
^'Ol^tecs Cc 
r r?e9'on8^ 

< ’ * i • n a j
r^-D,ev»

VROiLLTXRl DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚIVAJ

Anul XXXIII Nr. 6324

Organ al Comitetului Central al P.M.R
4 PAGINI - 20 BANI

In ziarul de azi

• Construcții școlare (pag. 2-a).
• Cărți (pag. 2-a).
• Cititorii ne sesizează (pag. 

«2-a).
• D. Tîrcob : Laboratorul fiori

lor (pag. 3-a).
• Adunare . festivă cu prilejul 

celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Poloniei (pag, 3-a).

• Răsfoind presa străină (pag- 
3-a).

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL GHEORCHE GHEBRGUIU-OEJ 
A DELEGATEI PARTIDULUI SOCIALIST DD JMIA

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, 
a primit delegația Partidului Socia
list din Japonia condusă de Tomomi 
Narita, secretar general al acestui 
partid.

La primire au luat parte tovarășii : 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Gaston Marin.

Au fost de față Vasile Vîlcu, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Do- 
brogea al P.M.R., Nicolae Petre, pre
ședintele Sfatului popular orășenesc

Constanța, Petre Ionescu, președin
tele Sfatului popular al regiunii Do- 

“brogea.
Convorbirea s-a desfășurat într-o 

atmosferă prietenească, cordială.
După convorbire, tovarășul Gheor

ghe Gheorghiu-Dej a reținut oaspe
ții la dineu. (Agerpres)

2 3 PE GRAFICELE ÎNTRECERII SOCIALISTE 
ff SE ÎNSCRIU noi succese
La Combinatul chimic Punem în valoare
din orașul Victoria

A intrat în funcțiune 
o nouă fabrică 
de metanol

A doua fabrică de metanol din 
cadrul Combinatului chimic din 
Orașul Victoria a intrat recent în 
funcțiune. Atît construcția, cît și 
montajul utilajelor, au fost reali
zate în termenele prevăzute de 
către întreprinderile specializate 
ale Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei. Noua unitate 
chimică cuprinde o secție de oxi
gen, precum și instalații de con
versie a metanului sub presiune, 
de spălare a gazelor de sinteză 
și de sinteză a metanolului. Fa
brica este dotată cu utilaje din 
cele mai moderne și are un înalt 
grad de automatizare. Utilajele 
au fost livrate de firma italiană 
SNAM — Progetti, cît și de uzine 
din țară : „Independența"-Sibiu, 
„23 August"-București, U.P.H.U.C. 
Făgăraș și altele. Metanolul fa
bricat aici are importante între
buințări industriale : la fabrica
rea aldehidei formice, a cleiurilor 
sintetice, a rășinilor fenol-form- 
aldehidice și ureo-formaldehi- 
dice de tipul bachelitei și amlno- 
plastului etc.

La 5315 m adîncime
Muncind cu avînt sporit în în- 

tîmpinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, son
dorii din țara noastră au realizat 
în ultimele 6 luni un volum de 
foraj cu aproțpe 85 000 m mai 
mare decît în aceeași perioadă 
a anului trecut și cu mult’mai 
mare față de plan. Succesele re
marcabile obținute de sondori 
se datoresc folosirii cu pricepere 
a instalațiilor moderne cum sînt: 
T-50, 2DH-75, 4 LD-150, 3 DH-200 
A, 4 DH-315 realizate de industria 
noastră constructoare de utilaj 
petrolier. în prezent mai mult 
de 70 la sută din instalațiile de 
foraj cu care este dotat acest 
sector sînt de construcție nouă. 
La una din aceste sonde s-a 
atins în prezent o adîncime de 
5 315 m. Romînia se situează ast
fel printre puținele țări din lume 
unde se execută forajul de mare 
adîncime.

la g. a. s. varia? Angajamentele 
se realizează pas cu pas

Cu ocazia dezbaterilor sarcinilor de 
plan pe anul 1964, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din gospodăria de stat Va- 
riaș, regiunea Banat, s-au angajat ca prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii și a- 
plicarea întregului complex de măsuri 
agrozootehnice să livreze peste plan 548 
tone porumb, 1 552 hl lapte, 40 tone 
carne și să reducă prejul de cost al pro
duselor astfel ca să- realizeze 4 milioane 
lei beneficii, aproape dublu față de plan.

întrecerea lucrătorilor gospodăriei de 
stat Variaș înscrie cu fiecare zi pe gra
fice realizări tot mai însemnate. Angaja
mentele au fost depășite la toți indicii. 
De la fiecare vacă din cele 357 s-au rea
lizat pe primul semestru cîte 2 441 litri 
lapte, iar prețul de cost a fost redus 
cu 12 lei la hectolitru față de angaja
mentul luat. La taurinele la îngrășat, spo
rul mediu de creștere în greutate este de 
1 090 grame față de 700 grame cît pre
vede planul, iar prejul de cost pentru 
1 kg spor a fost redus cu 2,46 lei. Efec
tivul mediu de porcine la îngrășat este 
de 5 000. Și aici sporul zilnic a fost de
pășit, iar prețul de cost la 1 kg este mai 
redus, față de cît este prevăzut. Econo
miile la prejul de cost pe semestrul în- 
tîi au fost cu 760 000 lei mai mari față 
de plan. Cum au fost obținute aceste 
succese? Să vizităm cîteva sectoare de 
producție.

ÎN LANURILE DE PORUMB

G.A.S. Variaș este specializată în cul
tura porumbului care ocupă 1 500 hec
tare. Aplicarea măsurilor agrotehnice a 
făcut ca pe tarlalele gospodăriei porum
bul să crească viguros. Pare o adevărată 
pădure, de o culoare verde închisă, ingi

INTERVIUL 
nostru

și mai larg rezervele
Uzinele „Timpuri Noi’ din Capitală sînt bine cunoscute pentru rea

lizările în producție. Pe primul semestru, sarcinile de plan la producția 
globală au fost îndeplinite în proporție de 103,8 la sută, la producția 
marfă — în proporție de 101,5 la sută. Productivitatea muncii a sporit în 
aceeași perioadă cu 5,4 la sută față de prevederi. însuflețiți de recenta 
Hotărîre a partidului și guvernului cu privire la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, muncitorii, inginerii, tehnicienii uzinei dau un 
nou avînt întrecerii socialiste în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării țării. Se analizează, de către colective de tehnicieni și econo
miști mersul producției în fiecare secție, se caută noi posibilități și re
zerve pentru creșterea eficienței producției. în legătură cu măsurile ce 
se iau în acest scop, redactorul ziarului nostru, Petre Nedelcu, a adre
sat cîteva întrebări tovarășului Gheorghe Ionescu, directorul Uzinelor 
„Timpuri Noi".

Ce se întreprinde în uzină pen
tru valorificarea de noi rezerve 
și posibilități în scopul creșterii 
productivității muncii, realizării 
de cît mai mari economii ?

Producția întreprinderii noastre 
este destul de complexă. Fabricăm 
peste 30 de produse, între care une
le — diferite tipuri de motoare Die
sel sau cu benzină, compresoare etc. 
— necesită un proces tehnologic 
complicat. La realizarea lor parti
cipă toate secțiile de bază — de la 
turnătorie pînă la montaj. De a- 
ceea, un obiectiv important în ac
tivitatea noastră a fost coordonarea 
judicioasă a producției secțiilor, 
în așa fel încît totul să meargă 
ca un ceasornic, după graficul de 
ritmicitate stabilit. Colectivele de 
conducere ale secțiilor, sprijinite de 
comitetul de partid, au studiat și 
studiază amănunțit fluxul tehnolo
gic în vederea eliminării treptate a 
transporturilor încrucișate de la un 
utilaj la altul, a locurilor înguste. 
Ne preocupă în aceeași măsură în
cărcarea optimă a mașinilor, spori
rea indicilor de utilizare, prin îm
bunătățirea aprovizionării locurilor 
de muncă, mecanizarea deservirii 
mașinilor-unelte grele, completarea 
schimbului doi la mașini, respecta
rea strictă a planului de revizii 
tehnice și reparații.

Tot pentru valorificarea de noi 
rezerve acordăm o atenție sporită 
modernizării utilajelor. Ca să produci 
un motor de un înalt nivel tehnic, cu 
caracteristici constructive și funcțio
nale ridicate, e necesar ca utilajul 
de producție să fie permanent pus la 
punct, bine îngrijit și — atunci cînd 
este cazul — să fie modernizat. Și

nerul șef Horațiu Lajia amintește de mai 
multe ori numele tractoriștilor Iosif Ne
meth, Mihai Coș datorită cărora po
rumbul se prezintă atît de bine. Ince- 
pînd de la pregătirea terenului,, toți 
mecanizatorii se întrec pentru lucru de 
calitate. De la ei am aflat că aici se res
pectă și se aplică cu strictețe măsurile 
agrotehnice recomandate.

La gospodăria de stat Variaș s-au exe
cutat în acest an patru prașile mecanice și 
două manuale. In aceste zile se lucrează 
intens la copilitul porumbului. Prin înlă
turarea copililor, fiecare fir de porumb 
cu rod este ajutat să consume mai multă 
hrană. Și un alt avantaj : 15 zile tot efec
tivul de vaci este hrănit cu masa verde 
rezultată.

LA KM 10

Din procesul verbal al adunării în care 
s-au dezbătut cifrele de plan pe anul 
1964 am notat cîteva nume de îngrijitori 
de la ferma de vaci și angajamentele lor. 
Ion Onciu : „Mă angajez să obțin o pro
ducție de 5 600 litri lapte de la fiecare 
vacă" ; brigadierul Moise Jurcan : „Bri
gada pe care o conduc, de la efectivul 
de 132 vaci, va obține 5 200 litri lapte 
de la fiecare vacă, față de 4 860 litri cît 
este planificat. Aci puteau fi citite și an
gajamentele altor îngrijitori : Ion Chirilă, 
Ana Fîșcu, Ion Găvruf, Marin Pop, Dumi
tru Sălejan etc. Să vedem cum sini duse 
la îndeplinire. La 10 km de sat, la punc
tul „Livezi" este tabăra de vară, unde 
s-a mutat de multă vreme ferma de vaci. 
Era în timpul amiezii. îmbrăcați în ha
late albe, îngrijitorii lucrau de zor la 
muls.

Cînd veni vorba de întrecere, ingi
nerul zootehnist Iulian Constantinescu 

nu numai atît. Căutăm să folosim 
în construcția tuturor produselor 
noastre acele materiale care sînt 
mai ieftine, mai ușoare și care to-

Mecanîcil Dumitru Jugureanu și 
Constantin Dinu, din secția montaj 
a Uzinelor „Timpuri Noi", verifică un 
lot de compresoare, înainte ca a- 

cestea să fie livrate beneiiaiarilor

ne arată că lupta se duce pentru fiecare 
litru de lapte. Seara, la sfîrșitul progra
mului, îngrijitorii se interesează de re
zultatele obținute de fiecare dintre ei. 
Cînd s-a făcut bilanțul pe primele șase 
luni s-a văzut că angajamentele se rea
lizează. lată citeva rezultate. Brigada lui 
Gheorghe Juncan avea prevăzut 3 261 hl 
lapte și a realizat 3 866 hl ; Gheorghe 
Chirilă și-a depășit angajamentul cu 3 550 
litri, Gheorghe Bercea — cu 5 440 litri, 
Ana Fișcu — cu 2 380 litri ș.a.

La îngrășăforia de porci, l-am înfîlnit pe 
îngrijitorul Nicolae Martin, care de mai 
bine de 12 ani lucrează în acest sector. 
Ne vorbea în șoaptă. „E liniște — spunea 
el. Acum porcii pun mai mult pe ei și 
sporul de creștere în greutate e mai mare, 
lată un lucru mărunt dar care nu se negli
jează.

Rezultatele sînt bune. Un singur exem
plu. De la cei 213 porci cit are îngrijito
rul Nicolae Martin se realizează zilnic un 
spor mediu de 596 grame, față de 482 
cît este planificat.

★

Succesele obținute de gospodăria de 
stat Var’aș se datoresc faptului că consi
liul gospodăriei și organizația de bază 
s-au străduit să găsească pentru sectoru1 
zootehnic oameni dintre cei mai buni, 
să-i permanentizeze și să-i califice la lo
cul de muncă. Periodic, organizația de 
bază analizează activitatea comuniștilor 
din sectorul zootehnic pentru a găsi noi 
rezerve de sporire a producției.

In cinstea aniversări' eliberării patriei 
noastre, lucrătorii gospodăriei de stat 
Variaș vor avea un bilanț pe măsura hăr
niciei lor.

Teodor MARIAN 
Ion CHIUJDEA

producției
tuși asigură o oalitate înaltă produ
sului.

Știm că în ultimul timp în u- 
zină s-au făcut un șir de propu
neri de măsuri tehnice și organi
zatorice. Ce urmăresc, în mare, 
aceste măsuri ?

Cred că ar fi nimerit,, ca mai în- 
tîi, să arăt unele măsuri pe cale de 
a fi aplicate în producție. în Secția 
prelucrări mecanice — sectorul cel 
mai important al uzinei — s-au și 
întocmit proiectele pentru aranja
rea a 12 linii tehnologice, iar pînă la 
23 August vom mai întocmi proiec
tele la încă 8 linii. Avantajele unui 
asemenea mod de a reamplasa ma
șinile existente sînt multiple. Iată 
cîteva : scurtarea ciclului de fabri
cație, reducerea volumului transpor
turilor interne, sporirea cu aproxi
mativ 10 la sută a productivității 
muncii, specializarea înaltă a mun
citorilor și îmbunătățirea calității 
produselor. S-a calculat că vom 
putea obține pe această bază econo
mii anuale de peste 300 000 lei.

Multe din măsurile luate în ultima 
vreme și care vor fi aplicate în fie
care secție se referă la modernizarea 
în continuare a mașinilor și la do
tarea locurilor-de muncă cu S.D.V.- 
uri perfecționate. La prelucrări me
canice, de pildă, se va dota o ma
șină de găurit cu un dispozitiv mul- 
tiax, iar o mașină de rectificat cu 
un alimentator vibrator. Grupa de 
modernizare studiază în prezent 
transformarea unui strung mai vechi 
într-o mașină de frezat și centrat 
semifabricatele' matrițate (arbori, 
biele) și cele laminate.

