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Cu fiecare zi care ne apropie de 
cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii patriei, întrecerea socialistă din 
fabrici și uzine, de pe șantiere ia o 
amploare tot mai mare. Entuzias
mul, dorința fierbinte a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor de a 
întîmpina cum se cuvine marea 
sărbătoare se concretizează în reali
zări tot mai însemnate. Hotărîte să 
asigure, în toate verigile producției, 
un nivel înalt de activitate, colec
tivele de întreprinderi, dovedind 
spirit creator și maturitate crescută 
în rezolvarea problemelor produc
ției, dau la iveală, în cadrul între
cerii socialiste, inițiative și acțiuni 
deosebit de valoroase pentru valo
rificarea mai intensă a rezervelor 
interne de creștere a producției și 
productivității muncii, de îmbunătă
țire a calității produselor, de redu
cere și mai accentuată, a prețului de 
cost. Publicăm mai jos relatări ale 
corespondenților noștri despre unele 
din aceste acțiuni.

Randament
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Colectivul Uzinelor mecanice din 
Sinaia se bucură de un meritat re
nume pentru calitatea pompelor de 
injecție pe care le fabrică. De-a lun
gul anilor, acest harnic colectiv, ini
țiind diverse acțiuni, a reușit să ob
țină rezultate valoroase în producție. 
Și în prezent, în întrecerea socialis
tă ce se desfășoară în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberă 
rii patriei, colectivul uzinei își afir
mă inițiativa creatoare prin acțiuni 
menite să pună în valoare mai efi
cient rezervele producției.

în componența unei pompe de in
jecție intră circa 320 repere care ne
cesită peste 1 500 de operații de 
înaltă precizie. Din ce în ce mai 
mulți muncitori din secțiile uzinei 
căută noi căi de sporire a producti
vității muncii și de îmbunătățire a 
calității. Rectificatorul Ion Irimia 
executa pînă nu de mult la acul 
pulverizator două operații de rec

Produse noi ale industriei 
constructoare de mașini

Recent industria noastră construc
toare de mașini a realizat o freză 
pentru roți dințate prin rostogolire. 
Noul produs se pretează atît la pre
lucrarea individuală, cît și în serie a 
pieselor. A mai fost, de asemenea, 
pusă în fabricație de serie o mașină 
de rectificat plan cu dimensiunile me
sei de 250—710 mm. Dintre caracte
risticile ei de exploatare trebuie men
ționat faptul că poate lucra în cicluri 
cu opriri, realizate fie electric, fie 
hidraulic.

încă o secție pentru 
fabricarea electrozilor

La Uzinele „Carbochim“ din Cluj 
a intrat în funcțiune o nouă secție 
pentru producerea de electrozi. în 
noua unitate, care are o capacitate 
de 450 tone pe an, se produc elec
trozi de baterii și de crăițuire, pre
cum și arcuri electrice pentru indus
triile electrotehnică, metalurgică și 
cinematografie. Secția este dotată cu 
utilaje moderne și aparate automate 
de măsură și control.

POPAS I.

Cînd stai să te gîndești, anii trec re
pede. Parcă nici nu i-ai simțit venind și 
ducîndu-se, unul neasemuindu-se cu al
tul, unul îmbogăfind pe celălalt. Așa 
vorbesc despre acești ani membrii gos
podăriilor colective din Pechea sau Le- 
nauheim, Făcăeni sau Stoicănești, gospo
dării de la a căror înfiinfare se împli
nesc 15 ani. Despre fiecare an în parte 
s-ar putea vorbi foarte mult dar mai a- 
les despre anii începuturilor, ani mai 
buni sau mai pufin buni, cînd colectiviștii, 
învingînd greutățile de început, se bucu
rau de fiecare treaptă cucerită pe dru
mul nou pe care porniseră.

Răsfoind colecția ziarului, reporterul 
este cuprins de emoție regăsind propriile 
relatări despre momente de izbîndă sau 
de opinteală întîlnife de-a lungul acestor 
ani în numeroasele gospodării colective 
prin care a trecut. Au fost ani cînd scriind 
despre Uibaru de la Lenauheim, Goina 
de la Sîntana, Negoiță de la Pechea, Ma
ghiar de la Mădăraș ori Hudifeanu do la 
Comana — după ce le pomeneai numele 
adăugai : președintele G.A.C. Apoi au ve
nit alți ani care au adus numelor acestora, 
și nu numai lor, o rezonanță nouă, so
lemnă : Erou al Muncii Socialiste. Erau ani 
cînd reporterul, aflînd de cutare gospodă
rie colectivă că a trecut pragul milionu
lui la venituri sau fond de bază, se gră
bea s-o comunice, prin Intermediul zia
rului, țării întregi. Astăzi, gospodăriile 
po|ective care obțin producții și venituri

tificare separate. Studiind mai 
atent procesul de lucru i-a venit 
ideea de a profila piatra de 
rectificat. Pe această bază el exe
cută acum simultan ambele opera
ții. Prin acest procedeu se economi
sesc cîte 34 secunde la fiecare piesă. 
Este drept că 34 de secunde nu re
prezintă mult ; lunar însă, aceasta 
înseamnă 250 de ore în care se 
pot lucra la aceeași mașină alte sute 
de piese. Acesta este doar un exem
plu. în sectorul A, frezorii Dumitru 
Cristache și Constantin Dragomir 
utilizau la executarea nuturilor de 
la bucșa elementului, manevrarea 
manuală a masei transversale. Prin 
introducerea unui dispozitiv ei au 
redus timpul de execuție .a acestor 
operații de aproape trei ori. Aseme
nea'preocupări pentru aplicarea de 
dispozitive și procedee avansate de 
lucru au și frezorul Nicolae Ciuntu, 

'strungarul Iancu Stoian, rectificato
rul Alexandru Bodnăr și mulți alții,

Activitatea siderurgiștilor hunedo- 
renl, multilaterală și complexă, cîș- 
tigă în aceste zile semnificații noi. 
în frontul larg al întrecerii desfă
șurate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei se 
nasc și se dezvoltă inițiative și idei 
îndrăznețe, care ridică pe o treaptă 
superioară nivelul producției.

