „Herăstrău“) : N-avem centru 
înaintaș — (orele 20). Teatrul satirlc-mu- 
zical „C. Tănase" (la Sala Savoy) : O 
seară de muzică ușoară — (orele 20). 
Circul de stat : O seară cu comicul Ka- 
randaș — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ocolul pămîntu- 
lui în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 18,15 cu seria de bilete nr. 
1131), Republica (9,30; 13; 16,30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Feroviar 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina „Doina* (Str. Doamnei nr. 
9 — orele 21). Madame Sans-Gêne — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Kozara : 
Carpați (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Aurora 
(10; 12,30; 15; 17,30; la grădină — orele
20.30) , Modem (10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Grădina „Modern* (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 20,30). Lumea mare a celor mici:
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Șehe- 
razada — cinemascop: Festival (8; 10,15; 
12,30; 15; 17,30; 20), Grădina „Festival“
(Pasajul „Eforie* — orele 20,30), Excel
sior (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Slujnica : victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Comisarul : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Stadionul „Dinamo“ (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,30). Am 
ajuns șl rege: Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Arta (11; 16; 18; 20; la 
grădină —> orele 20,30). Domnișoara— 

ții ori limite. Publicarea unor pagini 
valoroase aparținînd unor scriitori 
atît de diferiți ca Maxim Gorki, 
Paul Valéry, Cocteau, Lampedu
sa, Pacheco, Ilya Ehrenburg, Pablo 
Neruda, Seferis, Jiri Wolker, Iannis 
Ritsos, Nagy Lajos, William Saroyan, 
antologii din lirica sovietică, greacă 
sau iugoslavă, precum și studii des
pre noul roman francez sau drama
turgia „tinerilor furioși" din Anglia 
lărgesc orizontul cititorului.

Articolele și studiile de istorie și 
critică literară iau în discuție aspec
te caracteristice din opera unor 
scriitori de întinsă circulație. Acad. 
Mihail Ralea reflectează asupra 
semnificației actuale a scrierilor fan
tastice ale lui Jules Verne, Șerban 
Cioculescu comentează tălmăcirile în 
romînește din poezia lui Apollinaire, 
Silvian Iosifescu recenzează „Marea 
călătorie" a lui Jorge Semprun, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga scrie des
pre Edgar Poe iar Șt. Aug. Doinaș 
despre Paul Valéry. Ca o „postfață" 
la povestirile traduse din Salinger, 
articolul lui V. Nemoianu despre 
scriitorul american reliefează locul 
acestuia în literatura țării sale.

O serie ,de articole dedicate unor 
mari personalități artistice (Brîncuși, 
Chaplin, Hindemith) indică tendința 
revistei de a depăși sfera strict li
terară, de a urmări preocupări 
contemporane și în domeniul celor
lalte arte. Amintim de asemenea in
teresanta discuție pe tema „Dialogul 
științei cu literatura".

Numărul 4 al revistei, consacrat 
comemorării lui Shakespeare, la care 
și-au adus contribuția cercetători ro- 
mîni și personalități culturale de 
peste hotare constituie o măr
turie elocventă despre prețuirea ma
rilor valori ale culturii și artei mon
diale în țara noastră. Mihnea Gheor
ghiu semnează articolul : „Shakes

de știință și cultură. La rubrica „Studii și 
cercetări”, dr. Mihai Băcescu, membru 
corespondent al Academiei, se ocupă în 
articolul său de rolul muzeelor în cer
cetarea naturii patriei, iar dr. C. S. Nico- 
laescu-Plopșor, membru corespondent al 
Academiei, de contribuția instituțiilor mu
zeale la cunoașterea străvechilor așe
zări omenești de pe teritoriul R.P.R. 
Un articol semnat de Gheorghe Dia- 
conu și Nicolae I. Simache pune în 
lumină cercetările arheologice desfă

sebi acolo unde în primul se
mestru au existat unele rămîneri în 
urmă. Este cunoscut și apreciat an
gajamentul constructorilor de pe 
majoritatea șantierelor de a termi
na pînă la 23 August cea mai mare 
parte din locuințele prevăzute pen
tru acest an.

Mobilizînd larg colectivele de în
treprinderi în întrecerea pentru în
deplinirea planului la toți indicatorii 
și a angajamentelor luate, comitetele 
regionale, raionale și orășenești de 
partid, organizațiile sindicale și de 
U.T.M. se ocupă cu atenție spo
rită de fiecare unitate econo
mică, nu se mulțumesc cu re
zultatele obținute pe ansamblu, 
sprijină îndeaproape acele întreprin
deri care au anumite rămîneri în 
urmă la unul sau altul dintre indi
catorii planului, urmăresc cum își 
îndeplinesc ele obligațiile ce le re
vin prin contractele de colaborare și 
cooperare. Merită preluată și extinsă 
inițiativa acelor organizații de partid 
care au îndrumat sindicatele să pună 
ca un obiectiv important în întrece
rea socialistă îngrijirea și întreține
rea exemplară a mașinilor — aceas
ta fiind una din condițiile esențiale 
ale folosirii cu indici înalți a tehnicii 
moderne cu care sînt înzestrate con
tinuu întreprinderile noastre.

Și în unitățile agricole socialiste 
se desfășoară o intensă activitate 
pentru executarea la timpul optim 
și în condiții superioare a lucrărilor 
de care depinde mărirea producției 
la hectar, dezvoltarea în continuare 
a sectorului zootehnic. în aceste zile 
oamenii muncii din agricultură sînt 
antrenați în bătălia pentru strînge- 
rea cerealelor în cel mai scurt timp,

Barbă-AIbastră : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30). Omul din fotografic : Union 
(11; 15; 17; 19; 21), Crîngași (16; 18,15;
20.30) , Adesgo (10,30; 15,30; 18; 20,30).
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Culisele varieteului : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Doi colonei: 
Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Un ciclu de 
filme documentare: Timpuri Noi (rulea-. 
zâ de la orele 10 la orele 21 în conti
nuare). Frații corslcanl — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (12; 15; 17,15;
19.30) , Unirea (11; 16; 18,15; la grădină -
orele 20,30). îndrăgostitul: Cultural (15; 
17; 19; 21). Iinblînzitoril de biciclete — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Asasinul din cartea de telefon: Bu- 
zești (11; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15; la gră
dină — orele 20,30), Melodia (10; 12; 15; 
17; 19; 21,15), Floreasca (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30), Patinoarul „23 August* (Bd. 
Muncii — orele 20,30). Cerul și mocirla: 
Bucegi (10; 12; 16; 18; 20; la grădină — 
orele 20,30), Viitorul (11,30; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Fata 
din casa roșie : Tomis (10; 12; 14; 16,30;
18.30) . Cuba ’58 : Flacăra (16,30; 18,30;
20.30) , Cosmos (16; 18; 20). Rosita: Vitan
(16; 18; 20). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : Munca (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Colentina (15,30; 17,45; 20; la grădină — 
orele 20,30), Grădina „Vitan“ (Calea Du- 
deștl — orele 21,15). Frumoasa ameri
cană: Popular (10,30; 15; 17; 19; 21). Ta
xiul morțli: Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină — orele 20,30). Dardée: Luceafărul 
(10,30; 16; 18; la grădină — orele 20,30). 
Totul despre Eva : Progresul (11,30; 15; 
17,30; 20), Arenele „Libertății* (Str.
11 Iunie —• orele 20,45). Apartamentul r- 

peare în Romînia', Ana Cartianu : 
„Ecouri shakespeariene în proza 
contemporană' etc. Cu prilejul 
turneului în țara noastră al teatrului 
Royal Shakespeare revista a luat 
interviuri cîtorva actori ai acestei 
companii. Personalități ale artei tea
trale de peste hotare semnează măr
turii despre teatrul shakespearian.

Tot în nr. 4 revista începe publi
carea romanului „Ciuma" de Albert 
Camus, în romînește de Marin Preda 
și Eta Preda, cu o prezentare de Dan 
Hăulică.

In genere studiile șl comentariile 
publicate de „Secolul 20' relevă în 
chip judicios conținutul de idei al o- 
perelor discutate, specificul artis
tic, originalitatea autorilor. Con
siderăm totodată că, în cuprin
sul revistei, studiile și articolele de 
istorie și critică literară pot dobîndi 
un caracter mai aprofundat analitic. 
Se simte mai ales nevoia unor studii 
critice privind fenomenele cele mai 
noi și reprezentative din literatura 
universală contemporană, studii me
nite să pună în lumină experiențele 
fertile și în același timp să analizeze 
laturile discutabile. Preocupările re
vistei de a integra operele romînești 
de seamă în contextul mondial al 
culturii ar putea fi dezvoltate.

încredințarea operei de tălmăcire 
celor mai chemați să exprime în lim
ba noastră frumusețea textului 
original, grija de a alcătui de-a- 
cum înainte, materiale de sinte
ză asupra ecoului literaturii noastre 
peste hotare, trebuie să stea în con
tinuare în atenția redacției.

Merită subliniată prezentarea gra
fică elegantă, ilustrația de artă bo
gată, selecționată cu gust. Aspectul 
revistei ar cîștiga și mai mult dacă 
unele mici neglijențe, inclusiv de co
rectură, ar fi definitiv înlăturate.