La turnătorie în acest semestru, 
vom continua lucrările pentru in
stalarea unei benzi transportoare, 
pentru miezurile formate. Vom asi
gura, cu ajutorul acestei benzi ex
tinderea producției în flux continuu, 
o folosire mai rațională a forței de 
muncă în secție și o creștere simți
toare a productivității muncii. Vom 
mai instala, pe lîngă mașinile exis
tente, alte două de format mecanic 

(Continuare în pag. IlI-a)

Scenă din spectacol Foto s A. Cartoțanl

In regiunea Dobrogea

S-a terminat 
recoltatul griului

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— în ultimele zile, recoltatul griu
lui în regiunea Dobrogea s-a inten
sificat. Folosind întreaga capacitate 
a combinelor, numeroase unități a- 
gricole din raioanele Hîrșova, Tul- 
cea, Negru Vodă și altele au rapor
tat terminarea acestei lucrări cu 
multe zile înainte. în prezent, toate 
gospodăriile agricole de stat și co
lective din regiunea Dobrogea au 
terminat recoltatul griului pe în
treaga suprafață de 251 000 ha.

în prezent, se execută arăturile de 
vară și se însămînțează culturi du
ble. Pînă acum, pe terenurile de pe 
care s-a pășunat masa verde, pre
cum și în miriște, au fost însămîn- 
țate aproape 25 000 ha cu porumb și 
alte plante furajere,

Blocuri noi în orașul Rîmnicu Vîlcoa

Cămine studențești in construcție
In apropierea căminelor studențești 

ale Institutului agronomic „N. Bălcescu" 
se desfășoară lucrările de construcție a 
altor trei cămine, clădiri cu parter și 
patru etaje — și a unei cantine. Noile 
clădiri vor întregi grupul sociat-studen- 
țesc existent. Ele se vor distinge prin 
aceeași linie modernă, elegantă și vor 
asigura un confort asemănător cu acela 
din complexul de la Grozăvești. In jurul 
noilor cămine se vor amenaja zone verzi.

Paralel se construiesc clădiri anexe 
care vor cuprinde atelierele de întreți

Spectacol festiv al formațiilor artistice 
ale pionierilor și elevilor

Luni seara a avut loc în sala Tea
trului de Operă și Balet un specta
col festiv prezentat de formațiile 
cultural-artistice fruntașe ale pionie
rilor și elevilor participante la faza 
pe țară a concursului închinat celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist.

La concursul organizat de C.C. al 
U.T.M. și Ministerul învățămîntului 
au participat pionieri și elevi din 
întreaga țară. Numai la faza finală 
au luat parte aproape 5 000 de ti
neri din orașele și satele patriei.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Mihai Dalea, Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., Jean Li- 
vescu și Costin Nădejde, adjuncți ai 
ministrului învățămîntului, membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului, 
conducători ai unor organizații ob
ștești și instituții centrale, oameni 
de artă și .cultură, pionieri și elevi. 

TELEGRAMĂ
tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului rde Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București 
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongole, al poporului mongol și al nostru 
personal, vă transmitem mulțumiri cordiale dv., și prin dv. Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Guvernu
lui Republicii Populare Romîne, poporului frate romîn, pentru salutul 
călduros și felicitările cordiale transmise cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a Revoluției Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea din
tre țările noastre se vor întări și dezvoltș în interesul popoarelor mongol 
și romîn, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Vă dorim dv. și poporului romîn noi succese în construirea socialis
mului în Republica Populară Romînă.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU 
Președintele Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

nere a parcului auto, instalațiilor și a- 
gregatelor, depozite de materiale, ale 
Institutului și altele. Recent, în piața 
Babeș din Cluj a început construirea a 
două cămine studențești cu 622 locuri. 
In cadrul căminelor va funcționa o spa
țioasă sală de lectură, un grup medical, 
clădiri anexe pentru librărie-papetărie, 
frizerie, atelier de reparat încălțăminte 
etc. încălzirea va fi asigurată de o cen
trală termică proprie care va deservi și 
alte clădiri din zona căminelor.

Asistența a făcut conducătorilor 
de partid și de stat o caldă primire.

Spectacolul, care a constituit o ma
nifestare entuziastă, tinerească a 
dragostei pentru patrie și partid, a 
cuprins melodii și dansuri populare, 
cîntece închinate partidului și pa
triei, momente coregrafice, recitări 
și. fragmente din programele brigă
zilor artistice de agitație. Și-au dat 
concursul formații corale, orchestre, 
soliști vocali, instrumentiști și dan
satori, brigăzi artistice de agitație.

Publicul a răsplătit cu vii aplauze 
pe tinerii artiști.

La sfîrșitul spectacolului pionieri
lor și elevilor le-au fost oferite flori 
din partea Biroului Politic al C.C. 
al P.MR., din partea C.C. al U.T.M. 
și a Ministerului învățămîntului.

în încheiere, tinerii artiști au o- 
vaționat îndelung pentru partid, pen
tru Comitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (Agerpres)

Din 
toată tara
Viaductul 
de la Ohaba

Modernizarea drumului național 
între Hațeg—Simeria a impus con
struirea unui viaduct peste valea Pu
cioasa, la Ohaba. Este unul dintre 
cele mai mari viaducte construite în 
ultimii ani, avînd o lungime de peste 
o sută metri. Proiectanții și con
structorii acestei lucrări au aplicat 
soluții moderne, originale. Viaductul 
este format dintr-o deschidere a- 
coperită de 4 arce și din încă 
3 deschideri, realizate cu grinzi 
simplu rezemate, prefabricate. Ar
cele viaductului au fost turnate 
din beton pe fundul văii pe un 
eșafodaj special construit și apoi ri
dicate cu ajutorul unui sistem de pa
lane ancorate de grinzi din beton în
gropate în pămînt, în axul podului.

Datorită faptului că arcele, grinzi
le, chesoanele trotuarelor de la acest 
viaduct au fost-realizate din elemen
te prefabricate s-a realizat o mare 
economie de material lemnos și ma
noperă, în comparație cu alte con
strucții similare, din beton monolit. 
Viaductul de la Ohaba este prima 
lucrare de acest gen din țara noas
tră, cu arce de mare deschidere, pre
fabricate și apoi ridicate ; el este 
realizat de întreprinderea de Con
strucții și Transporturi din Timișoa
ra aparținînd de M.T.T.C, după pro
iectele întocmite de Institutul de pro
iectări pentru transporturi și teleco
municații.

Trasee noi I. R. T. A.
în ultimele luni au fost înființatei 

48 noi trasee care sînt deservite de 
autobuzele I.R.T.A. ; lungimea aces
tora depășește 900 km. în lunile iu
nie—iulie au mai fost înființate curse 
regulate de autobuze pentru trans
portul pasagerilor și pe următoarele 
rute : Găiești—Sinaia, Sighișoara — 
Boiu, Alexandria—Grosu, Ilia—Căr- 
măzănești, Mizil—Jugureanu, Vălenii 
de Munte—Cheia, Botoșani—Onega, 
Tg. Mureș—Dumbrăveni—Zagăr ș.a.- 
Cu acestea, lungimea traseelor din 
toată țara deservite de curse regu
late de autobuze atinge 31 000 km.- 
în vederea unei mai bune deserviri^ 
pe rutele spre stațiunile balneo-cli- 
materice. Direcția generală a trans
porturilor auto a luat o serie de mă
suri : în perioada de schimb a se
riilor de odihnă și tratament se supIN 
mentează numărul autobuzelor și se 
fac curse suplimentare. Au fost în
ființate pentru sezonul de vară tra
seele de autobuze spre stațiuni se
zoniere : Cîmpulung Muscel—Caba
na Voina, Ploiești—Slănic—Cheia, 
Tg. Jiu—Cabana Bala, Tg. Jiu—Băile! 
Săcelu, Pitești—Cabana Brădet.

Laboratoare medicale 
moderne

Pentru cercetarea stării de sănă
tate a muncitorilor din unele între
prinderi ale Capitalei, la clinica de 
boli profesionale a spitalului Colen- 
tina a fost dat recent în folosință un 
modern laborator de radiopatologie. 
Aici se vor efectua cu regularitate 
examenele medicale ale noilor an
gajați, precum și controlul periodic 
al celorlalți muncitori. Tot în a- 
ceastă clinică se mai organizează la
boratoare dotate cu aparatură mo
dernă pentru investigații de alergo- 
logie, hematologie, explorări funcțio
nale circulatorii, respiratorii etc.

Prima linie pentru producerea 
geamului securizat

La Fabrica de geamuri din Mediaș 
a intrat în funcțiune prima linie teh
nologică din țară pentru producerea 
geamului securizat cu o capacitate a- 
nuală de 60 000 mp. Noua linie tehno
logică a fost proiectată și realizată de 
către colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al acestei întreprinderi.

întregul proces de fabricație se des
fășoară mecanizat, iar controlul și re
glarea regimului de funcționare este 
automatizat. Geamul securizat are largi 
domenii de folosire la automobile, va
goane, tramvaie cît și alte sectoare.

(Agerpres)
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CONSTRUCȚII ȘCOLARE
Calitate, proiecte tip 
și o modificare fără rost

'illinium

UkGbk ISANOS

WIIIBtSWIIItlIlIIIIII

EMIL GIURGIUCA: POEMELE VERII

Și în regiunea noastră, ca peste tot 
în țară, se lucrează intens pe șantie
rele de construcții școlare. Anul a- 
cesta, vor fi date în folosință loca
luri noi de școală cu 364 săli de 
clasă.

La întocmirea documentațiilor, de 
un real folos ne sînt proiectele tip 
existente. Ne-am îngrijit în mod 
deosebit de adaptarea acestor pro
iecte la condițiile specifice localită
ților din regiunea noastră, pentru ca 
ele să poată fi utilizate cît mai efi
cient. Prin amplasarea școlilor noi 
din sate și comune s-a urmărit, de 
asemenea, să se închege centrul a- 
cestor așezări, îmbinînd în mod co
respunzător utilitatea construcției 
școlare cu ansamblul localității res
pective. Aceeași atenție am acor
dat-o procurării materialelor de 
construcții, folosirii cu chibzuială a 
posibilităților locale pentru a asigura 
un ritm normal de muncă pe șan
tiere.

Ce se poate spune în privința cali
tății construcțiilor școlare ce se înal
ță în cuprinsul regiunii noastre ? Un 
exemplu de construcție realizată în
grijit. la un bun nivel calitativ este

Să folosim su grijă 
mobilierul

Peste 277 000 de elevi din regiu
nea noastră vor păși la 15 septem
brie în școli amenajate sărbătorește. 
Multe dintre acestea — cuprinzînd 
peste 400 săli de clasă — sînt loca
luri noi care pentru prima dată își 
deschid porțile. Printre acțiunile în
treprinse pentru ca procesul de în- 
vățămînt să se desfășoare în condi
ții corespunzătoare din prima zi de 
școală, aprovizionarea cu mobilierul 
necesar sălilor de clasă și instalarea 
lui preocupă îndeaproape secțiile de 
învățămînt, conducerile școlilor din 
cele mai multe raioane.

Anul acesta pentru regiunea noa
stră au fost contractate 15 000 de 
bănci școlare din care jumătate au 
fost livrate în primul semestru, ur-

CITITORII ne sesizează
LA ORE NEPOTRIVITE

Comuna Izvoru se află la 14 kilo
metri de oraș. Localnicii nu au pînă 
la Craiova alt mijloc de transport de- 
cît mașina întreprinderii regionale de 
transporturi auto, care circulă de trei 
ori pe zi pe disfanfa Craiova-Goești 
la ore cu totul nepotrivite. (Pleacă la 
orele 9, 14, 19 și se înapoiază la 
11,30, 17,30 rămînînd la capăt de 
linie, în Goești, pînă a doua zi). Ar 
fi indicat ca I.R.T.A.-Oltenia să exami
neze posibilitatea de a modifica ora
rul autobuzelor în funcție de cerinfele 
cetățenilor.

Grigore MITRACHE 
președinte 
al sfatului popular comunal

PE POTECI DE MUNTE
Am fost recent într-o excursie și cu 

acest prilej am parcurs mai multe 
trasee. Mai dificil decît toate a fost 
cel cuprins intre cabana Mălăeșfi și 
Bran, prin vîrful Țigănești, fn unele 
locuri marcajul este slab vizibil, a- 
proape șters. La Poarta Bran, acolo 
unde pot' alege, dacă vrei, drumul 
spre Bucegi, pe indicatoare nu pofi 
citi nimic. Socotesc că forurile de re
sort ar trebui să verifice și să refacă 
marcajele.

B. NADLER 
inginer

CU DEFECTE
In ultimul timp, la întreprinderea 

de accesorii mecanice pentru in
dustria texfilă-București s-au consu
mat mai multe becuri. Unele dintre
ele, deși au filamentul intact, nu lumi
nează ; altele se desprind ușor de 
globul de sticlă. Ne-am adresat uzi
nei producătoare, „Steaua electrică’ 

cea a școlii medii nr. 4 din orașul 
Bacău, executată de trustul regional 
de construcții. Aici, ca și în alte 
părți, s-a dat atenție atît lucrărilor 
de rezistență, cît și finisajelor. La 
fațade s-au folosit culori deschise, 
obținute pe bază de vinacet și tera- 
sit, ceea ce dă clădirilor un aspect 
plăcut ; a fost îmbunătățit aspects 
mozaicurilor printr-o mai reușită 
îmbinare a desenului cu culorile, au 
fost folosite plăci PFL poros ca su
port la parchete, care pe lîngă eco
nomii de cherestea realizează și o 
izolație fonică mai bună.

îndrumarea și asistența tehnică 
calificată și permanentă acordată de 
către serviciile de sistematizare con
tribuie la realizarea unor construcții 
de bună calitate. în același scop s-a 
urmărit permanentizarea echipelor 
de muncitori calificați din raion și 
perfecționarea pregătirii lor, efectua
rea unui control tehnic asupra cali
tății lucrărilor pe fiecare fază a con
strucției pentru sesizarea din timp a 
eventualelor defecțiuni. Folosul a- 
cestei din urmă metode s-a vădit în 
repetate rînduri. Iată un exemplu.

mînd ca restul să sosească în urmă
toarele săptămîni. Zestrea aceasta 
atît de importantă pe care statul o 
oferă școlilor trebuie păstrată și fo
losită cu grijă, întreținută într-un 
mod corespunzător. De aceea, cu 
mult timp înainte s-au luat măsuri 
ca mobilierul să fie confecționat în 
termenul prevăzut, ca transportul și 
depozitarea să se facă în condiții co
respunzătoare, iar instalarea lui în 
sălile de clasă să nu sufere nici o 
amînare. In atenția cadrelor didac
tice se va afla, de asemenea, edu
carea elevilor în spiritul atitudinii 
atente față de avutul obștesc, păs
trării și folosirii cu grijă a mobilie
rului școlar.