în rîndurile fumaliștilor hunedo- 
reni, acțiunea, timidă la început, pri
vind economisirea cocsului a cîștigat 
repede teren, s-a statornicit în sfera 
preocupărilor zilnice ale fiecărui mun
citor, maistru sau inginer. „întreaga 
cantitate de fontă dată peste plan în 
contul angajamentului — cu cocs e- 
conomisit“ — acesta e conținutul ac
țiunii care prinde aripi în prezent în 
rîndurile furnaliștilor Hunedoarei, 
în acest scop s-au luat măsuri con
crete pe un front larg. La uzina coc- 
so-chimică și fabricile de aglomera
re, măsurile privind ridicarea rezis
tenței mecanice a cocsului la mini
mum 71 la sută, îmbunătățirea gra- 
nulației și menținerea constantă a 
conținutului de fier și a indicelui de 
bazicitate a aglomeratului au con
stituit un puternic sprijin pentru 
furnaliști. La toate secțiile de fur
nale au intervenit de asemenea ele

mari s-au înmulțit într-atîta încît numai 
simpla citare a lor ar umple multe coloa
ne de gazetă. In multe gospodării colec
tive am fost în repetate rînduri, în altele 
de loc. Cît privește cea despre care vă 
vom vorbi de data aceasta este una din
tre vechile noastre cunoștințe aflată în 
plin Bărăgan, în cuprinsul raionului Leh- 
liu.

★

„Subsemnați! cincizeci și trei de fami
lii din comuna Plevna, ne-am unit în 
gospodăria colectivă „Secera și cioca
nul"... Cererea de constituire fusese sem
nată de cincizeci și trei capi de familie. 
La cerere anexaseră o foaie de hîrtie care 
înfățișa averea comună : 164 ha teren, 15 

ALEXANDRU 
BUCUR 

îngrijitor 
de taurine

CONSTANȚA 
ȚIȚEICA 

crescătoare 
de păsări

care au obținut de altfel o seamă de 
succese pe această linie. Pornind de 
la această experiență și pentru a an
trena pe toți muncitorii să desco
pere la mașinile la care lucrează noi 
căi de creștere a productivității 
muncii, în sectorul A al uzinei a 
fost inițiată recent, în cadrul între
cerii socialiste, o acțiune desfășura
tă sub lozinca: „Prin procedee avan
sate, randament înalt și calitate su
perioară, la fiecare mașină“.

Zilele trecute a avut loc în sector 
o consfătuire în legătură cu această 
acțiune. Organizațiile de bază au 
atras la munca politică pentru 
popularizarea acestei acțiuni cele 
mai pregătite cadre. Numeroși mun
citori cercetează atent lucrări de 
specialitate la-biblioteca tehnică, vin. 
cu propuneri concrete de aplicarea 
unor procedee menite să asigure de
pășirea prevederilor planului de 
producție și a angajamentelor.

mente noi : ridicarea temperaturii 
aerului insuflat, sporirea consumului 
de combustibil gazos, elaborarea 
fontei cu procent redus de mangan 
și siliciu. Acești factori au făcut să 
se treacă la un stadiu mai avansat în 
economisirea cocsului. Dar nu pen
tru multă vreme.

Corelația „fontă-cocs“ a fost din 
nou modificată. S-au formulat noi 
angajamente. Ele prevăd depășirea 
planului la fontă cu 35 000 tone și 
— lucru esențial — realizarea și de
pășirea acestui angajament numai 
cu cocs economisit. Această idee în
drăzneață a fost primită și susținută 
cu căldură. Inginerii Gheorghe Ro
man, Petru Opriș și Ion Bologa, 
furnaliștii Ilie Mîtcă, Alexandru O- 
laru, Petru Lipșa sau Costache Cîr- 
lan au fost cei dintîi care au pornit 
la îndeplinirea noilor angajamente. 
S-a trecut la valorificarea superioa
ră a rezervelor producției. Tempe
ratura aerului suflata atins valori de 
850—900 de grade la secția a doua 
furnale, iar la furnalul nr. 7 ingi
nerii și tehnicienii se preocupă în 
prezent de ridicarea treptată a tem
peraturii la 1000 de grade. O aten
ție deosebită se acordă pregătirii în
cărcăturii, dozării șarjelor, întregii

atelaje, 7 pluguri, 1 (una) secerătoare. 
Pînă în josul foii ar fi încăput și altele 
însă nu mai aveau ce trece : afîta aduna
seră laolaltă și ca valoare reprezenta pu
țin, asta o știau și ei. Dar erau convinși 
de ceva, anume de faptul că adevărata 
valoare, bulgărele de aur se afla în modul 
lor de a munci de aci înainte pe care și-l 
aleseseră la îndemnul partidului, fiind în
credințați că numai așa și nu altfel pu
teau alunga sărăcia. Această credință nu 
i-a părăsit nici atunci cînd, datorită greu
tăților începutului, rezultatele n-au fost pe 
măsura posibilităților gospodăriei și a do
rinței lor.

Președintele Dumitru Nicolae și secre
tarul organizației de partid Constantin 
Vlad, ale căror semnături se află printre 
primele cincizeci și trei, ne arată un ta-

In ziarul de azi
Conf. univ. V. Pașcanu — 
Gospodărirea chibzuită a fon
dului funciar (pag. 2-a).

Pe ecranele cinematografelor 
(pag. 2-a).

Răsfoind presa străină (pag. 
3-a).

Sport (pag. 3-a).