Mergînd pe linia ascendentă din 
ultima vreme, dovedind încă mai 
multă inițiativă și operativitate, re
vista „Secolul 20' își va atinge în
tr-o și mai mare măsură obiectivele 
care-i stau înainte.

Pompillu MARCEA

șurate la Tîrgșoru-vechl. In aceeași ru
brică sînt publicate articolele „Date noi 
cu privire la activitatea artistică a lui 
C. D. Rosenthal și N. Popescu’ de Petre 
Oprea, „Formarea și dezvoltarea comu
nei Bisoca (regiunea Ploiești) și evoluția 
formelor sale social-economice" de Tan- 
cred Bănățeanu și Olga Horșia, „Rolul 
muzeelor de etnografie și artă populară 
în orientarea creației de artă populară' 
de Paul Petrescu.

Revista publică de asemenea articole 
consacrate muncii educative de masă în 
instituțiile muzeale. O bogată rubrică 
de prezentări ale diferitelor muzee 
și colecții din țară și rubrica intitulată 
„Cronică, recenzii, însemnări" întregesc 
acest număr al revistei.

pentru evitarea oricăror pierderi de 
recoltă. Dînd viață angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă, meca
nizatorii din G.A.S. și S.M.T. folo
sesc la întreaga capacitate tractoa
rele, mașinile, execută lucrări agri
cole de calitate și la timpul optim, 
aducînd o prețioasă contribuție la 
creșterea producției agricole și la 
reducerea prețului de cost.

Pe lîngă preocuparea principală 
— strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei de cereale, colectiviș
tii, alături de mecanizatori și lu
crătorii din G.A.S. continuă execu
tarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare, recoltează cu 
grijă furajele astfel ca să obți
nă nutrețuri de bună calitate. Lucră
torii din sectorul zootehnic au ca o- 
biectiv concret al întrecerii mărirea 
producției de carne, lapte, lînă, pe 
baza aplicării metodelor înaintate de 
îngrijire a animalelor.

Traducînd în viață politica parti-* 
dului și statului de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii, consiliile agricole, specialiștii, 
mecanizatorii, lucrătorii din G.A.S. 
și masele țăranilor colectiviști des
fășoară o muncă minunată pentru a| 
spori necontenit rodul ogoarelor.

Afirmîndu-și larg Inițiativa crea
toare, oamenii muncii din întreaga 
țară vor înscrie cele mai frumoase 
realizări pe graficele întrecerii socia
liste desfășurate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării. Po
porul va adăuga astfel încă o pagină 
luminoasă la cronica anilor aceștia 
în care se înfăptuiește mărețul pro
gram M partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

cinemascop: Lira (15; 17; 19). Anaconda: 
Ferentari (16,30; 18,30; 20,30), Dezrădăcl- 
nații : Cotrocenl (11; 16; 18; 20). Un su
ris în plină vară: Grădina „Lira“ (Calea
13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30).
Divorț italian: Grădina „Tomis* (Calea 
Văcărești nr. 21 — orele 20,30). Harakiri: 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20,30). Cauze drepte — cine
mascop; Pacea (11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 —
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Filmul „Unchiul* cu 
Abbot și Costello. 19,35 — Filmul „Loco
tenent Cristina". 21,05 — Umor pe... com
partimente, de Radu Nichlta. 21,55 — 
Cîntă orchestra de muzică ușoară 
„Mantovani*. In încheiere : Buletin de 
știri, sport șl buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13,

14 și 15 iulie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt potrivit, 
predomlnînd din sectorul vestic. Tempe
ratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 20 șl 30 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt potrivit. Tempe
ratura în general staționară.

articole.de
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Cuvîntârile rostita

JOBPBSTE WZOl

ambele

dreptul 
singure

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al Franței in R. P. Romînă

în cuvîntul său rostit cu acest pri
lej, dl. Jean Louis Pons a spus că 
Franța urmărește cu simpatie efor
turile depuse de R. P. Romînă pen
tru întărirea, diversificarea și mo
dernizarea economiei sale.

Referindu-se la cooperarea care 
s-a statornicit între întreprinderi 
franceze și romînești, ca urmare a 
procesului de dezvoltare economică 
a Romîniei, ambasadorul francez a 
apreciat că rezultatele obținute per
mit să se facă pronosticuri bune 
pentru viitor și a adăugat că va 
acorda o importanță deosebită a- 
cestei cooperări și va urmări îndea
proape realizarea proiectelor în 
curs.

Subliniind în continuare posibili
tatea și necesitatea dezvoltării rela
țiilor culturale romîno-franceze, dl. 
Jean Louis Pons a menționat că 
Franța va fi bucuroasă ca cele două 
țări să colaboreze pentru valorifica
rea realizărilor obținute de cele 
două țări atît în domeniul tehnolo
gic cît și în acela al cercetărilor și 
științei. Ambasadorul francez a de
clarat că, după părerea sa, este ne
cesar să se continue și să se inten
sifice dialogul început de mult între 
culturile cu origine comună ale ce
lor două popoare, să se dezvolte 
schimburile culturale, să se multi
plice contactele personale de Ia om 
la om, în așa fel încît romînii și 
francezii să se poată cunoaște mai 
bine.

Dl. Jean Louis Pons a relevat că 
vestea apropiatei vizite la Paris a 
președintelui Consiliului de Mini
ștri, Ion Gheorghe Maurer, a fost 
primită cu mult interes de opinia 
publică franceză și și-a exprimat 
convingerea că această vizită va fi 
foarte profitabilă pentru ambele gu
verne și că va avea rezultate du
rabile și satisfăcătoare.

Ambasadorul francez a arătat că 
se va strădui cu tenacitate să-și în
deplinească îndatoririle ce-i revin, 
să înțeleagă Romînia, evoluția ei. El 
a spus că fiecare popor are dreptul 
de a-și alege el însuși propriile 
căi, acesta fiind un drept sfînt. Pre
ședintele de Gaulle a făcut din a- 
ceasta piatra unghiulară a întregii 
6ale politici externe, a spus ambasa
dorul. El a încheiat exprimînd cele 
mai bune urări pentru Romînia și 
pentru prietenia romîno-franceză.

Președintele Consiliului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
bun sosit în R. P. Romînă 
dorului francez și, după ce 
țumit pentru sentimentele 
și pentru bunele urări exprimate la 
adresa țării și poporului romîn, a 
relevat cu satisfacție că relațiile ro
mîno-franceze se extind astăzi în 
toate domeniile, pe temelia trainică

de Stat, 
a urat 

ambasa- 
i-a mul- 
cordiale

(Agerpres)

„cursa scînteii" Gata d
Azi după-amiază cicliștii din 

„Cursa Scînteii" încep asaltul ce
lor peste 1 100 kilometri ai tradi
ționalei întreceri. în șapte etape, ei 
vor străbate șosele plate și drumuri 
de munte prin regiuni diferite.

După cum s-a mai anunțat, prima 
etapă (București — Ploiești — Buzău) 
începe cu un circuit pe bulevardele 
centrale ale Capitalei. Pornind la 
ora 15,30 din fața „Casei Scînteii", 
cicliștii vor străbate șoseaua Kiselef, 
calea Victoriei pînă la Casa Cen
trală a Armatei, bulevardele Repu
blicii, General Magheru, Ana Ipă- 
tescu. Piața Victoriei, pentru ca apoi, 
după ce trec din nou pe șoseaua 
Kiselef, să se îndrepte în plină vi
teză spre Ploiești, prin Otopeni. Ca
ravana ciclistă urmează să treacă 
prin Ploiești în jurul orei 17,20, prin 
Mizil la ora 18, și să ajungă la Bu-

CE DECLARĂ SPECIALIȘTII
Traian Dinuț — secretar general al 

F.R.C. : „In acest an, cursa va fi extrem 
de dificilă. Traseul pune probleme multi
ple. Buna pregătire fizică nu este sufi
cientă pentru cîștigarea întrecerii. Vor 
trebui aruncate în luptă foată energia, 
toată voința de care fiecare este capabil. 
Părerea mea este că dinamoviștii sînt cei 
mai în măsură să aspire la „tricoul gal
ben", la victoria finală. Moiceanu, Cosma, 
Bădără, ca și aproape oricare dintre co
legii lor de club au prima șansă".