în cele mai multe școli din raioa

din Fieni. Deocamdată, lucrurile nu 
s-au schimbat. Ar fi de dorit ca tova
rășii din această întreprindere să dea 
mai mare atenție calității produselor.

Ștefan MARINESCU 
muncitor

UTILAJE NEFOLOSITE
Laboratorul de cofetărie din Med

gidia a primit utilaje moderne. Nu 
toate sînt folosite. Două mașini de 
preparat înghefată, cu o capacitate de 
40 de kilograme pe oră, stau de 2 
ani și nu s-a găsit nimeni să le insta
leze. Din același motiv, nu sînt utili
zate o mașină de fablat fondante și 
un frigider Nici sfatul popular orășe
nesc, nici O.C.L.-Medgidia nu iau 
măsuri pentru a fi date în folosință a- 
ceste aparate, care în loc să ușureze 
munca oamenilor stau și se prăfu- 
iesc.

Petre RĂDĂCINĂ 
activist de partid

VĂ DESCURCAȚI CUM PUTEȚI
în urmă cu cîtva timp, am cum

părat de la unitatea „Ferometal0 din 
Tg. Ocna o cadă de baie. Cînd am 
vrut s-o transport la domiciliu am 
observat că nu mi s-au dat acceso
riile necesare pentru a fi montată.

— Vă descurcați cum putefi, mi-a 
răspuns vînzătorul. Așa le-am pri
mit de la fabrică, așa le vindem.

Responsabilul magazinului m-a In
format apoi că a fost personal la de
pozitul de la Bacău și n-a găsit piesele 
respective. Am dus cada acasă, dar 
nu mă pot folosi de ea. Nu înțeleg 
de ce căzile nu sînt trimise în co
rner} cu tot ce trebuie pentru a fi 
montate ?

Adrian IFTIME 
tehnician

O dată cu primele livrări de tîmplă- 
rie executată de întreprinderea de 
industrie locală Buhuși s-a constatat 
o calitate slabă. împreună cu foru
rile de resort am inițiat o analiză 
temeinică a cauzelor care influen
țează asupra calității producției. în 
urma măsurilor luate se observă o 
îmbunătățire a calității tîmplăriei. 
Tot astfel-s-a procedat și în pri
vința cahlelor de teracotă pentru 
sobe.

în încheiere, vreau să aduc în dis
cuție o problemă legată de o modi
ficare făcută la unul din proiectele 
tip de școli. Tipurile de școli cu 16 
săli de clasă executate în anii pre
cedent s-au dovedit, după părerea 
noastră, corespunzătoare. De aceea 
ne pare nejustificată indicația dată 
de ISCAS de a se muta cancelaria la 
parter și grupul sanitar deasupra. în 
acest caz, cancelaria devine neeste
tică datorită tuburilor de scurgere 
care „ornamentează“ tavanul. La 
cererea noastră constructorii au 
mascat conductele, dar s-a ivit o di
ficultate nouă : chiar și eventualele 
reparații mărunte vor comporta 
spargerea zidului. Propun direcției 
de resort din Ministerul Invățămîn- 
tului și ISCAS să studieze mai în
deaproape această modificare pe 
care eu o consider fără rost.

Ing. Alexandru BUCUR 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional Bacău

nele Alexandria, Fetești, Urziceni 
ș. a., pe lîngă instalarea noului mo
bilier, există preocuparea pentru re
pararea băncilor, tablelor și catedre
lor existente pentru, a fi în cea mai 
bună stare o dată cu începerea nou
lui an de învățămînt.

în unele părți însă nu se mani
festă grija cuvenită pentru folosirea 
corespunzătoare a mobilierului din 
școli. în raionul Videle și în orașul 
Giurgiu, de exemplu, nu s-a făcut o 
distribuire rațională a mobilierului 
nou, iar la școlile medii din Giurgiu 
și Olteni multe bănci mai stau încă 
nefolosite, depozitate în locuri neco
respunzătoare, ceea ce le provoacă 
deteriorări. De aceea, una din sarci
nile actuale ale secțiilor de învăță
mînt raionale și orășenești este de a 
controla starea mobilierului exis
tent, de a repartiza rațional pe cel 
recent primit.

Prof. Stellan PĂUN
șeful secției de învățămînt 
a Sfatului popular regional 
București

Se construiește un nou drum forestier 
spre Obîrșia Lotrului

Foto : Agerpres

Aparijla In Editura pentru literatură a 
versurilor Magdei Isanos, într-un volum 
antologic cuprinzător, oferă iubitorilor de 
poezie prilejul de a se reîntîlni cu opera 
unei poete originale, de o adîncă sensi
bilitate. Aprecierea cea mai elocventă 
dată acestei edifii — îngrijită de Marin 
Bucur și ilustrată de Mihu Vulcănescu — 
este fără îndoială faptul că ea s-a numă
rat între acele cărfi care n-au stat nici 
măcar cîieva zile pe mesele librăriilor.

Despre Magda Isanos vrei să vorbești 
cît mai firesc, cu sentimentul că încerci 
să definești o natură, așa cum ea însăși 
ni se descoperă în poezie, Ea înțelegea 
viafa cu emo)ie, întotdeauna reconstifuin- 
du-i în imagini simple -, ipostazele aștep
tate ori neașteptate. Aerul e văzut rumen, 
ca un tipar aprioric al fructelor viitoare, 
soarele coboară printre plante ca un „zeu 
popular", cîntecul se cere atotcuprinză
tor, „aproape neauzit / prin care să poată 
turmele trece", ploaia trece ca un cava
ler prin păduri, ramurile, florile, viețui
toarele obscure ale pămîntului ö împodo
besc, imaginar, într-un triumf sublim și 
neîndoios al vieții. Din ceasul în care se 
mărturisește în poezie, cel pu)in, întreaga 
fiinfă a poefei caută cu patimă tot ceea 
ce-i fixează lumii profilul, îi dă mișcarea 
și-o colorează. Fafa ovală, de copilă, 
ochii limpezi și buzele căutînd un zîmbet 
în durere, ne spun fără tăgadă că acestui 
chip îi trebuia lumina de-afară, cu foșne
tele ei adunate din anotimpuri, Cu înțe
legerea existentei, gravă și exaltată în 
același timp. In această realitate a între
bărilor, a mirărilor, a neliniștii și dragos
tei se petrec întllnirile ei cu oamenii și 
cu dramele războiului. In aceste imagini 
descifrează ea din lumea „abatoarelor 
istoriei" chipul luminos și pașnic al viito
rului, al acelui an „unu" așteptat de ea 
cu atîta ardoare. Poezia Magdei Isanos 
scrisă în anii războiului impune cu cel 
mai categoric gest o conștiinfă angajată

In vitrinele librăriilor
© în Editura pentru literatură 

au văzut lumina tiparului :
— Un volum de „Teatru“ reu

nind piesele Luciei Demetrius : 
„Cumpăna“, „Trei generații“, „Ar
borele genealogic“, „Vlaicu și fe
ciorii lui“, „întoarcerea din vis“.

— „Ora fîntînilor“ se intitu
lează volumul de versuri al lui 
Ion Vinea. Studiul introductiv 
este semnat de Mihail Petro- 
veanu.

— Romanul lui Constantin Chi- 
riță „Pasiuni“.

— Monografiile „Anton Pann“ 
de Paul Cornea și „Agîrbicea- 
nu" de Mircea Zaciu.

— „Fata de la miazăzi“, nuvele 
de D. R. Popescu.

— Cel de-al III-lea volum al 
romanului lui Nicolae Deleanu 
„Nedeia din Poiana miresei“, in
titulat „Primăvara popoarelor”.

• Editura pentru literatură u-

G. CHAUCER: POVESTIRILE BIN CANTERBURY
„Povestirile din Canterbury” ale lui 

Geoffrey Chaucer, poetul englez pe 
care Shelley avea să-1 numească 
„iscusitul stihuitor cu minte ascuțită 
și glas aprig", au o semnificație 
care depășește simplul interes filo
logic. Ele se înscriu printre acele 
opere care mărturisesc apariția unui 
spirit nou în cultura europeană, în 
secolele amurgului Evului Mediu.

în plin veac al XIV-lea, umanis
mul renascentist, hrănit din sevele 
culturii laice, se vestește în opera 
lui Chaucer cu o forță deosebită. 
Cercetătorii au stabilit numeroase 
surse de inspirație, din care nu 
lipsesc Dante, Petrarca și îndeosebi 
Boccaccio, purtători ai mesajului 
Renașterii italiene, filozofii antichi
tății, istoricii romani. în același 
timp, însă, se pot identifica și alte 
izvoare ale „Povestirilor" : cele de 
obîrșie populară engleză, „fa- 
bliaux"-urile franceze, dar și legen
dele unor popoare orientale, intrate 
în acea vreme în cîmpul observației 
oamenilor de cultură din Europa. Un 
asemenea orizont îl definește pe 
Chaucer ca pe un adevărat om al e- 
pocii noi, și dacă Dante a fost, așa 
cum l-a numit Engels, „ultimul poet 
al Evului Mediu și în același timp 
primul poet al epocii moderne”, au
torul „Povestirilor" se dovedește a 
răspunde aceleiași caracterizări 
pentru istoria culturii din Anglia.

Aparținînd prin origine burghezie! 
în ascensiune, dar trăind și în am
bianța curții regale, cu tradițiile el 
feudale, Chaucer va reflecta în o- 
pera sa ecourile celor două epoci 
istorice, la răscrucea cărora a trăit.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE — Teatrul satiric-muzical „C. 

Tănase” (la Grădina „Boema") : O seară 
de muzică ușoară — (orele 20,15 — în 
caz de ploaie, spectacolul are loc la sala 
Savoy — orele 20). Circul de stat : O sea
ră cu comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE — La strada : Pa
tria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Melodia (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , Grădina „Doina” (Str. Doamnei nr. 
9 — orele 21). M-am îndrăgostit Ia Copcn- 
baga : Republica (9,45 ; 12 ; 14 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15), Capitol (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.45 ; 21,15 ; la grădină — orele 20,30), 
Feroviar (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19,15 ; 
21), Aurora (9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.45 ; 19 ; la grădină — orele 20,15), Pa
tinoarul „23 August" (Bd. Muncii — orele 
20,45), Stadionul „Dinamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20,30). Domnul Topaze 
— cinemascop : Carpati (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18 ; 20,15), Festival (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21), Grădina „Festival" (Pasajul „Efo- 
rie” — orele 20,30), Miorița (9 ; 11 ; 13), 
Floreasca (16 ; 18,15 ; 20,30). Ocolul pă
mîntului în 80 de zile — cinemascop (am
bele serii) : București (8,30 ; 12 ; 15,30 ;
19.15) , Tomis (9,30 ; 13 ; 16 ,30 ; 20,15 ; la 
grădină — orele 20,45), Grădina „Vitan” 
(Calea Dudești — orele 21), Flamura (9,30; 
13 ; 16,30 ; 20,15). Popasul : Victoria (10,30;

în cîntecul „despre oameni și suterinjl... 
despre săraci, despre copii și foame". 
Pe cît de firească, în evolufia poeziei ei, 
pe atît de puternică este iluminarea con
științe' poetei, trecerea de la drama pro
priei existente la cunoașterea dramei so
ciale. Este momentul în care implicațiilor 
folclorice, evidente în poezia sa, li se a- 
sociază un pregnant spirit patriotic. Cu 
aceeași spontaneitate, și cu fot atila fi
resc în alegerea și exprimarea motivelor, 
Magda Isanos, alături de alfi poeți ai ge
nerației sale, dar cu un timbru cu totul 
personal, anunjă în poezia noastră, încă 
de pe atunci, atributele unui nou 
umanism, ce-și va găsi întruchiparea în u- 
manismul socialist, Sînt foarte sugestive în
ceputurile unor poezii scrise în această 
vreme, pentru fixarea universului și sen
surilor noi ale liricii Magdei Isanos : 
„Aștept anul unu / Anul păcii între po
poare" ; „Peste cîmpiile viitoare, / vor 
străluci curcubee mai falnice" ; „Pentru 
pace mă rog, pentru lucruri uitate, / și 
pentru oameni din singurătate” ; „Din 
dragostea de oameni neînvinsă, / am 
scris aceste poeme" — etc. Imaginea 
mamei frecînd „printre plumbi, / ducînd 
la sin ceva nevăzut", este un portret plin 
de măreție și lumină, și un simbol parcă 
pentru propria biografie lirică a Magdei 
Isanos : „Infrînd în apa albastră, / întine
reai sub șal, ca o ramură. / Mamă, spu
ne-mi ce duci î / O flacără sau o fla
mură ? / Cînd ai căzut printre plumbi, la 
punți, / cînta cineva sus pe munți, / Ai 
■murit cu gura-n fărînă, / cu flamura des- 
fășurată-n mină”.

Simplitatea poeziei Magdei Isanos în
trunește virtufile poeziei mari. Te pătrunzi 
de frumusețea și de sensurile acesfei 
poezii, mai bine zis, acestei naturi mani
festată în poezie, fără ocolișuri, fără cen
zura unor artificii și gratuități. Totul fi se 
dezvăluie ca durată, ca mișcare și comu
nicare.

Ion HOREA

niversală a tipărit în ultima 
vreme :

— Romanele „Vipera sugruma
tă" și „Moartea căluțului“ de 
Hervé Bazin. în romînește de Iu- 
lia Soare. Prefața de Val. Panai- 
tescu.

— în colecția „Clasicii litera
turii universale“ s-a tipărit un 
volum din „Povestirile“ scriito
rului bulgar Elin Pelin. Tradu
cere și prefață de Constantin N. 
Velichi.

— „Ingrida", roman de Anna 
Brodele. în romînește de Alina 
Mirea și Eva Silaghi.

— „Pe gheața subțire“, roman 
de Gheorghi Brianțev. In romî
nește de C. Țoiu și G. Sutașu.

— Romanul „Don Segundo 
Sombra“ al scriitorului argenti- 
nean R. Guiraldes. Traducere de 
Oana Busuioceanu. Prefață de 
Valeriu Rîpeanu.

Din viața de la curte, poetul va 
reține amintirile poveștilor cavale
rești ; din călătoriile pe continent, 
în Franța și Italia, din anii petrecuți 
în mijlocul orașelor comerciale en
gleze, inspirația sa se va îmbogăți 
cu elemente ale culturii noi, uma
niste, precum și cu trăsături ale li
teraturii satirice, de esență popu
lară. Viața în mijlocul mulțimilor din 
City, centrul comercial al Londrei, a 
lăsat urme adînci în concepția sa 
literară. Mentalitatea laică, opusă 
vechilor tradiții teologice, a aflat în 
poet un exponent de mare talent. 
Om de înaltă cultură, Chaucer a 
găsit în știință, dar și în experiența 
personală de viață, argumente pu
ternice pentru a pune sub semnul 
întrebării postulatele filozofiei și e- 
ticli medievale.