V. Oros — Chile : Polarizări 
electorale (pag. 4-a).

După exemplu! 
constructorilor 
de tractoare

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Născută în întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, acțiu
nea constructorilor de tractoare 
din Brașov „La fiecare fază și o- 
perație o înaltă tehnicitate" a 
ieșit de mult din cadrul uzinei, 
fiind însușită pînă acum de 50 de 
întreprinderi din regiunea Brașov.

La uzina „Independența" din 
Sibiu, unul din obiectivele urmă
rite în cadrul acțiunii îl constituie 
modernizarea mașinilor și utila
jelor. Recent, aici s-au moderni
zat 12 mașini și utilaje, îndeosebi 
de la linia de fabricație a lanțu
lui cu role. Totodată, s-au intro
dus procedee tehnologice moder
ne la turnătorie, forjă, cazangerie 
— sectoare de bază ale uzinei. 
La Uzina „Rulmentul"-Brașov 
s-au adaptat diferite dispozitive 
pe strunguri, creîndu-se posibili
tatea de a se executa două faze 
ale procesului tehnologic dintr-o 
singură prindere, concomitent cu 
operația de superfinisare. Bune 
rezultate obțin și forjorii, trata- 
mentiștii și turnătorii de la Uzi
nele „Steagul Roșu".

Măsurile întreprinse în cadrul 
acțiunii s-au concretizat în creș
terea simțitoare a productivității 
muncii. în primul semestru, pe 
ansamblul industriei din regiunea 
Brașov s-a obținut un spor de 
productivitate de 15,7 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului 
1963. Acțiunea a dat rezultate în
semnate și în ridicarea nivelului 
calitativ al produselor. Experien
ța cîștigată în desfășurarea ac
țiunii este continuu dezvoltată.

tehnologii de elaborare. în angrena
jul întrecerii au intervenit minerii. 
La Teliuc, Ghelar și în Valea Jiu
lui, inițiativele în producție urmă
resc să asigure Hunedoarei canti
tăți sporite de minereuri și cărbune 
de calitate superioară.

Stadiul actual al întrecerii furna
liștilor este marcat de date și fapte 
demne de consemnat. Indicii de uti
lizare au crescut față de plan cu 
60—120 kg de fontă pe metru cub 
de volum util de furnal. De la în
ceputul anului și pînă acum s-au 
elaborat peste plan 36 000 tone de 
fontă. în ce privește cocsul s-au e- 
conomisit aproape 25 000 tone de 
cocs cu care s-a produs aproape în
treaga cantitate de fontă peste plan. 
Prin aceste rezultate furnaliștii au 
contribuit în mare parte la obține
rea, pe ansamblul combinatului, a 
peste 41 milioane lei economii la 
prețul de cost și depășirea planului 
producției globale cu peste 75 mili
oane lei.

întrecerea furnaliștilor se dezvol
tă mereu, capătă proporții pe mă
sură ce marea aniversare a eliberării 
se apropie. Corelația „fontă-cocs“ 
născută pe frontul larg al acestei în
treceri este o confirmare.

Laurenfiu VISKI 
coresp. „Scînteii“

bel în care, cu ajutorul și numai cu aju
torul cifrelor, este înfățișată, am putea 
spune, cronica colectivei, de la înființare 
pînă în 1963. Fiecare an marchează o 
nouă treaptă. E drept, nu de fiecare dată 
prea înaltă, totuși treaptă fie că era 
vorba de producții la hectar sau de spo
rirea efectivelor de animale proprietate 
obștească.

Insă pașii cu adevărat mari s-au făcut 
după 1959, o dată cu colectivizarea în
tregii comune. De atunci, de cînd toți 
țăranii din sat și-au unit pămînturile în- 
tr-un singur și mare ogor, gospodăria a 
pornit și mai vîrtos lupta pentru sporirea 
producției de grîu și porumb, de floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr, au mărit an 
de an numărul animalelor, au înălțat 
construcții pe măsura trebuințelor unei 
mari gospodării agricole socialiste. Și 
oricît ar fi fost ei de fii ai Bărăganului 
și-au dat seama că pămîntul are încă 
multe taine pe care numai cu ajutorul 
științei le puteau descifra, pentru a-i

Asistența medicală 
la Socoü de muncă

Apropierea asistenței medicale de locul de muncă este un principiu 
de bază al ocrotirii sănătății în țara noastră. Pornind de la acest princi
piu, s-a trecut la organizarea unor unități curativo-profilactice complexe 
— policlinici, staționare, dispensare, puncte sanitare — care să asigure 
rezolvarea problemelor de ocrotire a sănătății muncitorilor și tehnicie
nilor în legătură cu specificul muncii și condițiile în care se desfășoară. 
S-au amenajat și s-au 
construit localuri proprii Tn prezent în întreprinderi funcționează circa : 
pentru unitățile sanitare 
în incinta sau în ime- -jn n I 1*1* • •
diata apropiere a între- jjjjj ßß DÖ CllRICI
prinderilor industriale.
In cadrul unor policli- nnn i i II

creat^^de ® 600 de dispensare medicale 
medicina muncii cu ro
lul de a coordona și în- in OH I 1 • »
ticăactivitatea pr°fiiac- n IZ Dl) de puncte sanitare
La prima vedere, policlinica „23 

August“ nu se deosebește de o poli
clinică de cartier. întîlnești medici 
în halate albe, oameni așteptîndu-și 
rîndul în fata cabinetelor pe care 
scrie : Probe funcționale, Nas, gît și 
urechi, Radiologie etc. Policlinica 
deservește Uzinele „23 August“, „Re
publica“, „Fabrica de mașini-unelte“; 
așadar, un număr foarte mare de 
muncitori. Prin activitatea și orga
nizarea ei, policlinica ilustrează un 
principiu de bază al ocrotirii sănă
tății — acela al apropierii asistenței 
medicale de locul de muncă. In pre
zent, în toată țara, în incinta sau în 
preajma întreprinderilor, funcțio
nează aproximativ 100 de policlinici. 
Le găsești și la marile combinate 
metalurgice sau chimice, și la sche
lele petroliere, și în fabricile de 
textile. Ele acordă o asistență medi
cală calificată, în întregime gratuită, 
în afară de policlinici, mai funcțio
nează 600 de dispensare medicale și