★

Octavian Amza — arbitrul principal 
al cursei : „Deși are o atît de veche tra
diție, „Cursa Scînteii" este mereu nouă, 
pasionantă. Pentru actuala ediție — care 
va stabili un nou record al kilometrajului 
total în cadrul acestei curse — întrevăd 
un succes corespunzător importanței ce

LISTÂ PARTICIPÄNTILOR
1. Karol Patek, 2. Volf Milan, 3. Jan 

Wencel (M. V. Bratislava) ; 4. I. Stoica, 
5. Fr. Gera, 6. I. Ardeleanu, 7. Gh. Nea- 
goe, 8. N. Grigore, 9. N. Niculescu, 10. 
M. Gurgui, 11. Gh. Radu (Steaua); 12. G. 
Moiceanu, 13. Gh. Bădără, 14. I. Cosma, 
15. A. Șelaru, 16. Gh. Calcișcă, 17. E. 
Rusu, 18. C. Ciocan, 19. N. Ciumeti, 20. 
L. Zanoni, 21. W. Ziegler, 22. Gh. Dră- 
ghicioiu, 23. I. Ignat (Dinamo); 24. C. Du
mitrescu, 25. C. Melcioc, 26. S. Mihălțea- 
nu, 27. C. Popescu, 28. N. Pelcaru, 29. I. 
Ghitea, 30. St. Simion (Olimpia) ; 31. I. 
Constantinescu, 32. P. Neacșu, 33. Al. Mi- 
tef, 34. V. Alcxiu (Voința București) ; 35. 
C. Ciobanu, 36. Gh. Moldovcanu, 37. M. 
Virgil, 38. Gh. Văsîi (Voința Ploiești) ; 39. 
St. Padiu (Petrolul Ploiești); 40. Al. Szat- 
mari, 4L Tiberiu Vass (Voința Cluj) ; 42. 
Gh. Suciu, 43. I. Gonțea, 44. M. Pop (Tor
pedo Brașov) ; 45. T. Șerban, 46. A. Neagu 
(Tractorul Brașov) ; 47. Edmond Sini, 48. 
Andrei Baniay (Mureșul Tg. Mureș) ; 49. 
V. Stancu (Textila Azuga) ; 50. N. Scîntcie, 
51. W. Dcnuel (Muncitorul Reșița). 

a egalității și respectului mutual, a 
interesului reciproc și a voinței de 
cooperare a celor două guverne.

în continuare, președintele Consi
liului de Stat a arătat că dezvolta
rea multilaterală a Romîniei, care 
creează mereu noi necesități și po
sibilități de cooperare avantajoasă 
pentru ambele părți, aprecierea de 
care se bucură în țara noastră rea
lizările științei și tehnicii franceze, 
precum și valorile culturale ale 
Franței, tradițiile pozitive ale unei 
vechi prietenii între popoarele noa
stre sînt tot atîtea premise pentru 
realizarea de noi și importante pro
grese în colaborarea romîno-fran
ceză.

Subliniind că vizita la Paris a de
legației guvernamentale romîne con
duse de președintele Consiliului de 
Miniștri,. Ion Gheorghe Maurer, re
prezintă o expresie grăitoare a evo
luției ascendente ca și a perspecti
velor favorabile pe care le au rela
țiile dintre R. P. Romînă și Franța, 
președintele Consiliului de Stat a 
declarat că împărtășește convinge
rea ambasadorului că ea va avea 
rezultate fructuoase pentru 
părți.

Principiul cu privire la 
popoarelor de a-și hotărî 
soarta, a spus președintele Consiliu
lui de Stat, este un principiu deose
bit de important pentru viața inter
națională, un element esențial al 
colaborării pașnice între toate sta
tele. Sîntem încredințați că pe o 
asemenea bază va progresa și co
laborarea rodnică dintre cele două 
țări.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a felicitat pe amba
sadorul francez pentru misiunea de 
înaltă răspundere ce i-a fost încre
dințată, asigurîndu-1 că va primi 
tot sprijinul, în îndeplinirea ei, din 
partea Consiliului de Stat, a guver
nului Republicii Populare Romîne 
și a sa personal.

★

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul Franței, Jean Louis 
Pons, a avut loc apoi o convorbire 
care a decurs într-o atmosferă cor
dială.

La solemnitate și la convorbire au 
asistat Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul Franței a fost înso
țit de Jean-François Noiville, consi
lier, lt. col. Jean David, atașat mili
tar și aero, André Piquard, consilier 
comercial, Jacques Rambal, prim- 
secretar, Albert Ruelle, atașat cultu- 

zău, la ora 19. Sosirea va avea loc 
în centrul orașului.

Startul, întreaga competiție sînt 
așteptate cu un mare interes. In Ca
pitală, în orașele cap de etapă, ca 
și în celelalte localități de pe tra
seu, iubitorii sportului sînt nerăbdă
tori să-i vadă pe cicliști în întrecere. 
Toate pregătirile pentru buna des
fășurare a cursei au fost încheiate. 
De la Buzău și Onești — unde ci
cliștii vor poposi după primele două 
etape — ni s-a comunicat că local
nicii au pregătit o primire ospitalieră 
tuturor participanților la „Cursa 
Scînteii". Corespondentul ziarului 
pentru regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară ne-a transmis, de aseme
nea, că pe întreg traseul din această 
regiune s-au luat toate măsurile 
pentru întîmpinarea caravanei ci
cliste, pentru buna găzduire a par
ticipanților la întrecere. Intense

ciclismul 
loc ușor 
obfinä o

o reprezintă întrecerea pentru 
din țara noastră. Nu-i va fi de 
nici unuia dintre alergători să 
victorie de etapă, dar mai cu seamă pe 
cea generală. Mă abțin să fac vreun pro
nostic. Duminica viitoare îl vom ști — și-l 

maivom felicita, desigur — pe cel 
bun“.

clu-antrenor la 
kilometri nu-s o 
echilibrată. Plu-

★

Marin Niculescu — 
bul Olimpia : „1 100 de 
glumă I Lupta se anunță 
sul de pregătire și de experiență îi arată 
primi favorifi pe alergătorii care au fă
cut parte din loturile reprezentative. Un 
pronostic nu mă încumet să dau. 
Poate după cîteva etape. Dar, indiferenf 
de aceasta, ne așteptăm să asistăm la o 
dispută spectaculoasă, plină de dina
mism''.

★

Martie Ștefănescu — antrenor la 
Torpedo-Brașov : „Experiența contează 
mult într-o astfel de cursă. Dar de ce 
n-am admite că — asemănător atîtor alte 
ediții trecute — actuala „Cursă a Scîn- 
teii” va însemna confirmarea unor ti
neri cicliști, poate chiar a unui debu
tant ?"

★

Vasile Oprea — antrenor la clubul 
„Steaua" : „Profilul și kilometrajul tra
seului vor tria serios plutonul. Etapele — 
deși alese parcă după preferințe (unele 
bune pentru cățărători, altele favorabile 
sprinterilor) — vor solicita la maximum 
pe fiecare alergător. Cred că învingător 
va fi unul dintre alergătorii noștri con- 
sacraji. Surprizele nu sînt de loc excluse : 
nu știm ce pot cicliștii cehoslovaci și nici 
tinerii alergători din celelalte cluburi".

Noul complex comercial din cartierul Nițu Vasile

Completare la un ghid
Din ghidul unităților comerciale lip

sesc o serie de adrese. Dacă le con
siderăm doar pe cele ale magazinelor 
date în folosință în Capitală de la. în
ceputul acestui an și pînă în prezent, 
numărul lor sporește cu 28. Dintre 
acestea menționăm complexul comer
cial din bd. 1 Mai, colț cu Aviator Po- 
pișteanu — compus dintr-un magazin ali
mentar cu autoservire, magazine de 
carne și pîine, o tutungerie, complexul

Carnetul de sănătate
Secția sanitară a Sfatului popular al 

Capitalei desfășoară operațiunile de înlo
cuire a fișelor de consultație la dispen
sarele din marile întreprinderi cu carne
te de sănătate. Pînă în toamnă ele vor 
fi introduse în toate fabricile și uzinele 
din oraș, urmînd ca treptat să fie apoi 
extinse și în circumscripțiile sanitare te
ritoriale. Scopul urmărit prin introduce
rea carnetului de sănătate este îmbună
tățirea asistenței sanitare a populației, 
înlocuindu-se fișa individuală de con
sultație de la dispensar sau de la cir
cumscripția medico-sanitară teritorială, 
în carnet se string laolaltă, într-o singură 
evidență primară, timp de zece ani, toa
te datele legate de starea sănătății fie
cărei persoane. Datele înregistrate vor 
fi prelucrate statistic în fiecare an.

pregătiri se iac și în localitățile din 
regiunile Brașov, Pitești și București, 
pe unde se va desfășura cea de-a 
doua parte a cursei.

Ieri după-amiază, la ședința teh
nică, a fost definitivată lista parti- 
cipanților. In ultimul moment a fost 
primită înscrierea cîtorva tineri ci
cliști din Reșița și Tg.-Mureș. Ast
fel, la start se vor alinia 51 de aler
gători reprezentînd cluburi și asocia
ții sportive din București, Ploiești, 
Brașov, Cluj, Tg.-Mureș, Reșița și 
Azuga. Cei trei alergători din R. S. 
Cehoslovacă fac parte din clubul 
M. V. Bratislava. Este de remarcat 
faptul că la actuala „Cursă a Scîn
teii’ iau startul peste 20 de debu- 
tanți. Va fi interesant deci de ur
mărit nu numai disputa cicliștilor 
consacrați — din rîndul cărora nu 
vor lipsi G. Moiceanu, C. Dumitres
cu, I. Cosma, W. Ziegler, I. Ardelea- 
nu, I. Stoica, ci și lupta pentru afir
mare a numeroșilor tineri prezențl 
pentru prima dată la o competiție 
de lung kilometraj.