Concepțiilor Evului Mediu, Chau
cer le opune ideile noi ale Renaște
rii, proslăvind deopotrivă spiritul și 
trupul omenesc, cîntînd natura în 
toate înfățișările ei inepuizabile. 
„Povestirile din Canterbury" reali
zează integrarea unor motive și 
teme specifice literaturii populare 
în creația cultă, aducînd totodată o 
imagine profund realistă a vieții so
ciale din Anglia acelei vremi. în 
„Povestiri" s-au contopit, într-o sin
teză profundă, toate caracteristicile 
epocii în care răsărea, plină de for
ță, Renașterea.

Această creație de mare origina
litate, în care linia fină și spirituală 
se întovărășește cu desenul puter
nic accentuat al glumei populare, 
și-a aflat o remarcabilă transpune

12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Miorița 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Asasinul din cartea de 
telefon : Central (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20), Popular (10,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,45). Comisarul : Lumina (9 ; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Giulești (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grivița
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Alo, ați 
greșit numărul : Union (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Lumea mare a celor mici : Doi
na (11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). Cele 
trei lumi ale lui Gulliver ; Pe poteci de 
munte : Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 Ia orele 21 în continuare). Feriga de 
aur — cinemascop : înfrățirea între popoa
re (10; 16; 18,15; 20,30). Kozara : Excel
sior (10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Bucegi 
(10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; la grădină — orele 
20,30), Ferentari (15,30 ; 18 ; 20,30). Lumea 
comică a Iui Harold Lloyd : Cultural (15 : 
17 ; 19 ; 21), Drumul Sării (16 ; 18 ; 20). 
Doi colonei : Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21), Cosmos (16 ; 18 ; 20). Cei patru 
călugări : Buzești (16 ; 18,15 ; la grădină 
— orele 20,30). Aventurile unui tînăr — 
cinemascop : Crîngași (15 ; 18 ; 21), Colen- 
tina (14 ; 17 ; 20). îndrăgostitul : Unirea 
(16 ; 18,15 ; la grădină — orele 20,30). 
Clubul cavalerilor : Flacăra (16,30 ; 18,30 ;

Poetul Emil Giurgiuca se află la a treia 
culegere de versuri. Prima (Anotimpuri, 
1938), atrăgea atenjia asupra unui pas
telist delicat, cînfăref al naturii, pe ur
mele Iu' Coșbuc și Blaga, cu o notă 
aparte de suavitate, de sensibilitate 
pentru universul ierburilor și pădurilor. 
Aceste însușiri le regăsim și tn recentul 
volum, Poemele verii, asociate, bineînțe
les, altor trăsături pe care creafia lui le-a 
dobîndit în ultimele decenii.

Universul liricii lui Emil Giurgiuca este, 
acum, mult mal larg. II solicită poezia 
naturii și poezia vieții socialiste cotidie
ne, motivele cosmice și dinamica indus
trială, temele sociale majore și poemul 
de evocare istorică, universul familial și 
micul cîntec erotic. Tuturor acestora poe
tul le imprimă accentele particulare ale 
unui lirism cald, luminos, înnobilat de 
sentimentul de solidaritate umană. Tonul 
confesiv mi se pare cel mai potrivit sen
sibilității poetului. Fluviul, poezia ce des
chide volumul, e tocmai o mărturisire (cu 
elementele figurației poefice, se înțele
ge) de adeziune la valorile epocii noas
tre. La lumina revoluției personalita
tea omului își regăsește plenitudinea.

Confesiunea capătă o și mai mare in
dividualizare literară în poemul Acum 
vei ști, unde Emil Giurgiuca afirmă, în
tr-un fel de „ars poetica", sentimentul 
de comuniune cu înaintașii. Poezia tra
duce această indestructibilă unire, dure
rea strămoșilor țărani e pusă pe fluier : 

„Tînăr pe-afunci, voind să mă dezleg, 
Credeam că pot să sparg acest întreg, 
Să ies din șir. Ci-n mărginea genunii 
Din fărîmate guri, din albi genunchi, 
Din pumnii strînși au izbucnit mănunchi 
De fluiere : mi-i povesteau alunii“.

Ceea ce face să vibreze coardele poe
ziei de astăzi a’ lui Emil Giurgiuca sînt 
chipurile tînărului timp, cum spune el un
deva, adică imaginile timpului socialist. 
Acestea sînt transpuse înfr-o serie de in
stantanee poetice și mici balade (Hune
doara, Zori, Baladă, Oraș din Transilva
nia). Poemul e hrănit de priveliștile noi 
ale civilizației socialiste pătrunse în pei
sajul traditional. „Geizerii albi ai turbinei", 
„Cocserii de cristal”, fluxul de seve ale 
petrolului, combinele ce taie lanurile sînt 
introduse, ca elemente poetice, în struc
tura unei acuarele luminoase. Căci Em'l 
Giurgiuca e, înainte de toate, un 
peisagist, în formele mai noi pe care 
le cunoaște această veche specie lite
rară. Pastelisful contemporan nu se 
mai mulțumește să reproducă natura, 
ci vrea s-o interpreteze. Peisajul devine 
în acest caz o metaforă a vieții interi
oare, un cadru în care se fixează stările 
lirice. Regăsim acest procedeu și în Poe
mele verii (Vint de april, Pădurea, Știu 
să înalț), unde sentimentul naturii se a- 
sociază cu alte motive (nelipsind cel

re în limba romînă. Ocolind formu
lările livrești, căutarea termenilor 
arhaici rari (de care s-a cam abuzat 
în tălmăcirile operelor medievale), 
Dan Duțescu a realizat o traducere 
de frumoasă ținută, fluentă și poeti
că în același timp. El a urmărit, iz
butind pe deplin, să realizeze nu 
numai exactitatea filologică, ci și 
poezia specifică fiecărei povestiri 
în parte, îmbinînd lirismul cu sati
ra, expresia elevată cu vorba crudă, 
într-un vers care respectă întocmai 
metrica și ideea originalului. Studiul 
introductiv de Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga relevă principalele trăsături 
ale artei lui Chaucer, încadrîndu-le 
cu finețe în peisajul general, social 
și cultural al vremii. Volumul se 
bucură de o bună prezentare grafi
că semnată de Val Munteanu. Ar
tistul a ales formula unui desen ce 
imită xilogravura medievală germa
nă ; poate că o linie mai lapidară, 
desenînd numai contururile, fără 
umbre și hașuri (așa cum realizau 
artiștii englezi ai vremii), ar fi fost 
mai apropiată de spiritul versului 
lui Chaucer. Dar nu se poate con
testa umorul de bună calitate cu 
care sînt realizate alegoriile Iui Val 
Munteanu, sprinteneala liniei care 
dă expresie portretelor hieratice.

în întregimea sa, volumul (la care 
trebuie remarcată și calitatea tipa
rului realizat de întreprinderea „Arta 
grafică") se înscrie printre succese
le Editurii pentru literatură univer
sală.

Dan GRIGORESCU

20,30). Domnișoara... Barbă-albastră : Vitan 
(16 ; 18 ; 20). Frații corsicani — cinema
scop : Munca (14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 
Progresul (14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Arta (15,45 ; 19,30 ; la grădină — 
orele 20,30), Volga (10 ; 13,30). Anotim
puri : Moșilor (15 ; 17,30 ; 20). Fata din 
casa roșie : Viitorul (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Slujnica : Volga (16,30 ; 18,30 ; 20,30), Ra
hova (16 ; 18,15). Șeherazada — cinema
scop : Modern (10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 21). Cuba ’58 : Lira (15,30 ; 18). Ce
rul și mocirla : Cotroceni (16 ; 18 ; 20). O- 
mul din fotografie : Pacea (16 ; 18 ; 20). 
Germanie, steluțele talc ! : Grădina „Mo
dem" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). 
Cascada diavolului : Grădina „Lira" (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30). Ana
conda : Grădina „Moșilor” (Calea Moșilor 
nr. 221 — orele 20,30). Hoțul din San Ma
rengo : Grădina „Rahova" (Calea Rahovei 
nr. 103 — orele 20,30). Totul despre Eva ; 
Grădina „Colentina" (Șos. Colentina nr. 84 
— orele 20,15).

TELEVIZIUNE - Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Știți să dese
nați, copii ?l — Întîmplări de vară — po
vestire de Octav Pancu-Iași. 19,25 — E- 
misiune închinată celei de-a XX-a aniver

erotic). Deasupra poemelor stă, ca urt 
arc, „cerul pădurii", mugurii își dilată 
cu voluptate nările, lumina solară intensă 
rănește pămîntul, iar copacii despuiajl 
primesc făcufi baia albă a zilei. Motivul 
pădurii este mai frecvent și tinde să ilus
treze, la Emil Giurgiuca, o sensibilitate 
aparte pentru lumea vegetală. In Poe
mele verii se infiltrează aromele tari ala 
cetinilor, jepilor și „brăduților mlădii’^ 
ale vitelor roșcate, pomilor galbeni, ari
nilor, ale frunzelor sîngeril colorate in
tens. Nu sînt ignorate pîrîudle albe, 
pjoile fosforescente, elemente ce prefi
gurează, în galeria întinsă a pelsagiștilor, 
un bun acuarelist.

Alte poezii (Parabolă, Cosmică, Ale
gorie), parabole cum le spune autorul, 
sugerează o stare de efuziune, de îm
plinire morală. Expansiunea cosmică șl 
permanenta valorilor umane, în timp, poe
tul le figurează prinfr-un pod prins puter
nic, cu un capăt în rocă și cu altul pi
păind un țărm nevăzut, în spațiul sideral, 
în altă parte, la modul alegoric, duce 
în palme, ca dar timpului tinăr, aurul din 
ore, clipele pure ale existentei, („însetate, 
limpezi, sonore, /, De cleștar"). Avem, 
aici, de-a face cu un poet miniaturist, a 
cărui emoție, stăpînită, e trecută prin re
tortele prozodiei. Sînt, în Poemele verii, 
și unele piese mai puțin izbutite, din 
cauza tonului general, neindividualizat 
cu care sînt expuse ideile. Așa, de pildă, 
în Sens sau Marile legături, imaginile nu 
capătă un relief aparte. Astfel de incon
secvențe sînt, totuși, rare.

Poemele verii readuc în atenția cri
ticii literare si a cititorilor pe unul din 
poeții înzestraji ai generației sale.

Eugen SIMION

Volumul „Poezii“, o selecție din 
creația Otiliei Cazimir, a fost scos 
de curînd de sub tipar de Edi
tura pentru literatură. Sînt cu
prinse versuri din volumele : 
„Lumini si umbre" (1923), „Flu
turi de noapte“ (1927), „Licurici“ 
(1930), „Cîntec de comoară" (1930), 
„Poezii" (1939), „Baba iarna in- 
tră-n sat“ (1954), „Versuri" (1957), 
„Partidului, de ziua lui“ (1961), 
precum si versuri inedite scrise 
în perioada 1960—1963, publicate 
sub titlul „împlinire". Volumul 
este precedat de o prefață sem
nată de Const. Ciopraga.

Editura pentru literatură uni
versală a tipărit în traducerea lui 
A. E. Baconsky legenda despre 
„Arderea zmeilor“, episod din 
epopeea antică „Mahâbhârata“. 
Ilustrațiile sînt semnate de Mar
cela Cordescu.

sări a eliberării Poloniei. 20,00 — Trans
misiune de la Sala Palatului R. P. Romîne: 
repetarea concertului de închidere a celui 
de-al II-lea concurs și Festival de muzică 
ușoară romînească. în pauză — Emisiune 
de știință . Păianjeni în fata obiectivului, 
în încheiere •— Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă și 

călduroasă. Cerul a fost temporar noros, 
după-amiaza, în Muntenia și Moldova. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempera
tura aerului la ora 14,00 oscila între 34 
de grade la Berzeasca și 24 grade la Man
galia și întorsura Buzăului. în București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă cu 
cer variabil. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23, 
24 iulie. în țară : Vreme în general fru
moasă cu cer variabil. Vor cădea ploi lo
cale sub formă de averse Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între II și 21 gra
de, iar maximele între 25 și 35 grade. în 
București și pe litoral : Vreme în general 
frumoasă cu cer variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ridicată.
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® Salt pasta anotimpuri • Pricepere și arta 
• întregirea frumuseții • Din sere — în

parcuri și în glastrele ferestrelor

Atmosfera de liniște a cîmpului cu 
flori situat undeva la marginea Capitalei 
este numai aparentă. Sintern în laborato
rul de floricultură al Institutului de cer
cetări hortiviticole. E drept, nu întîlnim 
nicăieri instalații și aparatură ca într-un 
laborator obișnuit. Aici nu poți vedea nici 
o experiență desfășurîndu-se, în chip 
spectaculos, în fața ochilor. Pe întinsul ce
lor circa 5 ha și în sere întîlnești numai 
flori. Parcelele, frumos ordonate și îngri
jite, nu au simetria căutată a decorurilor 
florale ale parcurilor. în această grădină, 
aranjamentul propriu-zis al florilor intere
sează mai pufin. Aici florile se bucură 
de o grijă specială, pentru că ele 
formează obiectul unor cercetări multiple. 
Atenția cercetătorilor este îndreptată, în 
primul rînd, spre obținerea unor soiuri 
valoroase, care urmează să fie date apoi 
în producție în vederea împodobirii 
parcurilor, grădinilor publice și locuințe
lor. Farmecul trandafirilor durează, în mod 
obișnuit, de la sfîrșitul primăverii pînă că
tre toamnă. Cine n-ar vrea să aibă însă și 
în timpul iernii flori de trandafiri, la 
fel de frumoase ca vara ? în această gră- 
dină-laborator au fost studiate 35 de 
soiuri de trandafiri pentru a se stabili 
care din ele se pretează pentru cultu
rile forțate. începînd din luna august ei 
sînt introduși înfr-un repaus forțat Li se 
rup treptat frunzele, nu mai sînt'udați, 
nu li se mai administrează îngrășăminte. 
Florile încep să se treacă mai repede, le 
cad frunzele. Pe la jumătatea lunii no
iembrie li se aplică o tăiere specială. 
Apoi, cînd iarna bate la ușă, se acoperă 
sera și încep udările, administrarea în
grășămintelor. Trandafirii, presimțind că 
„primăvara" e aproape, reînvie și încep 
să înflorească din februarie pînă în apri
lie. Din cele 35 de soiuri studiate, 15 au 

:dat rezultate bune. S-au obținut tranda
firi al căror lăstar a crescut pînă la 1 m 
lungime, cu boboci mari, de 10—12 cm.