AL 7-LEA CONCURS 

AL ARTIȘTILOR AMATORI

Ieri: 1400 interprețî 
din regiunea București

Ieri, în sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală 27 de colective de artiști a- 
matori din regiunea București au par
ticipat la faza interregională a celui 
de-al 7-lea Concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Printre cei 1400 de 
interpreți se aflau formații și artiști 
care au făcut parte din grupul folclo
ric de amatori, distins cu Premiul I la 
Festivalul de folclor dé la Cairo. în
trecerea a scos în evidență realizările 
obținute de artiștii amatori : creșterea 
formațiilor cu un număr mare de in
terpreți, îmbunătățirea repertoriului 
prin valorificarea în mai mare măsură 
a folclorului local, afirmarea unor noi 
talente. Casa raională de cultură din 
Videle a pregătit un spectacol de 
estradă, cea din Zimnicea un specta
col muzical-coregrafic „Balada Bără
ganului“, iar cea din Giurgiu opereta 
populară „Perinița cu-ntrebări“. Artiș
tii amatori din regiunea București se 
prezintă la această mare întrecere ar
tistică cu un palmares bogat de spec
tacole și spectatori : 25 000 de specta
cole în fața a circa 11 milioane de 
spectatori. în fotografiile de sus : 
Corul de femei al căminului cul
tural din Singureni-Giurgiu (stin
gă). înainte de a intra în scenă 
(dreapta).

desface băierile rodniciei. Cu alfe cu
vinte aplicarea metodelor agrotehnicii 
moderne a devenit o chestiune de strictă 
actualitate.

Pașii, de care spuneam, s-au făcut sim- 
jiji mai bine în .1961, Au objinut, 
în medie 3 540 kg porumb boabe 
și 30 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar. Aceste producții să fi fost o 
simplă întîmplare ? In nici un caz. lată 
ce ne spune bilanjul anului trecut : 2 302 
kg grîu (suprafafa cultivată 950 ha), 3 008 
kg porumb boabe (cultivate — 650 ha), 
1 850 kg floarea-soarelui, 2 000 kg ma
zăre — acestea sînt producjiile medii la 
hectar realizate de colectiviști.

Colectiviștii din Plevna au ridicat 
27 construcjii : grajduri, maternităji și 
îngrășăforii de porci, puiernițe, pătule și 
magazii. O așezare în toată legea, unde 
sînt adăpostite 650 de bovine, 680 de 
porci, 2 200 de oi, mii de păsări mat
că, 150 de stupi. Tot la sfîrșitul anului 
trecut valoarea fondului de bază a ajuns 
la 5 800 000 lei, iar veniturile bănești s-au 
ridicat la 4 000 000 lei. Cine ar putea 
zice că aceste realizări nu sînt demne de 
luat în seamă ?

Aceasta este o creștere a puterii 
economice a gospodăriei ; au crescut 
veniturile colectiviștilor, nivelul Jor de 
trai.

In acești ani orizontul oamenilor s-a 
lărgit cu mult, nivelul lor dai cunoștințe 
s-a îmbogățit. Și principalele ajutoare al» 
organizației de partid -In această direcție

Gh. YLAD

(Continuare in pag. Il-a)

1 200 de puncS-ț sanitare, în funcție 
de condițiile în care se desfășoară 
munca și de specificul ei. Peste
2 300 de medici și 4 000 de cadre sa
nitare medii sînt direct în slujba 
uzinelor. în Ce ritm se dezvoltă a- 
ceastă rețea se poate vedea din ur
mătorul detaliu : în Valea Jiului 
erau, în 1948, numai 15 medici și 120 
de paturi de spital ; azi sînt 150 de 
medici și 1 200 de paturi.

Activitatea policlinicii „23 August“ 
ne poate oferi o imagine despre fe
lul cum ’funcționează această rețea 
de unități sanitare Ia- locul de mun
că. Asistența medicală e asigurată 
aici de 22 de medici, un chimist și 
cadre medii sanitare cu o bună pre
gătire. Unitatea e înzestrată cu sec
ții de specialitate, are și o secție de 
radiologie, un laborator, cabinete de 
stomatologie. Condițiile specifice de 
muncă în diferite secții ale uzinelor 
și modificările lor, modul cum acțio
nează asupra organismului — toate

Plecarea delegației Partidului Socialist 
din Japonia

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Socialist din Ja
ponia, condusă de Tomomi Narita, 
secretar general al acestui partid, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegația a fost condusă Ja ple
care, pe aeroportul Băneasa, de Chi- 
vu Stoica, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P. M. R„ 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Florian Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Ion Cosma, președintele Co

in toată
în regiunile București și Ploiești

S-a terminat secerișul păioaselor
Recoltarea cerealelor păioase s-a 

terminat și în regiunea București. 
Griul și secara au fost cultivate în 
această mare regiune agricolă pe 
mai mult de 530 000 ha, ceea ce re
prezintă aproape a 6-a parte din 
suprafața ocupată cu aceste culturi 
în țara noastră. în regiune au în
ceput pregătirile pentru însămînță- 
rile de toamnă. Mecanizatorii și co
lectiviștii continuă intens arăturile 
de vară. Pînă acum au arat mai 
mult de 100 000 ha.