Ion DUM1TRIU
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In cîteva rîndurî
9 Astăzi, la Pitești și Constanța se des

fășoară semifinalele popularei competiții de 
fotbal „Cupa R. P. Romîne“. In jocul de 
la Pitești, Steaua va întîlni pe C.S.M. Si
biu, în timp ce la Constanța, Dinamo Bucu
rești va juca în compania echipei Crișul 
din Oradea. Repriza a doua a jocului de 
la Constanța va fi transmisă de stațiile 
noastre de radio, începînd din jurul orei 
18,15. Transmisia se va face pe progra
mul I.

• Echipa de fotbal Farul Constanța și-a 
început turneul în R. D. Germană jucînd 
la Halberstadt cu o combinată a cluburilor 
Lokomotiv Stendal și S. C. Aufbau Mag
deburg. Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (2—2). La 17 iulie, la 
Magdeburg, Farul va întîlni formația S.C. 
Magdeburg.

• In cadrul turneului balcanic de fot
bal, Rapid București va întîlni miercuri 
15 iulie, pe stadionul Republicii, formația 
Dinamo Tirana. Jocul începe la ora 18.

• Cea de-a 10-a etapă a turului ciclist 
de amatori al Franței, s-a disputat pe tra
seul Bordeaux-Brive (215 km) și a fost cîș- 
tigată de belgianul Swerts în 5 h 12’23”. 
Liderul clasamentului este spaniolul Garcia, 
urmat de italianul Gimondi la 9 secunde. 
In întrecerea rezervată profesioniștilor, eta
pa 19-a, Bordeaux—Brive (215 km), a reve
nit belgianului Sels în 51i 50’30”. înaintea 
ultimelor 3 etape conduce tot francezul J. 
Anquetil, urmat de Poulidor la 56” și Ba- 
hamontes la 3’31”.

• Peste cîteva zile își va începe turneul 
în țara noastră echipa de fotbal Chemie 
Leipzig, campioana R. D. Germane. Oas
peții vor susține 3 meciuri. In primul joc 
(26 iulie) Chemie Leipzig va întîlni la Cluj 
pe Știința. Echipa germană va evolua apoi 
la Oradea (29 iulie), în compania echipei 
Crișul, și Ia Arad (1 august), unde va în
tîlni pe U.T.A.

nr. 2 din cadrul ansamblu- 
Vasile, 

alimentar

te-

comercial 
lui Nițu 
gazin 
unități de pîine, 
te, : 
rie. 
zilele 
rasă și o unitate pentru desfacerea 
dulciurilor și răcoritoarelor. La par
terul noilor blocuri s-au deschis 
magazine pe Șoseaua Giurgiului, în 
cartierul Mihai Bravu și în alte col
țuri ale orașului. Totodată, de la în
ceputul anului și pînă la 1 iulie, în 
Capitală au fost modernizate și înzes
trate cu mobilier nou 62 de unități.

în aceste zile, constructorii execută 
ultimele lucrări de finisaj la mai multe 
complexe comerciale : pe șoseaua Mihai 
Bravu colț cu strada Avrig (Piața Ian- 
cului), pe șoseaua Mihai Bravu colț cu 
bd. Gh. Dimitrov, și un al treilea, pe 
aceeași șosea, la intersecția cu strada 
Matei Voievod. Ele se vor inaugura la 
începutul lunii august. în cartierul 
Nițu Vasile sînt într-un stadiu avansat 
construcțiile complexelor comerciale 
nr. 1 și nr. 3.

alcătuit din
cu :

carne, 
mercerie-parfumerie și tutunge- 
Tot aici se vor deschide în 

: următoare un bufet cu

ma-
autoservire și 

, legume-fruc-

Fabrică modernă
In tînărul cartier Balta Albă se 

construiește o mare și modernă fabri
că de pîine. Șantierul se întinde pe 
mai multe hectare. La corpul central al 
viitoarei fabrici de pîine „Titan“ lu
crările au ajuns la etajul II. Construc
torii lucrează la marea hală de fabri
cație și au început să înalțe silozul de 
făină. La începutul trimestrului IV va 
începe montajul utilajelor. Noul obiec
tiv industrial e alcătuit din mai multe 
corpuri de clădiri : fabrica propriu-zisă, 
cu secțiile de pîine neagră, albă și in
termediară, de franzelărie și cea de gri- 
sine și stixuri, laboratoarele, depozi
tele, atelierele și birourile. Arhitectura e 
simpla și elegantă. Pereții exteriori sînt, 
în cea mai mare parte, din sticlă.

întreprinderea va fi înzestrată cu 
linii continue de fabricație, complet 
mecanizate și în parte automatizate, a-

N VIAȚA CULTURALĂ
internațională

OPERĂ ÎNCHINATĂ REVOLUȚIEI DIN OCTOMBRIE
La Palatul Congreselor din Kremlin 

a avut loc premiera operei lui V. Mu- 
radeli „Octombrie“ care are ca temă 
istoricele evenimente revoluționare din 
anul 1917.

Pentru prima oară în creația muzi
cală, Muradeli a adus pe scenă figura 
lui Vladimir Ilici Lenin. Rolul este 
interpretat de A. Eizen. „Episoadele 
care zugrăvesc chipul marelui condu
cător al revoluției sînt cele mai bune 
pagini ale operei „Octombrie“, în 
special scena de la Razliv. Farmecul 
ei rezidă în simplitate, laconism și 
o mare expresivitate' — scrie ziarul 
„Izvestia“. In zori, cu mult înainte de 
răsăritul soarelui sosesc la RflzZio to-

Folclor
ale presei 

numeroase
In paginile culturale 

din Statele Unite apar 
articole privind interesul crescînd 
al publicului american pentru fol
clorul muzical. Cîntecele folclorice, 
cîntecele de muncă, vechile balade 
engleze, scoțiene sau irlandeze, in
terpretate în versiunea lor origi
nală sau în adaptările cunoscute 
sub numele de „appalachiennes“, 
care transpun textul fără a-i mo
difica puritatea inspirației, găsesc 
mereu mai mulți amatori, în spe
cial în rîndul tinerilor. „The Folk 
song“ („Cîntecul popular“) își are

Expoziție de sculptam in aer liber
în orașul Opole, din R. P. PolonS, a 

fost organizată o expozijie de sculptură 
unde sînt prezentate peste 60 lucrări 
ale unor cunoscuji sculptori din Varșo
via, Cracovia, Poznan, Sopot și alte 
orașe din fără.

Scopul expoziției este, printre altele, 
de a se observa în ce măsură artistul 
respectiv a dat operei sale posibilita-

Pe scenele 
teatrelor de vară

Un colectiv al Teatrului de Stat 
din Constanța va prezenta în Capi
tală piesa „Papa se .lustruiește“ de 
dramaturgul grec Spiros Melas. 
Spectacolul este pus în scenă de ar
tistul poporului Sică Aleccandrescu ; 
scenografia este semnată de Mihai 
Tofan. Reprezentațiile vor avea loc 
în grădina „Boema“ sîmbătă 18 și 
duminică 19 iulie ora 20,30.

In cadrul manifestărilor prilejui
te de tradiționala duminică a cul
turii poloneze, un grup de cîntăreți 
și dansatori, soliști ai Radiotelevi- 
ziunii, Operetei și Teatrului de 
estradă din Varșovia și ai Operei 
din Wroclaw, care întreprind un 
turneu în țara noastră, va susține 
spectacole duminică 19 și luni 20 
iulie pe scenele Teatrului de vară 
din parcul de cultură și odihnă He
răstrău și grădinii Boema. Artiștii 
polonezi 
Ploiești, 

laîși vor continua turneul 
Mamaia și Mangalia.

vînd utilaje la nivelul tehnicii celei 
mai avansate : pentru pregătirea mate
riei prime și auxiliare (dizolvatoare de 
sare, . aparate pentru transformat droj
dia în suspensie, dizolvatoare de za
hăr etc.), utilaje pentru cîntărire și doza
re, de frămîntare a semifabricatelor, de 
împărțire a aluatului în bucăți, de 
dospit, coacere, transport și altele. Cît 
despre făină, aceasta va fi transportată 
în vrac de la moară pînă în fabrică cu 
ajutorul unor autocisterne. Din auto
cisterne în siloz și de aici în produc
ție, făina va ajunge prin intermediul 
unor instalații pneumatice.

Noua întreprindere va intra în func
țiune, cu toată capacitatea, în prima ju
mătate a anului viitor. Aici se vor rea
liza 150 tone pîine și 17 tone produse 
de franzelărie în 24 de ore.

varășii credincioși ai lui Lenin. De 
departe se aud cîntînd niște pescari. 
E o melodie veche, prelungă, tristă. 
Ingîndurat, Ilici o preia, îngînînd-o la 
început foarte încet. Treptat pescarii 
se apropie tot mai mult și o dată cu 
ei crește și se intensifică melodia.