Cercetătorii nu se ocupă numai de gă
sirea celor mai bune mijloace pentru pre
lungirea vieții florilor. Activitatea lor îm
bracă și alte aspecte. Intre altele, ei se 
străduiesc să le și... înfrumusețeze. La 
unele specii se urmărește intensificarea 
nuanțelor de culoare, altora li se ate
nuează parfumul ori li se modifică forma, 
numărul și dispoziția inflorescențelor. Fi
rește, o- nfru toate acestea, este nevoie 
de un timp îndelungat. Hotărîtoare sînt 
însă priceperea de a alege, din genera
ție în generație, materialul de selecție,

Impresii la încheierea „Cursei Scînteii"
Gabriel Moiceanu (Dinamo), cîș- 

tigătorul întrecerii : „Iată-mă în 
sfîrșit fi cîștigător al „Cursei Scîn- 
teii“. De ani de zile iau parte la a- 
ceasta tradițională competiție, dar, 
ca un făcut, nu mi-am putut realiza 
visul, de a mă număra printre 
învingători. In 1961 am fost foarte 
aproape de victorie, însă în ultima 
etapă (Pitești-București) am pierdut 
minute serioase fi totodată... cursa. 
Poate că, tocmai învățînd din cele 
întîmplate atunci, acum am mers cu 
foarte mare atenție, supraveghin- 
du-mi principalii adversari. L-am 
urmărit mai ales pe Ardeleana, de 
care mă despărțeau înaintea startu
lui 18 secunde. Mă simt fericit că în 
palmaresul meu de ciclist figurează 
fi titlul de cîftigător al „Cursei 
Scânteii“.

Jan Wencel (M. V. Bratislava) : 
„O cursă grea, dar frumoasă. Tra
seul ne-a pus numeroase probleme ; 
profilul celor mai multe dintre etape 
a fost variat, cu urcușuri fi coborî- 
furi dificile. Eu fi colegii mei ne 
simțim satisfăcuți că am putut să 
participăm la o competiție de o ase
menea amploare, alături de cei mai 
buni cicliștii din Romîriia. Felicit pe 
învingător, ca și pe ceilalți fruntași 
ai clasamentului final. Consider că 
fiecare fi-a ocupat locul ce-l me
rită".

Nicolae Voicu, antrenor la 
dublii Dinamo : „Sînt desigur mul
țumit că în anul acesta victoria pe 
deplin meritată în „Cursa Scînteii“ 
a fost obținută de Moiceanu. 

măiestria cu care selecționaforul folosește 
însușirile cele mai bune ale plantelor în 
procesul de creare a soiurilor noi, gustul 
său artistic. Chiar simpla ofilire prema
tură a unei flori nu trece neobservată. 
Cum s-a ivit ceva suspect, planta e izo
lată sub cite un mic cort de tifon și cer
cetată cu grijă. In felul acesta se deter
mină rezistența la diferite boli, se stu
diază mijloacele cele mai eficace de com
batere a dăunătorilor.

Sfrăduindu-se să realizeze soiuri noi de 
flori, cercetătorii caută să stabilească și 
agrotehnica cea mai bună pentru culti
varea lor în diferite zone pedoclimatice 
ale țării. De aceea ei își desfășoară acti
vitatea pe cîmpurile experimentale și în 
serele din Cluj, Arad, Eforie, Ștefă- 
neșfi (Argeș), Ișalnifa (Oltenia) etc. Anul 
acesta, la Băneasa și la Cluj, vor fi date 
în folosință alte două sere de cîte un 
hectar pentru cultivarea unor soiuri valo
roase de flori. Numeroase soiuri de flori 
realizate în stațiunile Institutului de cerce
tări hortiviticole, care s-au bucurat de a- 
preciere și în străinătate, sînt acum răspîn- 
dite și folosite ca material decorativ în 
parcurile și grădinile orașelor, sau le găsim 
în magazinele de desfacere. Numai colecția 
de trandafiri numără 500 de soiuri noi. Din 
acestea, 350 se cultivă în pepiniere pen
tru plantarea în, parcuri și grădini. La a- 
cestea se adaugă 30 de soiuri din colec
ția de tufănele și crizanteme, 25 de soiuri 
de garoafe de seră, printre care un hi-, 
brid cu floarea de dimensiuni mari, ob
ținut la stațiunea experimentală hor- 
tiviticolă din Cluj, un sortiment bogat 
de flori la ghivece — Hortensia, 
Saint Paulia, Ciclamen, Cineraria. O 
atenție deosebită acordă cercetătorii ex
tinderii culturii florilor perene. Zeci de 
soiuri de flori valoroase din această 
grupă — nemțișori, lupini, bujori, stînje- 
nei — formează în prezent una din co
lecțiile foarte bogate și căutate pentru 
înfrumusețarea zonelor verzi. Laboratorul 
de floricultură al institutului produce în 
fiecare an peste 200 kg sămînță elită de 
flori, adaptate la diferite condiții clima
tice. Lumea florilor se îmbogățește și se 
înfrumusețează mereu. Aplecați cu mi
gală asupra straturilor crescute în grădi- 
nile-laborator cercetătorii caută să le în
tregească gingășia, să le modeleze după 
gustul și cerințele noastre.

Dumitru TÎRCOB

Mi-a plăcut totodată comportarea lui 
Ardeleanu — în continuu progres. 
El s-a străduit serios să ocupe pri
mul loc. N-a putut să termine decît 
pe locul doi, dar mi-af permite să 
fac următoarea remarcă : Moiceanu 
și Ardeleanu au deopotrivă meritul 
de a-fi fi disputat cu dîrzenie șan
sele, de a fi contribuit în cea mai 
mare măsură la dinamizarea între
cerii. Pe mine ca fi pe ceilalți antre
nori romîni ne-a surprins plăcut am
biția cu care au alergat cicliștii din 
Bratislava“.

T. Șerban — (Tractorul Bra
șov) : „Este prima cursă de amploa
re la care particip. Nu-i vorbă că 
nici n-aș fi putut să alerg pînă acum 
la astfel de competiții. Am de-abia 
18 ani și jumătate. Sînt mulțumit că 
am reușit să termin cursa. Mă voi 
antrena cu mai multă seriozitate 
pentru a obține rezultate bune“.

Franticek Javorska — antrenor 
la M. V. Bratislava : „Personal am 
întrevăzut victoria lui Moiceanu în
că de la Pitești. Învingătorul este un 
experimentat rutier, bine pregătit și, 
în plus, în această cursă a beneficiat 
și de ajutorul colegilor de club. Tra
seul a fost minunat. Dificil, e drept, 
pentru cicliști, dar frumusețile regiu
nilor străbătute au micșorat, dacă 
se poate spune, oboseala acumulată 
de-a lungul a 1100 km. Sînt satisfă
cut de rezultatele realizate de ci
cliștii din Bratislava. Mulțumim or
ganizatorilor pentru atenția ce ne-au 
acordat-o în decursul celor opt zile 
de întrecere“.

Vizitele delegației 
din Japonia

Luni dimineața, delegația Partidu
lui Socialist din Japonia, condusă de 
Tomomi Narita, secretar general al 
acestui partid, a sosit la Constanța 
într-o scurtă vizită pe litoral.

împreună cu oaspeții a sosit Ște
fan Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.

La aeroportul din Constanța, dele
gația a fost salutată de Vasile Vîlcu,

TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, Pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășului Czeslaw 
Wycech, Mareșalul Seimului R. P. 
Polone, cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a zilei de naștere.

SOSIREA MINISTRULUI DE STAT LA MINISTERUL
COMERȚULUI AL MARII

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală dl. Edward Du Cann, minis
tru de stat la Ministerul Comerțului 
al Marii Britanii, care, după cum 
s-a mai anunțat, face o vizită în 
țara noastră între 20 și 22 iulie.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Mi
hail Petri, adjunct al ministrului

INFOR
Luni s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Geneva, delegația condu
să de Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, care a par
ticipat, între 6 și 16 iulie, la cea 
de-a 27-a Conferință internațională 
de instrucție publică, organizată de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul internațional 
de educație.

★
Cunoscutul dramaturg american

Punem în valoare și mai larg
rezervele producției

(Urmare din pag. I-a) 

a miezurilor și un uscător modern. 
Extindem în continuare cu bune re
zultate procedeele moderne de tur
nare : în cochile, centrifugală etc — 
metode care ne aduc economii anu
ale de peste 500 000 lei.

Ce măsuri se vor lua în privin
ța îmbunătățirii permanente a 
activității economice-financiare a 
întreprinderii ?

Cu această întrebare, cum s-ar 
zice, s-a pus punctul pe i. într-a- 
devăr, felul în care lucrează uzina 
noastră se vede în calitatea indica
torilor financiari : prețul de cost, 
economiile și beneficiile. Prin spori
rea economiilor peste plan și a be
neficiilor putem mări acumulările 
materiale și bănești ale statului. Pe 
primul semestru întreprinderea 
noastră a realizat economii peste 
prevederi, în valoare de aproxima
tiv 1 000 000 lei și 2 200 000 lei bene
ficii.

O primă problemă, legată de aces
te sarcini, este revizuirea costurilor 
tuturor produselor noastre. Pînă 
acum, s-au și stabilit noi cal- 
culații la cîteva tipuri de motoare 
și compresoare, pe care le producem 
în număr mare. Astfel, la motorul 
de 15 C.P. s-a redus prețul de cost

Pe terenurile Progresul 

Meciuri de tenis 
în cadrul „Cupei Galea"

Astăzi, pe terenurile clubului spor
tiv Progresul din Capitală, încep me
ciurile de tenis din cadrul „Cupei 
Galea" (tineret) seria a 3-a. Parti
cipă echipe din Bulgaria, Grecia, 
Monaco, U.R.S.S. și R. P. Romînă. în 
primul meci echipa țării noastre 
(compusă din Ilie Năstase și C. Po- 
povici) va întâlni formația Monaco, 
alcătuită din P. Landau și A. Tru- 
tin. Astăzi, de la ora 15,15 se vor 
disputa două probe de simplu și 
proba de dublu, iar miercuri ulti
mele două probe de simplu.

Joi și vineri, se vor desfășura se
mifinalele grupei. Echipa învingă
toare din jocul R. P. Romînă—Mo
naco va întâlni Grecia, iar U.R.S.S. 
va juca cu R. P. Bulgaria.

Echipa de fotbal C.S.M. Cluj cîștigâtoarea campionatului republican de 
juniori — ediția 1963—1964

Partidului Socialist

prim-secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P.M.R., Nicolae 
Petre, președintele Sfatului popular 
orășenesc Constanța, și Petre Ionescu, 
președintele Sfatului popular al re
giunii Dobrogea.

în cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat stațiunile de pe litoral și în
treprinderea de morărit și panifica
ție „Dobrogea" din Constanța.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, Man- 
galîn Dughersuren, a trimis minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, o- telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul celei de-a 43-a 
aniversări a Revoluției Populare 
Mongole.

BRITANII
comerțului exterior, precum și de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior.

A fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Brita
nii la București, și alți membri ai 
Ambasadei.

MATIIt

Elmer Rice, care ne vizitează țara, a 
avut luni seara o întrevedere la Co
mitetul de Stat pentru Cultură- și 
Artă cu artistul poporului Radu Be- 
ligan, președintele Consiliului tea
trelor din acest comitet. Au fost de 
față specialiști din Consiliul teatre
lor și critici de teatru.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

cu 220 lei pe bucată, la cel cu benzi
nă de 18 C.P. — cu 600 de lei etc.

Perfecționăm în continuare tehno
logia — domeniu în care rezervele 
sînt practic nelimitate. In cursul a- 
cestei luni s-a trecut la aplicarea 
unui nou procedeu de prelucrare a 
segmenților, ceea ce va duce la creș
terea productivității muncii cu 15 la 
sută. Procedeul va fi extins la toate 
dimensiunile de segmenți. Prin mo
dificări constructive aduse unor re
pere a scăzut greutatea lor netă, 
obținîndu-se economii de peste 37,5 
tone metal. în semestrul în curs pu
nem accentul pe economisirea de 
oțeluri speciale, și mai ales, de me
tale neferoase.

Pentru ca uzina noastră să-și spo
rească beneficiile, pe lîngă reali
zarea de economii, noi mai avem în 
vedere livrarea ritmică, după gra
fic, a comenzilor, eliminarea chel
tuielilor neeconomicoase, întărirea 
controlului financiar intern. O serie 
de măsurî printre care — urmărirea 
zilnică a volumului producției fabri
cate, vînzărilor și beneficiului, re
ducerea creditelor restante etc. — 
urmăresc și ele realizarea aceluiași 
scop : îmbunătățirea activității uzi
nei noastre și obținerea unor reali
zări cît mai importante în întâmpi
narea marii sărbători a eliberării 
țării.

In cîteva rînduri
• în cea de-a 8-a rundă a turneului in

ternational de șah de la Kislovodsk, ma
estrul romîn Victor Ciocîltea a remizat cu 
marele maestru sovietic Averbach, iar iu
goslavul Bradvarevici l-a învins pe Hasin. 
Restul partidelor au fost întrerupte. în 
clasament conduc Tal și Stein cu 4,5 punc
te și o partidă întreruptă fiecare. Ciocîl
tea are 3 puncte din 6 partide.

• Tinerii luptători romîni au avut com
portări meritorii în turneul international 
de „clasice” desfășurat la Varșovia. Baciu 
s-a clasat pe locui doi la cat. cocoș, Po
pescu pe locul trei la cat. pană și Bușoiu 
pe locul trei la cat. grea. Iată și învingă
torii, în ordinea categoriilor : Keresov 
(Bulgaria), Knitter (Polonia), Trestianski 
(U.R.S.S.), Pohl (R.D.G.), Dubitski (Polo
nia), Vecinski (Polonia), Svensson (Suedia), 
Hyra (Polonia).

© Motocicliștii din 12 țări au participat 
la Leningrad la cea de-a 11-a etapă a cam
pionatului mondial de motocros, rezervat 
cat. 250 cmc. Pe primul Ioc s-a clasat bel
gianul Joel Robert, urmat de sovieticul 
Viktor Arbekov. Concurentul romîn Mihai 
Dănescu a ocupat locul 10. După 11 etape, 
în fruntea olasamentului se află Robert cu 
74 puncte.

• în continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S., selecționata femini
nă de baschet a orașului București a jucat 
ieri cu reprezentativa orașului Riga. Spor
tivele bucureștene au obținut victoria cu 
scorul de 55—48 (27—20).

Adunare festivă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării Poloniei

Luni seara a avut loc la Teatrul 
C.C.S. din Capitală o adunare festivă 
organizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă și Comitetul Exe
cutiv al Sfatului Popular al Capita
lei cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Poloniei.