AL 1 OOO-LEA
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în ora

șul Iași sînt prevăzute a se construi în 
acest an peste 1 800 de apartamente. 
Desfășurînd larg întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, pe baza utilizării unor 
metode avansate de lucru, construc
torii din acest oraș au reușit să termine

In zilele de
Un mare număr de elevi din re

giunea Hunedoara petrec ore plă
cute la cluburile care funcționează 
în cadrul școlilor medii. Aici au loc 
expuneri pe teme educative, șeză
tori și seri literare. Sînt invitați 
speci/iliști care vorbesc elevilor des
pre dezvoltarea prinçipalelor ra
muri economice ale regiunii în anii 
puterii populgre și despre trecutul 
istoric al poporului nostru, se fac 
călătorii pe hartă, se organizează în
treceri sportive.

Clubul orășenesc din Timișoara ă 
organizat o interesantă întîlnlre în
tre elevii din școli medii și școli 
profesionale, eu éart prilej a avut 

acestea sînt studiate de un cabinet 
anume creat, cu un profil propriu 
în organizarea sanitară : cabinetul 
de medicina muncii. Condus de un 
medic specialist, acest cabinet coor
donează tehnic, împreună cu condu
cerea policlinicii, întreaga ei activi
tate curativo-profilactică. E ca un 
fel de laborator care o sprijină în 
mod științific. De la înființare, și-a 
pus ca prim obiectiv cunoașterea a- 
mănunțită a locurilor de muncă, ur
mărirea din punct de vedere biolo
gic a proceselor tehnologice, deter
minările de laborator ale mediului; 
prevenirea accidentelor de muncă. 
Asistența medicală e asigurată la 
locul de muncă prin circumscripțiile 
uzinale, deservite de medici care lu
crează și în întreprinderi, și în poli
clinică.

La baza întregii activități stă pro
filaxia. prevenirea îmbolnăvirilor. 
Examenul medical la angajare, con
trolul periodic, urmărirea modului 
de adaptare, analiza morbidității 
etc. — iată cîteva din metodele cu
rente care-și propun să surprindă 
fenomenul de îmbolnăvire în stadiul 
precoce, pentru a stabili și realiza o 
profilaxie efectivă.

Tocmai pentru a preveni îmbol
năvirile, se pune un accent deosebit 
pe examenul medical diferențiat la 
angajare. De la caz la caz, investiga
țiile obișnuite sînt completate cu exa
mene de laborator și probe funcțio
nale. Un exemplu: Ilie N. s-a prezen
tat la angajare după o operație. Nu 
s-a acceptat să fie încărcător la cup
toare, cum intenționa el. I-ar fi dău
nat sănătății. A fost repartizat la alt 
loc de muncă. La fel s-a întîmplat și

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. Il-a) 

mitetului Executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, de deputați ai Marii 
Adunări Naționale.

★
Marți, membrii delegației au vizir 

tat Mozaicul și Muzeul regional da 
arheologie din Constanța, gospodă
ria agricolă de stat Murfatlar, gos
podăria avicolă și gospodăria agri
colă de stat „Mlhail Kogălniceanu“ 
din regiunea Dobrogea.

în cursul zilei de miercuri, 
membrii delegației au fost oaspeții 
regiunii Brașov, unde au vizitat Uzi
nele de autocamioane „Steagul 
Roșu“, uzinele de tractoare șl Poiana 
Brașov. (Agerpres)

în regiunea Ploiești s-a terminat 
recoltarea griului și secarei de pe 
cele 120 000 ha cultivate. Mecaniza
torii și colectiviștii au folosit intens 
combinele și mijloacele gospodării
lor colective, strîngînd recolta în- 
tr-.o perioadă mai scurtă decît în 
anul trecut. în prezent continuă 
treieratul ultimilor snopi de grîu cu 
combinele și batozele, iar mecani
zatorii execută arături de vară.

și să dea în folosință oamenilor muncii, 
de la începutul anului și pînă în pre
zent, 1 000 de apartamente. Alte 400 
de apartamente se găsesc în stadiu 
avansat de construcție, urmînd ca 
pînă la 23 August să fie predate benefi
ciarilor.

vacanță
loc o seară de cintece și recitări în
chinată celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Tot în cadrul a- 
cestui club qu avut loc mai multe 
concursuri muzicale, de dans, între
ceri sportive etc. Aproape 200 elevi, 
care frecventează clubul elevilor 
din Timișoara, au participat la 
excursii, vizitînd insula Ada-Kaleh, 
portul Orșova, băile Herculane. O 
bogată activitate cultural-educativă 
desfășoară șl cluburile elevilor din 
Arad, Reșița, Lugoj, Caransebeș. In 
programul acestor cluburi figurează 
întîlniri cu oameni de știință, călă
torii pe harta patriei, întreceri dq 
gimnastică, excursii etc, .•
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Gospodărirea
a fondidyi funciar

Pămîntul prezintă o importanță 
deosebită pentru economia țării. în 
agricultură, el constituie principalul 
mijloc de producție, iar pentru in
dustrie asigură baza desfășurării în
tregii activități. Pe lîngă milioanele 
de hectare destinate a fi cultivate cu 
diferite plante agricole, suprafețe în
semnate sînt necesare pentru dezvol
tarea industriei extractive, a căilor 
de comunicație, pentru extinderea 
diferitelor obiective industriale și a 
centrelor urbane. Iată de ce, buna 
gospodărire a fondului funciar este o 
sarcină de mare răspundere, avînd 
ca scop satisfacerea tuturor cerințe
lor economiei. Reglementarea folosi
rii fondului funciar revine Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Răspunzînd sarcinilor trasate de 
partid și de guvern, oamenii muncii 
din agricultură desfășoară lucrări 
mari pentru extinderea suprafețelor 
agricole și ridicarea continuă a fer
tilității solului. în această direcție au 
fost obținute realizări de seamă. Nu
mai prin lucrările de îndiguiri și de
secări, executate în lunca inundabilă 
a Dunării, au fost cîștigate pentru a- 
gricultură zeci de mii de hectare de 
teren arabil de cea mai bună calita
te. Multe dealuri cu pantă mare și 
erodate au fost puse în valoare prin 
terasare, cultivîndu-se în prezent cu 
viță de vie și pomi fructiferi. Se 
realizează, astfel, sarcina pusă de 
partid de a crește necontenit supra
fața agricolă.

Dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării noastre se concreti
zează printr-o creștere continuă a 
numărului și importanței construc
țiilor. Noi obiective industriale și in
stituții social-culturale sînt date în 
funcțiune, iar construcția de locuințe 
cunoaște un avînt puternic. Bună 
parte dintre aceste construcții, ca și 
cele care contribuie la exploatarea 
bogățiilor subsolului, se fac pe tere
nurile agricole. Pentru ca fondul fun
ciar să nu fie diminuat au fost stabi
lite condițiile și modalitățile de scoa
tere a terenurilor din circuitul agri
col. Amplasarea construcțiilor sau a 
diferitelor instalații se face pe baza 
unor studii tehnico-economice prin 
care se urmărește ca acestea să co
respundă regulilor de sistematizare, 
condițiilor locale, posibilităților de 
aprovizionare, să țină seama de 
existența căilor de acces etc. în 
urma măsurilor luate, s-a reu
șit să se utilizeze în scopuri neagri

La lucrările de îndiguire, prin care se cîștigă noi terenuri pentru agricultură, se lucrează cu utilaje moderne

Asistența medicală 
la locul de muncă

(Urmare din pag. I-a) 

cu Nicolae M. La examenul medical 
de angajare pentru turnătorie, i s-a 
găsit o deviație de sept. Un defect 
insignifiant de conformație a nasu
lui. Totuși, a fost de ajuns ca me
dicul consultant, de acord cu specia
listul de medicină a muncii, să ho
tărască trecerea lui în altă secție, 
cu condiții mai prielnice.

Un muncitor a fost examinat, an
gajat, repartizat. Iși consideră poli
clinica terminat rolul ei ? Nu.

în fiecare circumscripție din uzi
nă există un registru medical de a- 
daptare. Trei luni de zile sînt con
semnate controalele, observațiile și 
concluzia : e potrivit omul în acest 
loc de muncă ? Nu e mai bine să 
fie repartizat în altă secție ?

Se spune că paza bună trece pri
mejdia rea. Cea mai sigură profi
laxie este controlul periodic. O 
dată pe an se constituie brigăzi 
complexe formate din medici spe
cialiști care-i consultă pe toți 
muncitorii, fără excepție. La un 
astfel de control, Elenei B. i s-a gă
sit hipertensiune arterială. Imediat 
a fost luată în dispensarizare. Dis- 
pensarizarea este tot o activitate 
profilactică — ea înseamnă luarea 
în evidență și tratarea bolnavilor cu 
boli cronice care au episoade acute, 
spre a evita agravarea lor. Dispen- 
6arizarea e dinamică ; muncitorul e 
luat în evidență pe un timp limitat, 
invitat la policlinică, i se face tra
tament. în cadrul ultimului control 
s-au făcut 12 900 de micro-foto-ra- 
diografii ; cît pentru un orășel.

Un cuvînt despre tineri. Se pare 
că sînt cei mai „răsfățați“. Uzina „23 
August“ are o școală profesională. 
La intrarea în școală un prim triaj, 
o primă selecție medicală.

— Băiatul ăsta n-o să poată lucra 
la forjă. Mai bine la mecanică — e 
de părere un medic. Băiatul a învă
țat mecanica. Au trecut anii de școa
lă. Intră acum în uzină. Un nou 
examen medical. Poate a contractat 
vreo boală și trebuie tratat, poate ar 
trebui să fie repartizat la un loc de 
muncă mai ușor. Au început tinerii 
să lucreze. Chiar dacă sînt sănătoși 
tun, sînt dispensarizați, controlați de 
cîteva ori pe an.

Cunoașterea aprofundată a îmbol
năvirilor care dau incapacitate de 
muncă temporară stă la baza acti
vității profilactice. Indicii de morbi
ditate stabiliți pe baza datelor sta
tistice atrag și orientează atenția 

cole suprafețe din ce în ce mai 
reduse de teren. S-a remediat ast
fel o situație care, în trecut, ducea 
la o risipă mare de teren. Au fost, 
cazuri cînd organele Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice, ale Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei au trecut la ocuparea unor 
suprafețe de teren agricol fără să se 
respecte normativele stabilite. Acum, 
asemenea practici sînt tot mai rare, 
manifestîndu-Șe mai multă grijă pen
tru economisirea fondului funciar. 
Este necesar ca în continuare, a- 
ceastă problemă să fie privită cu 
toată răspunderea.

O amplasare judicioasă 
a obiectivelor

Experiența a dovedit ce mare im
portanță prezintă studierea în prea
labil a posibilităților de amplasare a 
diferitelor obiective, folosindu-se în 
acest scop îndeosebi terenurile ne
agricole. Pentru construirea unor 
centre de vinificație, Ministerul In
dustriei Alimentare a solicitat scoa
terea din circuitul agricol a unor su
prafețe însemnate de teren. în urma 
analizării documentației tehnice de 
către secția de fond funciar și orga
nizare a teritoriului din Consiliul 
Superior al Agriculturii, împreună 
cu organele Ministerului Industriei 
Alimentare, s-a putut ajunge la o 
amplasare mai bună a centrelor. 
Astfel, pentru 5 dintre acestea s-au 
găsit suprafețe de teren neagricol, 
iar pentru celelalte două, suprafețele 
solicitate au fost reduse simțitor. în. 
cadrul lucrărilor de alimentare cu 
apă a orașului Tg. Mureș s-au cerut 
suprafețe mari de teren agricol. O 
analiză ulterioară, făcută de orga
nele locale, a dus la concluzia că în
treaga suprafață cerută poate rămîne 
în circuitul agricol.