Printre personajele principale ale 
operei se numără și bolșevicul Andrei, 
muncitorul de la uzinele „Putilov“ 
Ivan Timofeevici, ofițerul țarist M.a- 
salski, sora de caritate Marina. Coru
rile sînt variate ca stil și compoziție. 
In momentele cele mai dramatice ele 
au un rol important, redînd atmosfera 
și avîntul revoluționar al maselor.

interpreta săi, printre care se bu
cură de succes, de pildă, Juan Baez 
care a cîntat și la manifestații paș
nice ale negrilor. „Folk song-ul“ 
contemporan are profunde rezonan
țe sociale. Unul din cei mai cu- 
noscuți interpreți ai acestor cîn- 
tece este Pete Seeger, care a 
parcurs, începînd din anul 1930, 
întreaga Americă pentru culegerea 
tezaurului folcloric. Pete Seeger 
este și compozitor. împreună cu o 
formație orchestrală el a imprimat 
numeroase cîntece muncitorești și 
o mare parte din cîntecele războ
iului de secesiune.

tea de a fi încadrată armonios în aer 
liber (loc, spațiu și perspectivă), cum 
arată lucrările în lumina puternică a 
soarelui ori în umbră, pe o pajiște ver
de sau alături de noua arhitectură. Ex
poziția a trezit un viu interes. Nume
roase lucrări au fost reținute de muzee, 
cluburi din fabrici și uzine, instituții 
culturale.

Simbată dimineața a părăsit ora
șul Constanța, îndreptîndu-se spre 
patrie, grupul de deputați suedezi 
care la invitația grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare a făcut o 
vizită în țara noastră. După ce au 
vizitat unele întreprinderi industria
le și instituții social-culturale din 
Capitală și din regiunile Ploiești, 
Brașov și Bacău, parlamentarii sue
dezi au fost timp de 7 zile oaspeții 
litoralului. Președintele Sfatului 
popular al orașului Constanța, Petre 
Niculae, deputat în Marea Adunare 
Națională, a oferit un dineu.

Sîmbătă dimineață a sosit în 
Capitală, într-o vizită de prietenie 
în țara noastră, Bogdan Țmobrnia, 
secretarul general al președintelui 
R. S. F. Iugoslavia, I. B. Tito. La

Schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de comerț 
și navigație intre R. P. Romină și R. S. Cehoslovacă

PRAGA 11 (Agerpres). — La Pra
ga a avut loc schimbul instrumente
lor de ratificare a Tratatului de co
merț și navigație între R. P. Romî
nă și R. S. Cehoslovacă, semnat la 
București la 16 decembrie 1963. 
Schimbul instrumentelor de ratifi-

La U. N. E. S. C. O. a fost

(Agerpres) — Ambasa- 
Romîne la Paris, dr. V. 
depus la U.N.E.S.C.O. 
general René Maheu,

PARIS 11 
dorul R. P.
Dimitriu, a 
directorului 
instrumentul de ratificare a Con
venției privind lupta împotriva dis
criminării în domeniul învățămîntu- 
lui. Convenția a fost ratificată de 
Consiliul de Stat al R. P. Romîne 
prin Decret în aprilie a.c. La cere-

Cu prilejul aniversării Revoluției populare mongole

Festivitățile de
ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de a 43-a aniver
sări a Revoluției populare mongole, 
la Ulan Bator a avut loc o adunare 
festivă la care au luat parte condu
cători ai partidului și guvernului în 
frunte cu J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole, 
reprezentanți ai organizațiilor obș
tești și ai oamenilor muncii din ca
pitala republicii. Despre aniversa
rea Revoluției populare mongole a 
vorbit T. Ragcia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

în dimineața zilei de 11 iulie în 
piața Suhe Bator a avut loc o para
dă militară și o demonstrație a oa
menilor muncii din Ulan Bator. La 
tribuna, oficială au fost prezenți con
ducători ai P.P.R.M. și guvernului 
mongol în frunte cu J. Țedenbal. în 
numele C.C. al P.P.R.M., prezidiului 
Marelui Hural Popular și Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole a 
vorbit general-colonel J. Lhagvasu-

Aniversarea 
lui Pablo Neruda

Astăzi se împlinesc 60 de ani de 
la nașterea marelui poet chilian 
Pablo Neruda. Cunoscută și apre
ciată în întreaga lume, lirica poe
tului este străbătută de un puter
nic mesaj umanist.

Primul volum al lui Neruda, in
titulat „Cîntecul sărbătorii“, a 
apărut în 1921 semnat Neftali Ri
cardo Reyes, adevăratul nume al 
poetului. Tînărul pe atunci necu
noscut, originar din orașul Parral, 
este astăzi autorul unei bogate o- 
pere poetice.

Pablo Neruda este unul din mi- 
litanții de frunte ai mișcării 
democratice din Chile și luptător 
activ'pentru pace. Din opera sa au 
apărut numeroase traduceri în 
limba romînă.

Descoperirea unui tablou de Rembrandt
e Un tablou de Rembrandt necu

noscut încă a fost descoperit Ia Pe- 
ciorskaia Lavra din Kiev. Pe un fundal 
maro închis, pe alocuri verzui, se des
prinde figura unei femei cu un suris 
aproape imperceptibil. Tabloul nu 
este mare (46x56). El prezintă o serie 
de crăpături care au fost recolorate 
pe alocuri cu o culoare maro-gri. în

Actualitatea cinematografica
în Austria urmează să fie turnat 

un film biografic despre Wolfgang 
Amadeus Mozart. Filmul va purta 
titlul „Scrisorile lui Mozart“. Rolul 
principal va fi interpretat de actorul 
Maximilian Schell.

★
Cinematografia indiană a împlinit 

50 de ani. Cu acest prilej, la Bombay 
a fost organizată o expoziție, iar pe 
ecrane rulează filme vechi și noi din 
creația cineaștilor indieni. în 1963, 

sosire oaspetele a fost întîmpinat da 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și de alte persoane oficiale. 
Au fost de față reprezentanți ai Am
basadei R. S. F. Iugoslavia.

★
Cu prilejul celei de-a 43-a aniver

sări a Revoluției populare mongole, 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole, a rostit sîmbătă sea
ra o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
La invitația Academiei R. P. Ro

mîne, sîmbătă seară a sosit în Capi
tală dl. Karl Maramorosch, vicepre
ședinte al Academiei de științe din 
New York, directorul Planului știin
țific al Institutului „Boyce Thomp
son“. (Agerpres) 

care a fost efectuat de către Gheor
ghe Nițescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Romî
ne la Praga, și Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace.

depus

monia care a avut loc cu acest pri
lej, au participat reprezentanți ai 
conducerii 
membri ai 
la Paris și 
romîne pe
Maheu a avut cu dr. V. Dimitriu o 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

U.N.E.S.C.O., precum și 
ambasadei R. P. Romîne 
ai delegației permanente 
lingă U.N.E.S.C.O. René

la Ulan Bator
ren, ministrul pentru problemele ar
matei populare, comandantul arma
tei populare a R. P. Mongole.

Demonstrații ale oamenilor mun
cii mongoli consacrate celei de-a 
43-a aniversări au avut loc și în alte 
orașe ale republicii.

al

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță M.T.I., la 10 iu
lie a avut loc plenara lărgită a C.C. 
al P.M.S.U., , prezidată de Jănos 
Kâdăr, prim-secretar al C. C.
P.M.S.U. Plenara a ascultat și apro
bat rapoarte privind situația în 
mișcarea comunistă internațională 
(Dezsö Nemes, secretar al C.C.) ; 
probleme de politică externă și tra
tative internaționale (Gyula Kallai, 
membru în Biroul Politic) ; proble
me actuale ale politicii interne și 
probleme economice (Rezso Nyers, 
secretar al C.C.).

Statuia Iul Falstaff, cunoscutul per
sonaj Shakespearean, încadrează, 
împreună cu alte sculpturi repre- 
zentînd personajele marelui Will, 
statuia lui Shakespeare din orașul 

său natal Strattord-on-Avon.

urma cercetărilor efectuate s-a cons
tatat că este vorba de portretul ma
mei lui Rembrandt. Cu ajutorul raze
lor infraroșii s-a putut descoperi o 
monogramă care este identică cu sem
nătura de pe autoportretul lui Rem
brandt din 1629. După părerea spe
cialiștilor, tabloul a ajuns la Kiev în 
prima jumătate a secolului XVIII.

India a produs 298 de filme dintre 
care 87 în limba națională hindi.

★

La șapte ani după realizarea docu
mentarului „Lumea tăcerii“, coman
dantul Cousteau a terminat un alt 
film de lung metraj despre lumea 
submarină — „Spațiu fără soare“. 
Este vorba de fauna și flora Mării 
Roșii. Anul acesta, Cousteau va între
prinde o altă expediție submarină, în 
golful Villafranca, de unde va culege 
material pentru un al treilea film.



Pag. 4 Nr. 6315S C I N T E I A

GENEVA
Conferința 
pentru 
dezarmare

GENEVA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
cei doi copreședinți ai conferinței 
pentru dezarmare — ambasadorii 
Tarapkln (U.R.S.S.) și Timberlake 
(S.Ü.A.) — s-au întrunit vineri la 
sediul delegației americane. în 
cursul convorbirii care a avut loc au 
fost abordate probleme legate de 
desfășurarea lucrărilor conferinței. 
După cum s-a anunțat, cei doi co
președinți au convenit marți să se 
întrunească pentru a discuta moda
litatea alcătuirii unui grup de ex- 
perți în cadrul conferinței care să 
examineze problemele privind vehi
culele pentru transportarea armei 
nucleare.