Au participat tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri, Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, re
prezentanți ai organizațiilor obștești 
și ai unor instituții centrale, ofițeri 
superiori ai forțelor armate ale R. P. 
Romîne, oameni de știință, artă și 
cultură.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Festivitatea a fost deschisă de to
varășul Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular al Capitalei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Mi
hail Florescu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei petrolu
lui și chimiei.

La 22 iulie — a spus vorbitorul — 
oamenii muncii din R. P. Polonă săr
bătoresc împlinirea a 20 de ani de la 
cel mai de seamă eveniment din is
toria patriei lor — eliberarea țării de 
sub jugul cotropitorilor hitleriști și 
crearea Poloniei noi, populare.

Polonia a căzut printre primele 
țări victimă agresiunii hitleriste 
care a prefăcut în ruine și scrum 
orașe și sate întregi, jefuind bogă
țiile țării, urmărind exterminarea 
poporului și lichidarea statului po
lonez. Sub conducerea partidului, 
clasa muncitoare, întregul popor, au 
desfășurat o luptă eroică împotriva 
invadatorilor hitleriști. Armata po
loneză renăscută a luptat alături de 
armata sovietică pentru eliberarea 
și independența Poloniei. în urma 
unei lupte îndelungate și pline de 
sacrificii, la 22 iulie 1944 Comitetul 
polonez de eliberare națională a 
proclamat instaurarea puterii popu
lare în Polonia.

în cei 20 de ani de putere popu
lară — a spus în continuare vorbi
torul — oamenii muncii, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, au reușit să obțină succese 
importante în construirea socialis
mului. în această perioadă, au cu
noscut o permanentă dezvoltare in
dustria siderurgică, constructoare de 
mașini, chimică, de construcții na
vale, industria ușoară. Succesele ob
ținute de Polonia în anii construc
ției socialismului în dezvoltarea in
dustriei se reflectă în creșterea pro
ducției globale industriale care în 
1963 a fost de aproape 9 ori mai 
mare în raport cu nivelul anului 
1938.

Succesele obținute pe drumul 
construcției socialismului au dus la 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al poporului polonez, la 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii.

în luna iunie a acestui an a avut 
loc cel de-al IV-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
care a făcut bilanțul realizărilor 
dintre cele două congrese și a tra
sat programul dezvoltării R. P. Po
lone în viitorii 5 ani.

Alături de celelalte state socialis
te, R. P. Polonă prietenă, promovea
ză o politică externă de pace și co
laborare internațională, bazată pe 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite.

Poporul romîn — a arătat vorbi
torul — împărtășește bucuria po
porului polonez pentru realizările 
importante obținute pe drumul con
strucției socialismului. în cei 20 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
Poloniei de sub jugul fascist, rela

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
PAUZÀ jN KUR01STANUL IRAKIAN

Sub titlul de mai sus, ziarul „LE 
MONDE“ publică in două numere con
secutive articole ale trimisului său spe
cial Eric Rouleau. Redăm textul prescurtat 
al acestor articole.

Sintern la Ranya, sat cu trei mii de lo
cuitori situat la nord-vest de Solimanyeh 
și rezema! de un masiv muntos. Genera
lul Barzani și-a instalat aci cartierul ge
neral. Viața pare normală, dar privirile 
îngrijorate sau neîncrezătoare ale trecă
torilor, o greutate de nedefinit care a- 
pasă asupra oamenilor, arată că încetarea 
focului convenită în februarie între răzvră
tiți și guvernul central n-a risipit nicide
cum incertitudinile.

De cum pătrunzi în Kurdistan, te simți 
izolat în pustiirea care domnește. Toata 
satele care mărginesc șoseaua principală 
ducînd la Solimanyeh au fost bombardate, 
incendiate cu napalm și transformate în 
cenușă. Viața își reia totuși drepturile și 
noi „locuințe” au răsărit pe pămîntul 
înnegrit de foc.

Vechiul guvern baasist a vrut să dea 
o „soluție finală" problemei kurde. Vreo 
trei mii de sate au fost distruse în cinci 
luni. Populațiile din sute de aglomerări 
kurde au fost deportate spre regiuni lo
cuite în majoritate de arabi.- Populației 
irakiene i-au fost ascunse aceste cruzimi, 
pe care probabil nu le-ar fi aprobat. Am 
întrebat numeroși arabi din toate păturile 
sociale, în diferite părți ale țării. Nici 
unul dintre ei n-a exprimat vreo părere 
neplăcută cu privire la kurzi. Ei au fost 
unanimi în condamnarea războiului dus în 
nord.

De la venirea sa la putere, în noiem

țiile romîno-polone au cunoscut o 
largă șl rodnică dezvoltare.

Relațiile multilaterale dintre R. P* 
Romînă și R. P. Polonă sînt consfin
țite prin Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală romîno- 
polon, de la a cărui semnare s-au 
împlinit 15 ani în acest an. O con
tribuție importantă la întărirea le
găturilor prietenești romîno-polone 
au adus vizitele reciproce pe care 
le-au făcut delegațiile de partid și 
guvernamentale ale R. P. Romîne și 
R. P. Polone.

S-au dezvoltat continuu relațiile 
economice. Protocolul romîno-polon 
privind livrările reciproce de măr
furi pe anul 1964 — încheiat în ca
drul Acordului comercial de lungă 
durată — prevede creșteri impor
tante față de prevederile stabilite 
pentru anul 1963. Vorbitorul s-a re
ferit la dezvoltarea colaborării din
tre R. P. Romînă și R. P. Polonă în 
domeniile culturii, științei, învăță- 
mîntului și artei.

în continuarea cuvîintării sale, 
vorbitorul a înfățișat succint tabloul 
realizărilor poporului romîn sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în țara noastră. 
Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă întâmpină cu noi 
și importante succese ziua de 23 
August, cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei.

Succesele popoarelor romîn și po
lonez în făurirea vieții noi, socialiste 
creează o bază tot mai largă pentru 
dezvoltarea continuă a schimburilor 
reciproc avantajoase, a colaborării 
dintre ele, ducînd prin aceasta la 
întărirea continuă a întregului sis
tem mondial socialist.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a Poloniei populare — a spus 
în încheiere vorbitorul — adresăm 
poporului polonez, condus de Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, de 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Wladislaw Gomulka, un 
cald salut frățesc și urarea de a ob
ține noi succese pe drumul construc
ției socialismului și al luptei pentru 
cauza păcii și prieteniei între po
poare.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R.P. Polone la București, Wieslaw 
Sobierajski.

Perioada istorică scurtă de două
zeci de ani a existenței Poloniei 
populare —a spus vorbitorul — are 
o însemnătate deosebită. Polonia a 
pășit pe drumul dezvoltării socialis
te, repurtând pe acest drum succese 
importante și multilaterale. Sînt 
deosebit de fericit că în Republica 
Populară Romînă prietenă, marea 
noastră aniversare este sărbătorită 
într-un mod mai festiv ca oricînd.

Subliniind însemnătatea zilei de 
22 iulie 1944, sărbătoarea Renașterii 
Poloniei, vorbitorul a arătat că, 
pentru întîia oară în istoria poporu
lui polonez puterea a fost preluată 
de poporul muncitor, care sub con
ducerea clasei muncitoare și avan- 
gardei sale — Partidul Muncitoresc 
Polonez a pășit la opera epocală de 
ridicare a țării din ruină și înapoie
re, de construire a socialismului în 
Polonia.

într-o perioadă scurtă de 20 de ani, 
Polonia a recuperat în mod simțitor 
rămînerea în urmă seculară a dez
voltării sale economice, transformîn- 
du-se într-o țară industrial-agricolă. 
S-a dezvoltat industria navală și in
dustria autovehiculelor, cea a loco
motivelor cu combustie și electrice, a 
tractoarelor și a cauciucului sintetic. 
Producția industriei de mașini elec
trotehnice a crescut cu circa 30 de ori, 
iar a celei chimice — de circa 20 de 
ori în raport cu anul 1937. Vorbitorul 
s-a referit apoi la dezvoltarea agri
culturii poloneze.

în continuare, el a arătat că în 
anul 1963 venitul național a fost de 
peste trei ori mai mare decît în anul 
1937. Peste o pătrime din populația

brie anul trecut, noul guvern irakian și-a 
fixat drept obiectiv să pună capăt unui 
război nepopular. Costul ridicat al ope
rațiunilor militare — care imobilizau în 
nord peste cincizeci de mii de oameni — 
și reducerea în consecință a investițiilor 
au paralizat economia țării. Populația, al 
cărei nivel de trai nu înceta să scadă, 
și-a manifestat sub diferite forme dorința 
de a vedea pacea restabilifă. Se pare că 
un dezgust asemănător se răspîndise și 
prinfre insurgenții kurzi. Aceasta esfe cel 
puțin părerea generalului Barzani.

In ziua sosirii noastre la Ranya, la în
ceputul lui iunie, generalul Barzani așfepfa 
vizita premierului irakian.

Vreo douăzeci de autocamioane înain
tează unul după altul pe drumul pietros. 
Cortegiul se îndreaptă de la Ranya, car
tier general al revoluționarilor kurzi, spre 
Khalakan, unde urmează să fie stabilit 
primul contact cu o importantă delegație 
irakiană, condusă de președintele consi
liului, generalul Taher Yehya, Mullah 
Mustafa El Barzani, făcut ca de obicei, 
pare îngrijorat. In ajun, liderul kurd ne 
făcuse declarații pesimiste cu privire la 
posibilitatea unui acord. Astăzi ne spune: 
„Generalul Yehya este un om rezonabil, 
dar va înțelege el urgența unei regle
mentări în Kurdistan ?" Imediat după so
sirea la Khalakan a primilor motocicliști, 
care preced mașina președințială, condu
cătorii kurzi se aliniază pe marginea dru
mului pentru a-l primi pe generalul Taher 
Yehya și pe colaboratorii săi. O oră mai 
tîrziu — după o conversație generală la 
O ceașcă de ceai — generalul Barzani își 
manifestă solidaritatea cu conducătorii 
partidului democrat. Desemnîndu-i pe 
aceștia cu mîna, el spune interlocutorilor 
săi arabi : „Acum, domnilor, va trebui să 
începeți negocieri cu reprezentanții po
porului". Generalul Barzani se depărtea
ză, în timp ce cele două grupuri de ne
gociatori se instalează simplu pe iarba 
pajiștii.

Poloniei învață în școlile de toate 
, tipurile.

Referiiidu-se la rolul conducător 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, vorbitorul a subliniat că un 
eveniment de seamă în viața politi
că a țării a fost recentul Congres al 
P.M.U.P. în continuare, ambasado
rul R. P. Polone a enumerat obiec
tivele trasate de Congres pentru 
anii 1966-1970.

Baza tuturor realizărilor Poloniei 
Populare — a spus vorbitorul — este 
legarea soartei sale, a viitorului po
porului nostru — cu ldeea cea mai 
înaintată și mai revoluționară în is
toria omenirii — ideea socialismului. 
Alianța și prietenia cu Uniunea So
vietică, unitatea și cooperarea cu 
țările marii familii socialiste vor ră- 
mîne pentru totdeauna temelia po
liticii noastre externe.

Polonia populară și independentă, 
în frontierele sale noi, juste, este în 
prezent unul din bastioanele lumii 
socialiste, un exponent consecvent 
al ideii colaborării pașnice a state
lor și popoarelor, independent de 
regimul lor social. Referindu-se la 
aportul adus de R. P. Polonă, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
la rezolvarea problemelor dezarmă
rii și micșorarea încordării în rela
țiile internaționale, vorbitorul a 
menționat planurile poloneze privi
toare la crearea unei zone denuclea- 
rizate și înghețarea armamentelor 
nucleare în Europa Centrală. Conti
nued eforturile noastre pașnice, ne 
dăm silința din toate puterile să ve
nim în ajutorul popoarelor și să 
sprijinim lupta lor pentru libertatea 
politică și independența economică, 
împotriva colonialismului în toate 
formele sale ; păstrăm de asemenea 
vigilența față de forțele imperialis
mului și războiului și îndeosebi 
față de tendințele militariste șl re
vanșarde care continuă să apară în 
Germania occidentală.

Subliniind că și R.P. Romînă săr
bătorește în acest an cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării sale, ambasa
dorul R.P. Polone a spus : Creșterea 
rapidă a economiei dumneavoastră, 
întreprinderile industriale moderne, 
construcțiile frumoase, dezvoltarea 
agriculturii socialiste, precum și 
dezvoltarea științei, culturii și artei 
— toate acestea constituie o dovadă 
elocventă a succeselor Republicii 
Populare Romîne frățești, repurtate 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Prietenia tradițională, frățească șl 
colaborarea dintre țările noastre se 
adîncesc, cuprinzînd aproape toate 
domeniile vieții. Un factor hotărîtor 
în această privință este faptul că 
Polonia și Romînia sînt membre ale 
comunității țărilor socialiste.

In ultimii ani au crescut simțitor 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări ale noastre. în timp ce în 
anul 1958 valoarea schimburilor co
merciale polono-romîne a fost de 
104 milioane zloțl, în 1963 a fost de 
330 milioane zloțl. în continuare 
vorbitorul s-a referit la adîncirea 
colaborării polono-romîne în dome
niile economic, cultural, tehnico- 
științific.

în încheiere, vorbitorul a spus î 
Permiteți-mi să-mi exprim admira
ția pentru realizările mari și multi
laterale ale celor douăzeci de ani ai 
dumneavoastră, precum și bucuria 
pentru relațiile de strînsă prietenie 
existente între țările noastre socia
liste.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
program de filme poloneze.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Poloniei, luni 
seara a avut loc la Casa Ziariștilor 
din Capitală prezentarea în premie
ră a filmului „Unde-i generalul". A 
luat cuvîntul Jerzy Fidler, consi
lier al Ambasadei R. P. Polone la 
București.

Reprezentanții guvernamentali au, după 
toate aparențele, ca preocupare princi
pală lichidarea urmărilor războiului, con
sidered fără îndoială că problema poli
tică fundamentală este definitiv rezolvată. 
Delegații kurzi, la rîndul lor, țin să rea
ducă discuția în domeniul principiilor, în
cearcă să obțină o definiție precisă a 
„autonomiei administrative”, care le-ar 
asigura controlul asupra dezvoltării eco
nomice, sociale și culturale a Ku rd i sta
nului.

Schimbul de vederi continuă pînă la 
asfințit, fără a se ajunge la o înțelegere 
asupra însuși principiului unei autonomii 
kurde. Delegații kurzi propun să fie pro
clamată o amnistie generală în Irak și 
toți deținuții politici să fie eliberați.