Iată de ce este necesar ca la am
plasarea diferitelor obiective să se 
urmărească, încă de la început, ca 
fondul funciar agricol să nu fie di
minuat. folosindu-se în acest scop 
terenuri neproductive sau cu o va
loare cît mai redusă pentru agricul
tură. în măsura în care condiții o- 
biective, bazate pe o documentație 
corespunzătoare, justifică folosirea 
terenurilor agricole, se va evita, pe 
cît posibil, amplasarea diferitelor o- 
biective pe cele arabile. Stabilirea 
suprafețelor trebuie făcută întotdea
una pe linia celei mai riguroase eco

medicilor, organelor administrative 
și sindicale asupra necesității de a 
se crea condiții optime de lucru în 
vederea prevenirii îmbolnăvirilor. 
Cabinetul de medicina muncii îm
preună cu direcția policlinicii și co
mitetele sindicale de uzină fac tri
mestrial informări de analiză a 
morbidității, care sînt dezbătute cu 
factorii de conducere. Se întocmesc 
apoi planuri de măsuri comune. 
Amintim și de alte măsuri destinate 
să sporească indicele de sănătate : 
trimiterea în stațiuni balneo-clima- 
terice, reducerea programului de lu
cru, cura de ape minerale, regimul 
dietetic. Efectele eforturilor depuse? 
în 1963, la „Republica“ s-au înregis
trat cei mai scăzuți indici de morbi
ditate din ultimii 5 ani. Și la Uzi
nele „23 August“ a scăzut numărul 
îmbolnăvirilor. Morbiditatea cu in
capacitate temporară de muncă din 
toate întreprinderile prezintă, după 
datele Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, cei mai scăzuți in
dici înregistrați în Romînia.

Aceasta înseamnă mai multă să
nătate în uzine și fabrici, oameni 
robuști și zdraveni. Căci, cum zic 
metalurgiștii : „Ca să fie solid lin- 
goul, trebuie să fie solid munci
torul“. 

In secția de radiologie a spitalului de întreprindere al Fabricii de con
fecții „București” Foto t R. Costin

nomisiri a fondului funciar agricol, 
avîndu-se în vedere numai necesită
țile reale, reclamate de proiectul 
tehnic al lucrării și folosind un in
dice cît mai ridicat de utilizare a te
renurilor.

Nici o palmă de pămînt 
irosit

Procurarea materialelor de con
strucții necesită înființarea sau ex
tinderea carierelor, obiective care 
folosesc numeroase terenuri agricole. 
Studiile care stabilesc poziția, volu
mul și calitatea zăcămîntului, tre
buie făcute cu mult simț de răspun
dere. Se mai întîmplă însă ca după 
decopertare, sub motiv că zăcămîn- 
tul s-a dovedit necorespunzător, te
renurile respective să fie abandonate 
și să fie luate noi perimetre. De cele 
mai multe ori, pe asemenea locuri 
rămîn gropi, fără ca unitatea care 
le-a făcut să se preocupe de astupa
rea lor.

Un aspect și mai negativ îl consti
tuie practica unor fabrici de cărămi
dă din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor sau din cadrul sfatu- 
rilor populare, care după ce au ex
ploatat unele terenuri le lasă deni
velate. Același lucru se poate spu
ne și despre unele șantiere de con- 
strucții-montaje, unități care exe
cută prospecțiuni geologice și geofi
zice, lucrări miniere și petroliere cu 
caracter temporar. Sînt multe ase
menea terenuri rămase cu gropi, res
turi de materiale etc., din care cauză 
nu pot fi cultivate. Este necesar ca 
pe măsură ce întreprinderile termi
nă lucrările respective, să lase tere
nurile curate și nivelate pentru a 
putea fi cultivate din nou cu diferite 
plante agricole.

Buna gospodărire 
a căilor de acces

Șantierele de construcție, schelele 
petroliere, exploatările miniere etc., 
au nevoie de căi de acces pentru 
mijloacele de transport. în vederea 
amenajării lor se acordă sume im
portante de bani. Mai sînt însă, 
cazuri cînd sub motivul scurtă
rii timpului de deplasare sau a folo
sirii mai lesnicioase a mijloacelor de 
transport, se taie alte drumuri pes
te terenurile agricole, ducînd astfel 
la degradarea unor suprafețe agrico

Scurt popas
(Urmare din pag. I-a)

sînt inginerul agronom Constantin Goia și 
inginerul zootehnist Gruia Dumbravă, la 
care se adaugă cei cinci tehnicieni. 
Cursurile agrozootehnice de masă, schim
burile de experiență cu gospodăriile ve
cine — totul este prilej de învățătură 
pentru colectiviștii din Plevna. De exem
plu la G.A.C. Gurbănești au observat că 
în sectorul zootehnic lucrează multe fe
mei și obfin rezultate bune. S-au gîndit. 

, să procedeze la fel. Consiliul de condu
cere a repartizat douăsprezece femei să 
lucreze ca îngrijitoare de animale. Astăzi 
Florica Părută, Maria Gh. Niculae, Anefa 
Moise și altele, că se compară cu bărba
ții n-ar fi nimic dar pe mulți i-au și în
trecut.

Mihai Geantă a fost și el un om ca 
oricare din sat. Ce aflase de la faică- 
său aplica în propria-i gospodărie. Lui 
i se părea că știe multe ; de, agricultor I 
Dar îh gospodăria colectivă ca îngriji
tor de porci și-a dat seama că pierzînd 
o lecție măcar din cele predate la cursul 
zootehnic sau dacă nu ține seama de 
sfaturile inginerului nu poate face față și 
atunci cum rămîne cu răspunderea per
sonală față de încrederea celorlalți co
lectiviști ? Și iată-l însemnîndu-și în car
nețelul său componentele meniului por- 

le însemnate și pierderi de teren. 
Alteori, din cauza întreținerii neco
respunzătoare a căilor de acces, se 
circulă pe margini, se taie noi dru
muri, care au același efect : dimi
nuarea suprafeței agricole. Se știe 
că..dacă drumul se lățește nejusti- 
ficat numai cu 6-7 metri, pe o dis
tanță de 10 km se pierd 6-7 ha. Ade
sea, acest lucru se face pe seama 
culturilor deja semănate.