Rezultatele unui sondaj 
in opinia publică belgiană

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
După cum atestă rezultatele sonda
jului efectuat în rîndul opiniei pu
blice belgiene de Institutul pentru 
probleme sociale și economice de pe 
lîngă Universitatea din Bruxelles, 
majoritatea covîrșitoare a popu
lației din Belgia se pronunță pen
tru menținerea păcii, pentru inter
zicerea armelor nucleare și a mijloa
celor de transportare a lor la țintă, 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine.

Peste trei pătrimi din participan- 
ții la această anchetă au subliniat 
necesitatea încheierii unui tratat de 
neagresiune între țările participante 
la N.A.T.O. și țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia și s-au 
pronunțat împotriva amplasării de 
baze militare pe teritoriul Belgiei.

Un marș al partizanilor păcii la Hamburg (R.F.G.) 

------------- N O T E -------------------------------------------

LIBANUL ÎNAINTEA ALEGERILOR
PREZIDENȚIALE

In cursul lunii septembrie 
mandatul actualului președinte 
al Libanului, Fuad Șehab, expiră. 
Conform prevederilor Constitu
ției, Camera deputaților, consti
tuită în urma alegerilor care au 
avut loc în primăvară se va în
truni în sesiune extraordinară 
între 23 iulie și 23 august și va 
alege pe succesorul lui Șehab.

Apropiatele alegeri preziden
țiale domină de mai multe luni 
scena vieții politice libaneze. Din 
momentul în care Șehab a dat de 
înțeles că nu are de gînd să în
calce prevederile Constituției, care 
interzic realegerea unui preșe
dinte, o serie de oameni politici 
au început o campanie susținută 
pentru modificarea legii funda
mentale a țării. Și aceasta nu nu
mai din considerație față de per
soana actualului președinte, pe 
care l-ar vrea reales. După cum 
explică ziarul elvețian „DIE 
TAT“, deputății sînt neliniștiți 
că lunga tărăgănare pentru găsi
rea unui om nou ar crea neliniște 
care s-ar transmite în mod ine
vitabil și diferitelor grupuri ri
vale, ținute numai slab laolaltă. 
De aceea a existat dorința să se 
mai conteze încă o dată pe Șe
hab. La 26 mai, Camera Depu
taților a aprobat, cu 79 de voturi 
pentru și 14 contra, o moțiune 
privind modificarea Constituției, 
înaintînd-o apoi guvernului pen-

Organe guvernamentale din 
Paraguay îl protejează pe Men
gele, fost medic de lagăr de con
centrare, în prezent urmărit de 
justiția vest-germană. Aceasta 
este părerea procuraturii din 
Frankfurt pe Main care a majo
rat acum premiul pentru prinde
rea lui Mengele de la 20 000 la 
50 000 de mărci. In afară de a- 
ceasta, după cum scrie „Frank
furter Rundschau“, din surse 
particulare s-au pus la djspoziție

CINE ÎL PROTEJEAZĂ PE MENGELE

Tovarășul Gheorghe Apostol 
și-a încheiat vizita în Austria

VIENA 11 — Corespondentul
Agerpres, St. Deju, transmite : 
Sîmbătă dimineața, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, 
împreună cu Constantin Tuzu, vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
și alte persoane oficiale, însoțiți de 
vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, au vizitat Muzeul de 
Artă din Viena. La prînz, vicecan
celarul Austriei a oferit în cinstea 
oaspeților o masă la Hotelul Impe
rial.

Reuniunea primilor 
Commonwealthului

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
sfîrșitul celei de-a treia zile a confe
rinței primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului a fost dat publi
cității un comunicat în care se a- 
rată că participanții au încheiat 
dezbaterile pe marginea problemelor 
internaționale de actualitate.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor de vineri, ministrul de externe 
al Marii Britanii, Richard Butler, a 
declarat că încheierea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în cele 
trei medii a creat „o ambianță favo
rabilă pentru dezarmare, iar acum 
trebuie întreprinse măsuri pentru a 
se ajunge la un acord în vederea 
prevenirii diseminării armelor nu
cleare și avînd ca obiectiv final dis
trugerea stocurilor existente*. But
ler și-a exprimat intenția de a dis
cuta cu reprezentanții guvernului 
sovietic, cu prilejul vizitei pe care 
urmează să o întreprindă luna a- 
ceasta la Moscova — probleme le- 

tru a pregăti proiectul de lege 
corespunzător. Dar moțiunea n-a 
avut succes. Cîteva zile mai tîr- 
ziu, la 3 iunie, a fost dat publi
cității un comunicat care reflecta 
eșecul înregistrat de adepții rea
legerii lui Șehab.

Se părea că, o dată cu aceasta, 
discuția îndelungată în jurul can
didaturii lui Șehab a luat sfîrșit 
și că în cel mai scurt timp va fi 
desemnat unul sau mai mulți 
candidați la postul de președinte. 
Ziarul „LE SOIR“, care apare la 
Beirut, scria în această privință 
că va trebui să se caute un suc
cesor al actualului președinte, 
care să asigure continuitatea po
liticii sale. La 1 iulie, pasul deci
siv a și fost făcut. Deputatul So- 
leiman Frangieh și-a prezentat 
în mod oficial candidatura la 
postul de președinte al republicii. 
Insă, după cum au arătat eveni
mentele ulterioare, adepții lui 
Șehab nu s-au dat bătuți șl au 
hotărît să repună în discuție can
didatura acestuia. 53 de deputați, 
din totalul de 99 care fac parte 
din parlament, s-au pronunțat 
pentru convocarea unei sesiuni 
speciale a parlamentului. Ei cer 
examinarea, în a doua citire, a 
propunerii de revizuire a Consti
tuției, pentru a permite realege
rea lui Fuad Șehab ca președin
te al republicii. Lupta în jurul 
candidaturilor continuă.

încă 10 000 de mărci. După cum 
a declarat la Frankfurt prim- 
procurorul Rahn, procuratura 
spera să-l prindă pe Mengele în 
Germania occidentală, unde a 
venit în ultimii ani — pentru ul
tima oară în 1961 — în vizită sub 
un nume fals.

Din declarațiile lui Rahn a re
ieșit că în 1962 „în condiții puțin 
obișnuite", Mengele a obținut ce
tățenia paraguayană. Organele 
juridice din Frankfurt au stabi-

După amiază, oaspeții romînl au 
părăsit Austria, îndreptîndu-se spre 
patrie. La aeroportul Schwechat ei 
au fost conduși de vicecancelarul 
dr. Bruno Pittermann, ambasadorul 
Austriei la București, dr. Paul 
Wetzler, funcționari superiori ai 
Ministerului de Externe al Austriei, 
ai Cancelariei Federale și de alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți 
Mircea Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, și membrii am
basadei.

miniștri din țările

gate de împiedicarea răspîndlrli ar
mamentului nuclear.

în cursul unei reuniuni restrînse 
a primilor miniștri ai Common
wealthului, care a avut loc vineri, 
Duncan Sandys, ministrul de stat 
pentru colonii și relațiile cu Com- 
monwealthul, a deschis dezbaterile 
consacrate „evoluției teritoriilor bri
tanice coloniale spre independență“. 
Cu această ocazie s-a ridicat în pri
mul rînd problema Rhodesiei de 
sud. Luînd. cuvîntul, Julius Nyerere, 
președintele Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar, a spus că țara 
sa este de părere că o acțiune fermă 
din partea țărilor Commonwealthu
lui s-ar putea dovedi utilă pentru a 
împiedica guvernul sud-rhodesian 
de a proclama unilateral Indepen
dența.

Jomo Kenyatta, primul ministru al 
Kenyei, a declarat că „tot viitorul 
Commonwealthului ar putea să de
pindă de soluționarea democratică a 
problemei sud-rhodesiene“.

lit că Tribunalul Suprem din Pa
raguay s-a și ocupat de o cerere 
de extrădare prezentată de Re
publica Federală. Cu acest prilej, 
un judecător a respins cererea 
de extrădare, motivîndu-și hotă- 
rîrea prin aceea că fostul asasin 
obținuse cetățenia paraguay ană.' 
Iar guvernul acestei țări, căruia 
i s-a prezentat cererea de extră
dare, a preferat să stea în umbră. 
Doar o singură dată, în noiem
brie 1962, guvernul a dat un răs
puns, și anume că a remis cere
rea, în vederea adoptării unei 
hotărîri, Tribunalului Suprem al 
țării. Din acest răspuns — a spus 
Rahn — se poate trage concluzia 
că autoritățile cunosc domiciliul 
lui Meng ele.

După constatările prim-procu- 
rorului Rahn, pînă în 1950 Men- 
gele s-a aflat în Germania occi
dentală. In această perioadă el a 
vizitat și localitatea Günzburg,

LUPTA PENTRU PUTERE 
LA SANTO DOMINGO

Triumviratul din Republica 
Dominicană și-a intensificat ac
țiunile represive împotriva par
tidelor de stingă, împotriva orga
nizațiilor studențești și a altor 
forțe democratice. Prin noul val 
de teroare se încearcă frînarea 
luptei crescînde a maselor popu
lare în apărarea drepturilor cetă
țenești. Totodată, între diversele 
grupări aflate în slujba oligar
hiei se dă o bătălie acerbă pentru 
putere, lucru confirmat și cu pri
lejul exploziei care a avut loc re
cent la un arsenal din capitală.