Negocierile nefiind concludente, gene
ralul Taher Yehya și colaboratorii săi ac
ceptă ospitalitatea generalului Barzani și 
schimbul de vederi continuă o bună parte 
din noapte la Ranya. A doua zi de dimi
neață, cele două delegații se despart 
după ce au ajuns la acorduri privind 
puncte relativ secundare : dizolvarea mi
liției guvernamentale kurde („jahch") va 
fi accelerată, armata irakiană se va re
trage din anumite regiuni nevralgice, pre
darea limbii kurde va fi dezvoltată în 
școlile secundare. Conducătorii partidului 
democrat au obținut în afară de aceasta 
o satisfacție parțială în ce privește Con
stituția provizorie : aceasta, fără a se re
feri la autonomia revendicată, va fi mo
dificată pentru a marca existența unui 
„popor" kurd a cărui „înflorire va fi asi
gurată paralel cu cea a poporului arab 
din Irak".

Este oare prin aceasta rezolvată pro
blema ? Ziaristul care a avut numeroase 
convorbiri atît cu liderii arabi cît și 
cu cei kurzi este nevoit să răspundă 
negativ. Partidul democrat a reușit să 
formeze cadre serioase, să mobilizeze 
masele țărănești care se așteaptă la alt
ceva decît la o ușoară reformă a institu
țiilor. In ultimii ani, populația a suferit 
prea mult de pe urma unui război crud 
pentru a renunța cu ușurință la revendi
cări pe care le consideră fundamentale.
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CAIRO 20 (Agerpres). — Luni di
mineața și-a reluat lucrările Confe
rința șefilor de state și de guverne 
africane. Primul vorbitor, Julius 
Nyerere, președintele Republicii U- 
nite Tanganica și Zanzibar, s-a pro
nunțat pentru promovarea unor re
lații economice mai strînse între ță
rile africane. A luat apoi cuvîntul 
șeful guvernului Republicii Zambia 
(Rhodesia de nord), Kenneth Kaun- 
da, care s-a referit la succesele ob
ținute de lupta de eliberare națio
nală din Africa, precum și la succe
sele economice obținute de țările 
care și-au cucerit independența. El 
a cerut țărilor Organizației Unității 
Africane să promoveze în continuare 
politica de nealiniere și de unitate a 
întregului continent african. Amil- 
car Cabrai, secretar general al 
Partidului african al independenței 
din Guineea Portugheză și Insulele 
Capului Verde, a denunțat acțiunile 
puterilor coloniale, în special ale 
Portugaliei, de înăbușire a mișcării 
de independență națională din Afri
ca. El a arătat, de asemenea, că po
litica de apartheid, promovată de 
guvernul Verwoerd, privează milioa
ne de băștinași de drepturile civile 
cele mai elementare, reprimă mișca
rea de emancipare a populației afri
cane din Republica Sud-Africană.

După aceea, șefii de state și' de gu
verne ai țărilor africane s-au întru
nit într-o ședință închisă.

★
a avut loc 
președinteleîntre

o întîl- 
Algeriei, 
Tunisiei, 

și regele Hassan al 
Marocului, care după

La Cairo
nire
Ben Bella, președintele
Burghiba, 
II-lea al
cum se știe, participă la conferința 
africană la nivel înalt. După cum 
relatează ziarul „Al Ahram“ condu
cătorii celor trei state au discutat 
cu acest prilej posibilitatea unei co
laborări mai strînse între țările Ma-

grebului. Ei au căzut de acord ca o 
conferință la nivel înalt a țărilor 
Magrebului să aibă loc la Tunis pînă 
la sfîrșitul acestei luni.

★
Duminică seara, președintele Ga

mal Abdel Nasser a oferit la 
Palatul Kubbeh un banchet în 
cinstea participanților la cea de-a 
doua Conferință a șefilor de sta
te și guverne africane. în toas
tul său, Nasser a declarat că 
conferința de la Cairo „reprezintă 
spiritul transformărilor survenite pe 
continentul african — spiritul luptei 
împotriva dominației coloniale“. El 
a evocat victoriile obținute în lupta 
anticolonială de popoarele din E- 
tiopia, Algeria și Egipt, subliniind 
că țările care și-au obținut indepen
dența politică trebuie să depună a- 
cum eforturi pentru cucerirea și 
consolidarea independenței economi
ce. El a urat tuturor popoarelor a- 
fricane succese în lupta lor împotri
va colonialismului, pentru obținerea 
și consolidarea independenței lor 
naționale. A luat apoi cuvîntul îm
păratul Haile Selassie al Etiopiei 
care a subliniat importanța colabo
rării multilaterale și a unității sta
telor africane pentru a învinge toa
te dificultățile ce le stau în față. 
„Acesta a fost țelul primei confe
rințe a șefilor de state și guverne 
din țările africane, care a avut 
la Addis Abeba, acesta este țelul 
tualei conferințe de la Cairo“, 
spus Haile Selassie în încheiere.

★
Președintele guvernului revoluțio

nar angolez în exil, Roberto Holden, 
care se află la Cairo, a declarat că 
forțele patriotice angoleze contro
lează actualmente 200 000 km pătrați 
din teritoriul țării. El a făcut cunos
cut că intenționează să viziteze mai 
multe țări europene, după care se va 
reîntoarce în Angola.

economic și social

GENEVA 20 (Agerpres). — Con
siliul economic și social al O.N.U., 
întrunit la Geneva, a continuat dez
baterea rezultatelor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare și a tendințelor economi
ce actuale. Reprezentantul S.U.A., F. 
Williams, a cerut ca Consiliul să țină 
seama de sugestiile formulate de se
cretarul general al O.N.U. privitoare 
la necesitatea revizuirii generale a 
mecanismului O.NU. și în spe
cial a Consiliului economic și social. 
Reprezentantul Franței, J. Dupraz, 
a declarat că Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare „a 
pregătit reforme viitoare, chiar dacă 
nu le-a pus încă în practică“.

Reprezentanții Cehoslovaciei, In
diei și Iranului au recomandat Con
siliului să acorde o deosebită aten
ție concluziilor Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare.

HANOI 20 (Agerpres). — La 19 
iulie, în capitala R. D. Vietnam și în 
alte orașe ale republicii au avut loc 
mitinguri consacrate celei de-a 10-a 
aniversări a semnării acordului de la 
Geneva cu privire la Indochina.

La mitingul de Ia Hanoi a vorbit 
Hoang Kuok Viet, membru al Prezi
diului C.C. al Frontului Patriei și 
președinte al Federației sindicatelor 
din Vietnam.

Bh se întrevăd perspectivele unei concilieri 
Congo

tact cu șefii forțelor răsculate, mi
nistrul de interne Munongo nu a 
putut realiza nimic din cele propu
se. Bobozo a declarat că ministrul 
nu a putut să ia contact cu auto
ritățile din orașul Albertville, deoa
rece „aeroportul a fost impractica
bil“.

Perspectivele unei concilieri 
forțele răsculate din Katanga 
nord apar foarte nebuloase, mai
Ies în urma unei declarații a lideru
lui Comitetului național de elibera
re din estul Congoului, Soumialot, 
care a spus că va continua să se 
opună guvernului central.

Soumialot a declarat că actualul 
guvern nu este legal, deoarece, îna
inte de formarea lui, principalii li
deri politici congolezi aflați în exil 
nu au fost consultați.

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres). — 
După călătoria făcută în Katanga 
de nord, ministrul de interne al gu
vernului congolez, Munongo, s-a îna
poiat duminică după-amiază la Leo
poldville, însoțit de colonelul Bobo- 
zo, comandantul grupului 4 al arma
tei centrale, care operează împotriva 
răsculaților din Katanga. In cursul 
misiunii sale dificile de a lua con-

cu 
de 
a-

INCIDENTE LA SALISBURY
loc 
ac- 

a
SALISBURY 20 (Agerpres). — Po

liția sud-rhodesiană a intervenit cu 
brutalitate împotriva unui grup de 
băștinași care au organizat dumini
că o demonstrație, cerînd încetarea 
represiunilor întreprinse de guver
nul Smith împotriva organizațiilor- 
africane. Un african a fost ucis, iar 
numeroși alții răniți. Persoane necu
noscute au aruncat o bombă pe fe
reastra unui hotel în care se aflau 
grupuri de africani ostili guvernului. 
Patru africani și un alb au fost ră
niți. în după-amiaza aceleiași zile, 
grupuri de africani au răsturnat o

mașină a poliției care efectua razii în 
cartierele orașului Salisbury. Mașina 
a fost incendiată. în orașul Bu
lawayo poliția a operat numeroase 
arestări în rîndurile populației băști
nașe.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Se
natorul Barry Goldwater, candida
tul prezidențial al partidului repu
blican, și-a început campania elec
torală sub semnul divergențelor 
stînnite de ultimele sale declarații, 
considerate ca fiind o încurajare di
rectă a extremismului. într-un in
terviu televizat, fostul președinte, 
Eisenhower, deși a afirmat că va 
sprijini campania lui Goldwater, a 
criticat declarațiile acestuia. Eisen
hower a recunoscut că poziția sa de 
neutralitate între aspiranții la de
semnarea prezidențială — Goldwater 
și Scranton — „nu a fost rodnică“. 
El a mai declarat că problemele de 
politică externă vor forma temele 
principale ale campaniei electorale. 
Agenția France Presse relatează că 
Nelson Rockefeller, guvernatorul 
statului New York, care își luase la 
congresul republican angajamentul 
de „a se consacra restabilirii armo
niei“ în sînul partidului republican, 
a luat conducerea „unei adevărate 
revolte a moderaților împotriva con
servatorilor, cărora congresul de la 
San Francisco le-a permis să pună 
mîna pe controlul partidului“. Pe de 
altă parte, retragerea candidaturii 
prezidențiale a lui George Wallace, 
guvernatorul segregaționist din sta
tul Alabama, este considerată ca 
fiind de natură să întărească șansele 
lui Goldwater. Deși Wallace, care 
este democrat, a refuzat să facă o 
precizare în această chestiune, Roy 
Harris, care a condus campania elec
torală a lui Wallace, a declarat că 
în statul Georgia va fi creată o nouă 
mișcare „democrații pentru Gold
water“.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Sub 
titlul „Candidatul“, ziarul „Baltimo
re Sun“ a publicat un editorial, în 
care, analizînd repercusiunile inter
ne și internaționale ale desemnării se
natorului Goldwater drept candidat 
la președinția Statelor Unite, scrie că 
prin aceasta „partidul republican s-a 
lansat într-o aventură cu consecințe 
incalculabile pentru națiune“. Subli
niind că desemnarea lui Goldwater 
constituie „un eveniment nefericit“, 
ziarul arată că în ce privește păre
rile senatorului din Arizona pe plan 
intern el crede în „supremația omu
lui alb și eliminarea negrilor din so
cietate“. Referindu-se la poziția lui 
Goldwater pe plan extern, ziarul a- 
firmă că el formulează o „ideologie 
a disperării". La rîndul lui, „Wa
shington Post" a publicat un articol 
semnat de Drew Pearson care subli
niază că desemnarea lui Goldwater 
scoate în evidență schimbările care 
au avut loc în domeniul politicii a- 
mericane ca urmare a schimbărilor 
survenite în economia țării. Potrivit 
ziarului, în prezent cel mai mare 
stat al S.U.A. nu mai este New Yor- 
kul, ci California, cea mai mare ban
că nu mai este „Chase Manhattan 
Bank“ din New York, ci „Bank of 
America“ din California, compania 
„Kaiser Aluminium“ cu sediul 
central la San Francisco este 
de-a doua societate de aluminiu
Statele Unite, iar compania „Pacific 
Gas and Electric“ este de aproxima
tiv zece ori mai mare decît oricare 
altă societate de servicii comunale 
din Statele Unite.

său 
cea 
din

Bonn Ședința conducerii U.C. D.
(Agerpres). — Luni a

întrunire preliminară la Cairo, pentru stabilirea ordine! de zl a Conferinței la nivel înalt O.U.A.

BONN 20 
avut loc la Bonn o ședință a liderilor 
partidului de guvernămînt U.C.D.— 
U.C.S., la care au participat cance
larul Erhard, fostul cancelar Ade
nauer, ministrul de externe, Schrö
der, fostul ministru al apărării, 
Strauss etc. „Comunicatul publicat 
la Bonn după întîlnirea creștin-de- 
mocrată la nivel înalt — care a du
rat patru ore — transmite agenția 
France Presse, nu îngăduie să se 
stabilească cu precizie dacă cearta 
dintre domnii Strauss și Schröder a 
luat sau nu sfîrșit. Textul oficial in
dică faptul că în lipsa unui com
promis vizibil, cancelarul Erhard a 
izbutit să cîștige timp, propunerile 
participanților urmînd, după cum se 
arată în comunicat, să fie ulterior 
examinate cu grijă“.

După cum se știe, divergențele din 
partidul creștin-democrat au consti
tuit una din problemele controver
sate la recentul congres al ramurii 
bavareze a acestui partid — U.C.S. 
— al cărui președinte este Strauss. 
Poziția adoptată de Strauss și spri
jinitorii săi a reprezentat un atac la 
adresa politicii oficiale a guvernului.

Observatorii consideră însă că lide
rii creștin-democrați „nu-și pot per
mite“ să prezinte la lumina zilei di
vergențele dintre ei în actuala pe
rioadă preelectorală, alegerile ur- 
mînd să aibă loc anul viitor. Din 
pricina caracterului acut al diver
gențelor, ministrul de externe Schrö
der nu a participat săptămîna tre
cută la sesiunea Consiliului Uniunii 
Europei occidentale de la Paris.

Export de fibre sintetice 
engleze in IL R. S. S.