Publicația uruguayană „Epoca" 
informează că după descinderea 
efectuată la Universitatea din 
Santo Domingo, în căutarea de 
arme și a unor persoane suspecte 
de a fi implicate în această afa
cere, au urmat numeroase ares
tări în toată țara, mai ales în 
Santiago de los Caballeros.

Paralel cu activitatea represivă 
împotriva forțelor populare, gu
vernanții se străduiesc să fabrice 
din explozia de la arsenal „un 
caz internațional", adică să „des
copere“ o imaginară origină ex-

în U.R.S.S. a fost lansat

Un sistem cosmic alcătuit
doua stații științifice 
„Elektron-3" și „Elektron-4" au fost 
plasate de o singură și puternică rachetă 
purtătoare pe orbite care diferă considerabil

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 iulie, în U.R.S.S. a fost lansat un 
sistem cosmic alcătuit din două sta
ții științifice (sateliți ai Pămîntului) 
— „Elektron-3“ și „Elektron-4", 
plasate de o singură și puternică 
rachetă purtătoare pe orbite care 
diferă considerabil.

Scopul lansării îl constituie con
tinuarea cercetării complexe a cen
turilor de radiație ale Pămîntului, 
a diferitelor radiații care ne vin 
din adîncurile spațiului cosmic, a 
cîmpului magnetic terestru și a con
dițiilor fizice existente în straturile 
superioare ale atmosferei.

Pe porțiunea activă de zbor, în 
timp ce funcționa motorul ultimei 
trepte a rachetei purtătoare, a avut 
loc detașarea stației cosmice „Elek
tron-3“ ; ultima treaptă a rachetei 
purtătoare și-a continuat zborul și, 
după ce a atins viteza necesară, a 
plasat pe orbita stabilită stația cos
mică „Elektron-4“.

Potrivit datelor preliminare, sta
țiile cosmice au fost plasate pe or-

Vizita delegației parlamentare romîne 
in R. P. Bulgaria

SOFIA 11. — Corespondentul
Agerpres, C. Linte, transmite : în 
cursul dimineții de sîmbătă, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, care se află în vizită 
în R. P. Bulgaria, a vizitat Uzina de

Noul guvern al statului 
Malawi

BLANTYRE 11 (Agerpres). — S-a 
dat publicității lista noului guvern 
al statului Malawi. în afară de func
ția de prim ministru, Hastings Ban
da va mai deține portofoliile resur
selor naturale, ocrotirii sănătății, in
dustriei și comerțului, transporturi
lor și comunicațiilor, precum și cel 
al informațiilor. în funcția de minis
tru al afacerilor externe a fost nu
mit Kanyama Chiume, în funcția 
de ministru al educației — Henry 
Chipembere, în funcția de ministru 
al afacerilor interne, lYatuta Chisiza 
etc.

SEMNAREA UNOR ACORDURI 
INTRE R.P. UNGARĂ Șl AUSTRIA

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
între R. P. Ungară și Austria a fost 
încheiată o convenție care stabilește 
compensațiile pentru bunurile aus
triece naționalizate de către statul 
ungar și două acorduri interguver- 
namentale cu privire la drepturile 
patrimoniale.

unde fratele său are o fabrică. 
„Frankfurter Rundschau" notea
ză că persoanele care îndrăznesc 
să vorbească despre crimele lui 
Mengele sînt persecutate și inti
midate în acest oraș.

Mengele a lucrat timp de 2 ani 
ca medic în lagărul Auschwitz. 
El este acuzat de a fi omorît de
ținuți prin injectarea de fenol și 
de a fi ordonat gazarea mai 
multor mii de persoane. „El a 
fost acela care a dat dispoziția 
unui alt medic din lagăr să scoa
tă carnea de pe scheletul a doi 
deținuți cărora li s-a injectat fe
nol — scrie același ziar vest-ger- 
man. In afară de aceasta, Men
gele a crăpat craniul unei fete de 
14 ani cu o lovitură de sabie".

Autoritățile paraguayene, sfi- 
dînd cererile opiniei publice, nu 
se jenează să protejeze un crimi
nal care s-a mînjit cu sîngele a 
mH de oameni nevinovați.

ternă a exploziei. In spatele a- 
cestei uneltiri stă de fapt inten
ția de a ascunde rivalitățile exis
tente în rîndurile diverșilor șefi 
militari. Căci adevărații organi
zatori ai exploziei de la arsenal 
au fost nucleele militare care cer 
întoarcerea la putere a lui Joa
quin Balaguer, fostul lider trujil- 
list. Cu puțin timp înainte de a 
se produce explozia, trei membri 
al poliției naționale au fost sur
prinși într-o situație suspectă în 
fața unuia din dispozitivele care 
au explodat. Cei trei agenți, care 
pătrunseseră în incinta taberei 
îmbrăcați în uniformă de campa
nie, au fost arestați din cauză că 
nu au putut să justifice în fața 
ofițerului de gardă prezența lor 
în acel loc. Aruncarea în aer a ar
senalului constituie un indiciu al 
faptului că grupul sprijinitorilor 
lui Balaguer s-a hotărît să acțio
neze și se poate prezice că lupta 
pentru putere între actualii gu
vernanți, care pînă acum a moc
nit, poate să se transforme în 
orice moment într-o luptă des
chisă. 

bite cu următorii parametri : „Elek
tron-3“ — altitudine la perigeu 405 
km, altitudine la apogeu 7040 km. 
„Elektron-4“ — altitudine la peri
geu 459 km, altitudine la apogeu 
66 235 km. Perioadele de revoluție 
ale stațiilor sînt respectiv de 2 ore 
48 minute și 21 ore 54 minute. Un
ghiul de înclinație a orbitelor sta
țiilor cosmice față de planul Ecua
torului este de 60 grade 52 minute.

în afara aparatajului pentru cer
cetări științifice, la bordul stațiilor 
sînt instalate radioemițătoare „Sig
nal“ și „Maiak“, care funcționează 
pe frecvențele 19,943 ; 19,954 ; 20,005 ; 
30,007 ; și 90,022 Mhz, precum și 
sisteme radiotelemetrice pentru 
transmiterea pe Pămînt a rezulta
telor cercetărilor efectuate.

Informațiile radiotelemetrice, re
cepționate de la stațiile cosmice, 
atestă funcționarea normală a tu
turor sistemelor. Centrul de coordo
nare și calcul prelucrează informa
țiile primite.

electrocare și Combinatul metalurgic 
Kremikovțî, de lîngă Sofia.

★
Seara, Ferdinand Kozovski, pre

ședintele Biroului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, a oferit o recepție 
în cinstea parlamentarilor romîni. 
La recepție au participat : Ivan 
Prîmov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Mincio Mincev, secretar al 
prezidiului Adunării Populare, Liu- 
bomir Anghelov, locțiitor al minis
trului de externe, și alte persoane o- 
ficiale. Au participat, de asemenea, 
Ioan Beldean, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Bulgaria, și membrii 
ambasadei.

în timpul recepției au rostit toas
turi tovarășii Ferdinand Kozovski 
și Ion Cosma. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

San Francisco jn ajunul convenției 
partidului republican

SAN FRANCISCO 11 (Agerpres). 
— Luni se deschide la San Fran
cisco Convenția națională a partidu
lui republican, care va desemna can- 
didații acestui partid pentru func
țiile de președinte și vicepreședinte 
în alegerile prezidențiale din S.U.A. 
din-luna noiembrie. Convenția va a- 
dopta, de asemenea, platforma-pro- 
gram — „declarație de principii“ — 
care va defini poziția partidului re
publican în cele mai importante pro
bleme ale politicii interne și inter
naționale în următorii patru ani.

La Convenția națională a partidu
lui republican de anul acesta parti
cipă 1 308 delegați. Potrivit reguli
lor stabilite, pentru desemnarea 
candidatului la președinție este de 
ajuns ca numai 655 dintre ei să se 
pronunțe în favoarea unuia din pre- 
tendenții la candidatură. Sute de 
delegați au sosit la San Francisco 
cu cîteva zile înainte, pentru a parti
cipa la Importante discuții prelimi
nare și pentru a adopta proiectul de 
platformă care va fi supus dezbate
rii șl aprobării Convenției.

Lupta pentru desemnarea candida
tului republican la postul de pre
ședinte se va da între sprijinitorii 
senatorului statului Arizona — Barry 
Goldwater — și cel ai guvernatoru-

TOKIO. în cadrul unei conferințe 
de presă, Hayato Ikeda, care a fost 
reales președinte al Partidului de 
guvernămînt liberal-democrat, rede
venind astfel în mod automat prim- 
ministru, a declarat că pregătește o 
remaniere a guvernului și totodată 
și a organului executiv al partidului. 
El a spus, de asemenea, că politioa 
internă și externă a guvernului său 
va rămîne neschimbată.