Instalație radioactivă 
cu cobalt

Prototipuri de motoare 
ionice

Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE

După reuniunea de la Bruxelles 
Notele Suediei și Danemarcei 
cu privire la Cipru
Petrolul Kuweitului

Delegația Consiliului național 
al femeilor din R. P. Romînă

MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 
genția TASS relatează că firma en
gleză „Curtolds Limited“ va livra 
Uniunii Sovietice celofibră vîscoasă, 
fire de mătase artificială și țesături 
cord, a căror valoare 
milioane ruble. Firma 
mited“, care este una 
producătoare de fibre 
Anglia, face comerț cu 
„Exportlen“ din anul 1957. In aceas
tă perioadă, exportul său în Uniunea 
Sovietică s-a cifrat la cîteva zeci de 
milioane ruble.

va depăși 15 
„Curtolds Li- 
dintre marile 
sintetice din 

Societatea

KIEV 20 (Agerpres). — Oamenii de 
știință de la Institutul de fizică al Aca
demiei de Științe din Ucraina au creat 
o instalație radioactivă cu cobalt, a că
rei capacitate echivalează cu 100 kg ra- 
diu. Cu ajutorul acestei instalații se vor 
efectua experiențe în domeniul influen
tei radiațiilor asupra diferitelor materia
le și preparate biologice. Preparatele 
sursei radioactive — Cobalt-60 — sînt 
păstrate în casete speciale, sub un strat 
de alice de fontă, gros de 1,5 m. Cu a- 
jutorul aparatelor de teleemisie, proce
sul iradierii se poate observa de la dis
tanță, de la tabloul de comandă al in
stalației. La comanda operatorului, un 
dispozitiv electromagnetic ridică cobal
tul din casete la nivelul containerului, 
unde are loc „bombardarea atomică“ a 
preparatelor. Pentru securitate, instala
ția este prevăzută cu dispozitive care 
împiedică ridicarea cobaltului radioactiv 
atunci cînd în interiorul ei se găsesc 
oameni.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Admi
nistrația națională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că luni dimineața au fost lan
sate de la baza Waloops Island (Virgi
nia) două prototipuri de motoare ionice 
destinate să devină eventual mijlocul de 
propulsie interplanetară a viitorului. 
Cele două motoare, au atins o altitu
dine de 4 000 km., au evoluat în starea 
de imponderabilitate timp de 53 minute 
și apoi au recăzut în ocean, la aproxi
mativ 3 200 km de la punctul de lan
sare. Primul motor a fost alimentat cu 
mercur, iar al doilea cu cesium. Ele au 
operat potrivit principiului propulsiei 
prin gaz ionizat expulzat dintr-un motor 
la o viteză de 160 000 km pe oră. Spe
cialiștii au declarat că experiența de 
luni a demonstrat că motoare electrice 
alimentate cu ioni pot realiza viteze 
între 160 000 și 320 000 km pe oră, 
ceea ce este suficient pentru a permite 
efectuarea de zboruri interplanetare.

Istanbul
a sosit la Moscova

Săptămîna trecută miniștrii agri
culturii din cefe șase țări ale Pie
ței comune au examinat problemele 
tehnice, rămase în suspensie, referi
toare la produsele lactate. Agen
țiile de presă au anunțat că par
ticipanții au aprobat regulamentele 
privind fixarea de prețuri unice la 
produsele lactate, de carne și la o- 
rez. Noile regulamente urmau să fie 
aprobate de guvernele țărilor mem
bre ale Pieței comune. In legătură cu 
aceasta, agenția Reuter relatează :

Guvernul vest-german a informat 
organul executiv al Pieței comune 
că nu poate aproba regulamentele 
privind fixarea de prețuri unice la 
produsele lactate, de carne și la o- 
rez, aprobat de către miniștrii agri
culturii ai țărilor membre ale Pieței 
comune, întruniți săptămîna trecută 
la Bruxelles. In comunicatul dat pu
blicității la Bonn se argumentează că 
„guvernul vest-german nu aprobă re
gulamentele, întrucît nu are în pre
zent timpul necesar discutării aces
tei probleme".

Noile elemente de tensiune apăru
te în problema cipriotă au determi
nat unele țări, care contribuie cu tru
pe la forțele O.N.U. din Cipru, să 
reconsidere participarea lor la aces
te unități. Informînd despre aceste 
poziții, ziarul austriac „Die Presse” 
scrie :

„Guvernele Suediei și Danemarcei 
au atras atenția în note trimise se
cretarului general al Națiunilor Uni
te, U Thant, că își vor retrage trupe
le din Cipru dacă nu se pune ime
diat capăt înarmării ciprioților greci 
și turci. Intre timp, pe insulă s-a a- 
juns la noi încordări prin marșul 
soldaților greci în regiunea 
Sf. Hilarion. în nota daneză 
ne că guvernul danez este

fortului 
se spu- 
„adînc

neliniștit' de mersul evenimentelor- Persic (20 700 km p) și la populația 
în Cipru. Danemarca atrage atenția 
că a consimțit să trimită acești sol
dați numai pe baza unor condiții 
speciale. Nota guvernului suedez ac
centuează că Suedia va trebui să se 
gîndească serios asupra participării 
ei la trupele de ordine O.N.U. din Ci
pru, dacă acolo nu se va putea rea
liza o colaborare mai trainică și mai 
mare cu O.N.U. Suedia invită pe se
cretarul general al O.N.U. să con
voace cît mai repede o ședință a 
Consiliului de Securitate pentru a 
discuta problema Ciprului'.

Recent, a avut loc la Geneva con
ferința Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.). In legătu
ră cu această conferință, presa oc
cidentală a publicat o serie de rela
tări despre Kuweit — una din cele 
mai mari producătoare de petrol.

în 1938 în Kuweit a erupt prima 
sondă. Mulți dintre acei care asistau 
atunci la apariția noii zone petrolie
re pe harta lumii nu prevedeau că 
în decurs de numai cîțiva ani aici 
se va ivi unul dintre marii producă
tori ai „aurului negru'. In 1946 în Ku
weit se extrăgeau circa 800 000 tone 
de petrol, iar cincisprezece ani mai 
tîrziu, producția anuală se ridica la 
80 milioane de tone. Kuweitul deve
nea a treia mare producătoare de 
petrol din lumea capitalistă (după 
S.U.A. și Venezuela). De atunci pro
ducția sa a continuat să crească. 
Potrivit unor date oficiale, publi
cate zilele trecute, cantitatea de 
țiței extrasă în cursul anului 1963 a 
fost de 765 170 170 barile (1 baril este 
egal cu 163,656 1), din care o canti
tate de 752 188 849 barile a fost ex
portată în stare brută. Rapertînd a- 
ceastă cifră la suprafața micului 
principat de pe litoralul Golfului

sa (aproximativ 322 000 de locuitori) 
rezultă că Kuweitul ar trebui să fie 
una dintre cele mai bogate țări ale 
lumii. Dar lucrurile nu stau așa. Be
neficiile rezultate din exploatarea 
petrolului nu aduc mari foloase 
populației, care continuă să ducă o 
viață grea. Principalii beneficiari, 
marile companii străine, realizează 
venituri fabuloase. In 1952, ce-i drept, 
a fost introdus în mod oficial prin
cipiul de împărțire pe din două a 
profiturilor, care au dus la o creștere 
substanțială a cotei-părțî destinată 
statului Kuweit. Dar marii avanta
jați au rămas tot companiile străine, 
avînd în vedere că profiturile reali
zate din transportul, rafinarea și vîn- 
zarea derivatelor de petrol intră în 
întregime în safeurile monopolurilor.

In Kuweit, ca și în alte țări din O- 
rientul apropiat, este evidentă în ul
tima vreme dorința de a pune capăt 
acestei stări de lucruri, de a recon
sidera relațiile dintre monopoluri și 
stat așezîndu-le pe baze noi, mai e- 
chitabile. Sub presiunea opiniei pu
blice, autoritățile au luat o serie de 
măsuri pentru consolidarea pozițiilor 
capitalului național, printre care 
crearea unei companii petroliere na
ționale a Kuweitului. Pe de altă par
te, în cadrul ultimei conferințe a Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.), care s-a încheiat la 14 
iulie la Geneva, s-a manifestat o ten
dință netă de a revizui sistemul 
50:50 practicat pînă acum. Țările 
membre ale O.P.E.C. (Arabia Saudi- 
tă, Indonezia, Irak, Iran, Qatar, Ku
weit, Libia și Venezuela) au solicitat 
o sporire a redevențelor plătibile 
înainte de stabilirea impozitului, plus 
50 la sută din profiturile obținute de 
societăți din toate ciclurile de pro
ducție.

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La 20 iulie a sosit la Moscova, în- 
tr-o vizită prietenească, la invitația 
Consiliului femeilor sovietice, o de
legație a Consiliului național al fe
meilor din R. P. Romînă, condusă 
de prof. ing. Suzana Gîdea, pre
ședintă a Consiliului.

La Gara Kiev din Moscova, dele
gația a fost întîmpinată de O. A. 
Hvalebnova, L. I. Petrova, vicepre
ședinte ale Consiliului, Z. T. Feo- 
dorova, secretară a Consiliului, 
A. G. Tukanova, membră a condu
cerii Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, precum și alte activiste ale 
Consiliului femeilor sovietice și ale 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne. A fost prezent, de asemenea, 
Traian Florea, secretar al ambasa
dei R. P. Romîne la Moscova.

MOSCOVA. Teatrul muzical din 
Sverdlovsk prezintă, în aceste zile, în 
sala Teatrului de operetă din Mosco
va, două operete : „Vînt de libertate“ 
de Dunaevski și „Lysistrata“ de Ghe- 
rase Dendrino. Opereta compozitorului 
romîn, în interpretarea artiștilor din 
Sverdlovsk, s-a bucurat de un frumos 
succes în fața publicului moscovit. La 
primul spectacol cu opereta „Lysis
trata“ au asistat și membri ai ambasa
dei R. P. Romîne la Moscova.

CIUDAD DE MEXICO. Conduce
rea Confederației oamenilor muncii 
din Mexic a organizat un mare miting. 
Participanții au cerut Organizației 
Statelor Americane, ai cărei miniștri 
de externe se întrunesc la 21 iulie, să 
nu adopte măsuri agresive împotriva 
Cubei. Ei au sprijinit poziția guvernu
lui mexican, care a hotărît să adopte 
o poziție realistă, pronunțîndu-se îm
potriva oricăror măsuri de izolare e- 
conomică și politică a Cubei.

ALGER. Buletinul oficial algerian 
publică un decret în care se arată că 
președintele republicii, Ahmed Ben 
Bella, a preluat funcția de ministru 
de interne. După cum s-a mai anun
țat, acest post rămăsese vacant în urma 
demisiei, la începutul lunii iulie, a mi
nistrului de interne Ahmed Medeghri.

DELHI. Intr-un comunicat oficial, 
dat publicității în capitala Indiei, s-a

CONVORBIRI NEOFICIALE 
ÎNAINTEA CONFERINȚEI 
TRIPARTITE LA NIVEL ÎNALT

ISTANBUL 20 (Agerpres). — La 
20 iulie au început la Istanbul con
vorbirile neoficiale între participan- 
ții la lucrările Conferinței tripartite 
la nivel înalt a șefilor de state ai 
Turciei, Iranului și Pakistanului. La 
conferință participă șahul Iranului, 
Mohammed Reza Pahlevi, președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, și 
președintele Turciei, generalul C. 
Gürsel, precum și primii miniștri și 
miniștrii de externe ai celor trei 
țări. Potrivit agențiilor occidentale 
de presă, în cercurile politice din 
Istanbul se apreciază că scopul con
sfătuirii îl constituie dezvoltarea co
laborării economice tehnice și cul
turale între Turcia, Pakistan și Iran.

anunțat că Sardar Swaran Singh, care 
a deținut pînă în prezent postul de 
ministru al industriei, a fost numit mi
nistru al afacerilor externe. H. C. Da- 
sappa a fost eliberat din funcția de 
ministru al irigațiilor și energeticii și 
numit ministru al industriei, iar în lo
cul lui a fost numit K. L. Rao, care a 
fost ministru de stat în acest minister, 
devenind acum membru al guvernului.

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a anunțat că pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Aldo Moro, a adresat un me
saj președintelui Johnson în care își ex
primă regretul pentru faptul că este în 
imposibilitate să sosească la Washing
ton la 2 august, cum fusese prevăzut, 
din cauza crizei de guvern din țara 
sa.

ROMA. La chemarea sindicatului 
feroviarilor din Italia, la 19 iulie fe
roviarii au declarat o grevă revendi- 
cînd majorarea salariilor. Circulația 
trenurilor a fost întreruptă între orele 
7 și 9, 17 și 19 și între 22 și 23. Con
tinuă, de asemenea, greva generală a 
tipografilor.

NEW YORK. Sîmbătă după-amia
ză, au avut loc în cartierul Harlem 
din New York, locuit de negri, două 
adunări de protest împotriva ucide-
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și Chicago

rii unui tînăr de culoare de către un 
polițist alb în cursul săptămînii tre
cute. Adunările au fost urmate de 
demonstrații care au durat pînă noap
tea tîrziu. între poliție și demons
tranți au avut loc ciocniri care s-au 
soldat cu un mort și mai multe zeci 
de răniți. Au fost arestate 32 de per
soane.

SANAA. Ministerul de Finanțe al 
Republicii Arabe Yemen a anunțat în 
cursul zilei de 20 iulie primul buget 
din istoria acestei țări. Este vorba de 
bugetul planificat pe exercițiul finan
ciar 1964—1965, însumînd 32 889 000 
de riali. In luna iulie a anului trecut, 
guvernul anunțase bugetul pe trei luni 
al țării. înainte de proclamarea repu
blicii, Yemenul nu avea buget. Veni
turile provenite din taxele vamale și 
din impozite erau însușite în întregime 
de imamul (regele) Yemenului.

LAGOS. In urma unei încăierări, 
care s-a produs în orașul Ibadan între 
partizanii a două partide politice din 
Nigeria, cinci persoane au fost grav 
rănite, iar trei automobile și o casă 
au fost incendiate. Timp de două ore, 
poliția nu a putut să-i împrăștie pe 
manifestanți.

DAMASC. Uniunea sindicatelor 
muncitorilor din Siria și-a anunțat re-

tragerea din Confederația internațio
nală a sindicatelor libere (C.I.S.L.), 
precizînd într-o deolarație pentru pre
să că „aderarea la C.I.S.L. a fost ho- 
tărîtă de vechea conducere a organiza
ției, împotriva voinței mișcării sindi
cale siriene“.

CARACAS. Olivia Olivo, cunos
cută pentru lupta sa în rîndurile 
partizanilor din Venezuela, și care a 
rost condamnată la închisoare, a fost 
eliberată duminică de către un grup 
de partizani. Olivia Olivo fusese tran
sferată dintr-o închisoare din Caracas 
la un spital pentru tratament.

BRUXELLES. Leon Degrelle, că
petenia partidului regalist din Bel
gia, de tip fascist, condamnat 
la moarte în contumacie de că
tre Tribunalul militar suprem al Bel
giei în 1944 pentru crimele comise în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, a făcut recent o declarație în 
care cere guvernului belgian să-i asi
gure condiții pentru a prezenta o se
rie de prelegeri la Bruxelles și să i se 
ofere posibilitatea de a-și organiza un 
partid propriu. Comentînd această 
declarație, ziarele belgiene protestează 
împotriva atitudinii guvernului spa
niol, care i-a acordat azil, și cer extră
darea neîntîrziată a criminalului de 
război.
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