PARIS. Intr-un comunicat al Pre
ședinției Republicii Franceze se a- 
rată că „generalul de Gaulle a ho
tărît să adopte cu prilejul sărbătorii 
naționale a Franței, 14 iulie, o serie 
de măsuri de grațiere în favoarea a 
249 deținuți condamnați pentru ac
tivitate subversivă“.

La Seul în timpul recentelor demonstrații studențești reprimate de 
poliția sud-coreeanâ

roma Tratativele in vederea
formării noului guvern

Comentariile agențiilor de presă
ROMA 11 (Agerpres). — Sîmbătă 

au continuat la Roma tratativele 
între Aldo Moro, însărcinat cu for
marea noului guvern, și reprezen
tanții celor patru partide majoritare 
(Partidul democrat-creștin, Partidul 
socialist, Partidul social-democrat și 
Partidul republican) pentru a ajunge 
la un acord în vederea formării vii
torului guvern de „centru-stînga“.

După cum relatează agenția 
ANSA, după o săptămînă de la în-

STUDIU ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE ÎN 1963
NEW YORK 11 (Agerpres). — La 

sediul O.N.U. a fost dat publicității 
un studiu asupra economiei mondia
le în cursul anului 1963, care urmea
ză să fie examinat de Consiliul eco
nomic și social al O.N.U. în cursul 
reuniunii sale ce va începe la 13 iu
lie la Geneva. în studiu se arată că 
în 1963 s-a înregistrat o creștere ge
nerală a producției, o creștere a- 
proape generală a comerțului mon
dial și o sporire a prețurilor produ
selor de bază, ceea ce a făcut să 
crească puterea de cumpărare în 
numeroase țări în curs de dezvolta
re. Potrivit datelor publicate, valoa
rea comerțului mondial a crescut cu 
9 la sută față de 1962, iar produsul 
național brut sau venitul național a 
crescut între 4 și 5 la sută în dife
rite grupări de state. Indicele prețu
rilor produselor de bază ca : alimen
te, fibre, carburanți și minereuri a 
atins în medie nivelul din 1958 după 
ce s-a înregistrat o tendință de scă
dere cu începere din anul 1957.

Conferința de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

în conferința sa de presă de vineri, 
președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
a făcut aprecieri pozitive în legă
tură cu stadiul actual al dezvoltă
rii economiei americane și a anunțat 
hotărîrea sa de a lua toate măsurile 
pentru ca legea drepturilor civile 
să fie aplicată.

Cu privire la șansele desemnării 
drept candidat la funcția de vicepre
ședinte a ministrului justiției Robert 
Kennedy, Johnson a declarat că „sar
cina de a hotărî în această privință

lui statului Pennsylvania — William 
Scranton. Agențiile americane de 
presă atribuie de pe acum victoria 
lui Barry Goldwater, care și-a asi
gurat 753 de electori, cu 98 mai mulți 
decît necesarul pentru numirea sa. 
Cel de-al doilea candidat, William 
Scranton, mizează pe o scindare în 
tabăra adversarului său și pe noi ac
țiuni în favoarea 6a din partea unor 
persoane influente din partid. Fos
tul președinte al S.U.A., Eisenhower, 
una din aceste personalități, a decla
rat înainte de a pleca din Chicago la 
San Francisco că se va menține pe 
poziția de neutralitate. Scranton a 
declarat recent că are sprijinul ma
jorității republicanilor de rînd și că 
partidul republican, desemnîndu-1 pe 
el drept candidat, are șanse mai mari 
în confruntarea cu candidatul parti
dului democrat.

Senatorul Barry Goldwater, care 
mizează pe victorie chiar la primul 
tur de scrutin, se ocupă în prezent de 
problema candidatului partidului re
publican la funcția de vicepreședin
te al S.U.A. Numele cel mai des 
menționat în acest context este cel 
al lui Wiliam Miller, în prezent pre
ședinte al Comitetului național al 
partidului republican și membru al 
Camerei Reprezentanților.

VARNA. La Varna a luat sfîrșit 
primul concurs internațional de ba
let. Balerinii romîni Magdalena 
Popa și Sergiu Ștefanschi au fost 
distinși cu premiul II. Alte premii 
și diplome de onoare au fost acor
date balerinilor Amato Checiulescu, 
Elena Dacian, Paraschiv Pieleanu, 
Marta Herțeg.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la invitația guvernului sovietic a 
sosit la Moscova dr. Subandrio, prim 
locțiitor al primului ministru și mi
nistrul afacerilor externe al Indone
ziei, însoțit de miniștri indonezieni.

TOKIO. Sîmbătă a fost lansată 
de la baza de rachete din Kagoshi
ma cea mai mare rachetă japoneză 

ceperea lor, aceste tratative se află 
„într-o fază foarte delicată“. Sînt în 
discuție probleme dificile, cum ar fi: 
actuala conjunctură economică și 
politică șl mijloacele de a o rezolva 
în timp cît mal scurt. Se discută, 
totodată, problemele reformelor 
structurale pe termen lung. Pînă în 
prezent, tratativele duse de Aldo 
Moro au dat roade insuficiente, re
latează agenția U.P.I.

Studiul arată că deficitul comer
țului exterior al țărilor în curs de 
dezvoltare a fost mai mic în 1963 
față de perioada anilor 1954—1962. 
între anii 1960—1963 comerțul ace
stor țări a crescut cu peste 75 la 
sută.

Se citează mal multe „surse de de
zechilibru“ care nu au manifestat 
o tendință de reducere în anul 1963. 
Printre acestea sînt menționate pre
siunile-Inflaționiste într-o serie de 
țări industrializate, persistența șo
majului și o creștere a costului vie
ții în unele țări în curs de dezvol
tare. Documentul subliniază că în 
ciuda unei „intensificări viguroase“ 
a exporturilor țărilor în curs de dez
voltare, ritmul de dezvoltare a eco
nomiei lor a fost mai redus în anii 
1960—1963 decît în țările industria
lizate, iar Importurile necesare în
făptuirii programelor de dezvoltare 
au fost și mai mici.

revine delegaților la convenția Par
tidului democrat, care se va deschi
de luna viitoare la Atlantic City“.

Referindu-se la unele probleme 
internaționale, președintele i-a in
format pe ziariști că la Casa Albă 
au avut loc recent consultări cu 
ambasadori ai țărilor Americii La
tine pentru a se explora posibilită
țile în vederea „sporirii eficacității 
Alianței pentru progres“ și și-a ex
primat părerea că rezultatele apro
piatei conferințe O.S.A. „vor fi con
structive“. în legătură cu problema 
congoleză, el a declarat că guvernul 
american „va furniza întregul aju
tor necesar guvernului lui Chombe'1,
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® Localități cucerite

>

de răsculați
® Reapar mercenarii

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). 
— Citînd surse autorizate din Eli- 
sabetville, agenția France Presse re
latează că trupele guvernului cen
tral congolez s-au retras complet 
din localitățile Kabalo și Kongolo 
din Katanga de nord. Aceeași sur
să arată că cele două localități au 
fost cucerite de forțele răsculate 
conduse de Mulele, sau de organiza
ția de tineret Balubakat. întreaga 
regiune a Katangăi de nord se află 
în mîinile răsculaților.

Citînd surse informate, agenția 
France Presse relatează că 7 ofițeri 
europeni, foști mercenari din Katan
ga, precum și cîteva sute de jan
darmi katanghezi refugiați în An
gola au fost puși la dispoziția gene
ralului Boboso, șeful operațiunilor 
duse de armata centrală congoleză 
împotriva grupurilor de răsculați 
din Katanga de nord. Potrivit agen
ției, mercenarii și soldații katan
ghezi au sosit în Congo la cererea 
primului ministru, Moise Chombe.

destinată culegerii de date din stra
turile superioare ale atmosferei. Ra
cheta cu trei trepte ,,Lambda-3'' s-a 
ridicat la o înălțime de 965 km 
deasupra Pămîntului. Racheta, a- 
vînd o lungime de 17 metri și cîn- 
tărind șapte tone, a fost proiectată 
și realizată de oameni de știință de 
la Universitatea din Tokio.

DRESDA. Agenția A.D.N. anun
ță încetarea din viață a lui Otto 
Buchwitz, membru al C.C. al 
P.S.U.G. și decan de vîrstă al Ca
merei populare a R.D.G.

CAIRO. Președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah Al Sallal, a 
sosit la Cairo în fruntea unei dele
gații guvernamentale pentru a duce 
tratative cu autorități din R.A.U. în 
legătură cu coordonarea politicii ce
lor două țări.

PARIS. Primul ministru al Fran
ței, Georges Pompidou, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Couve 
de Murville, s-a întors la 11 iulie 
la Paris din vizita oficială de patru 
zile făcută în Suedia.

TUNIS. Vicepreședintele Indiei, 
Zakir Hussein, a părăsit capitala 
Tunisiei, îndreptîndu-se spre patrie, 
după o vizită oficială de cinci zile, 
timp în care a avut întrevederi cu 
președintele Burghiba și a vizitat o 
serie de centre culturale și istorice 
din această țară.
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