Unele întreprinderi, constatînd 
starea de uzură a drumurilor, în loc 
să se preocupe de repararea lor, so
licită acordarea altor suprafețe pen
tru a amenaja căi de acces noi. Ase
menea practici duc la risipă de teren 
agricol. Trusturile de construcții și 
.montaje au obligația să nu depășeas
că perimetrele afectate activității 
lor. în acest scop, organizarea și su
pravegherea procesului de producție 
au un rol hotărîtor.

în urma terminării lucrărilor pe 
șantiere sau a trecerii sondelor 
din foraj în exploatare, rezultă și o 
restrîngere a perimetrelor aflate în 
folosința acestora. Terenurile respec
tive trebuie să fie redate unităților 
agricole socialiste. însemnate supra
fețe pot rezulta și din tronsoanele 
abandonate ale căilor de comunica
ție, în urma lucrărilor de moderni
zare.

Redarea acestor terenuri circuitu
lui agricol nu trebuie înțeleasă nu
mai ca o perfectare a formelor de 
transmitere altui deținător. Ele nu 
vor putea fi folosite dacă nu vor fi 
reamenajate în mod corespunzător. 
Obligația întreprinderilor care le-au 
deținut este ca, pe baza indicațiilor, 
consiliilor agricole, să se facă toate 
lucrările necesare, astfel ca în timpul 
cel mai scurt terenurile să poată fi 
cultivate.

Norme care trebuie 
respectate

Lichidarea tendințelor de a am
plasa unele obiective pe terenuri 
înainte de obținerea acestui drept, 
constituie o practică greșită, care 
contravine criteriilor privind circui
tul terenului agricol. Aceasta creea
ză greutăți producției agricole, duce 
la neîndeplinirea sarcinilor de plan 
în gospodăriile agricole de stat, în 
gospodăriile colective. în cadrul apli
cării criteriilor normative, privind 
circuitul agricol, prezintă o impor
tanță deosebită colaborarea organe
lor de proiectare și a unităților be
neficiare cu consiliile agricole regio
nale. Consultarea acestor organe în 
problemele amplasamentului, a su
prafețelor care se cer a fi scoase din 
circuit, definitiv sau provizoriu, re
darea spre cultivare a terenurilor 
folosite și eliberate sînt sarcini care 
trebuie privite cu toată seriozitatea.

Răspunderea față de scoaterea te
renurilor din circuitul agricol revine, 
în primul rînd, ministerelor și insti
tuțiilor centrale, care tutelează uni
tățile beneficiare. Printr-o îndruma
re și un control permanent se poate 
și trebuie să se asigure ca organele 
de proiectare și unitățile beneficiare 
să solicite și să folosească terenuri 
din fondul agricol numai pentru ne
cesități reale, cu respectarea crite
riilor normative și pe linia celei mai 
riguroase economisiri a fondului fun
ciar.

Aplicarea consecventă a măsurilor 
stabilite pe această linie, prin docu
mentele de partid și de stat, este o 
sarcină principală în lupta pentru 
buna gospodărire a fondului funciar 
și creșterea continuă a producției a- 
gricole.

Conf. univ. V. PAȘCANU 
membru în Comitetul 
executiv al Consiliului 
Superior al Agriculturii

în plin mers
cin : praf de cretă, orz prăjit, sau încol
țit, făină de oase, boabe uriuite, precum 
și orele la care toate astea să fie servi
te. Ce, pînă aci Geantă nu mai crescuse 
porci ? Ba crescuse, dar vezi, „acum la 
colectivă se cere știință neică" îi place 
lui să se fudulească față de cei din bri
găzile de cîmp.

Dar nici aceștia nu-i rămîn datori. Și 
ei îl au pe Constantin Goia, inginerul 

. lor agronom, de la care să fot afli și sa 
înveți. Bunăoară, arăturile. Multe tere
nuri rămîneau să fie arate primăvara. Dar 
de cîfiva ani inginerul Goia a venit și 
le-a zis : „Stop" ! „Arăturile te vom face 
de aici încolo numai vara și toamna. Nu
mai așa se pot înmagazina cantități mult 
mai mari de apă în sol, se aerisește mai 
bine pămîntul, se distrug larvele dăunăto
rilor". Și încă ceva : ca și în alte sate din 
Bărăgan, în trecut gunoiul de grajd se 
ardea la marginea satului. Acum însă bă- 
gîndu-l sub brazdă, vara sau toamna, 
scoate un must peste iarnă de-l soarbe 
porumbul ca pe cafea cu lapte. Altfel 
ar fi scos el, Alexandru Nicolae, pe su
prafața echipei sale peste 4 000 de kg 
boabe la hectar? Și doar era și el din
tre aceia care-și ardeau gunoiul la mar
ginea satului. Și vorbind despre modul 
nou cum lucrează pămîntul colectiviștii 
din Plevna, de recoltele sporite pe care 
le obțin, ei atribuie un rol hotărîtor spri
jinului acordat de stat. Tractoarele și 
mașinile de la S.M.T. fac o treabă pe 
care țăranii n-ar fi fost în stare s-o ducă 
la capăt cu vitele lor, oricît s-ar fi stră
duit ; semințele de soi, chimicalele etc. 
sporesc rodul muncii lor.

Gospodăria colectivă a schimbat fața 
safului și traiul oamenilor. Nici de data 
aceasta, oricît aș vrea, nu pot ocoli, ci-, 
freie. Cum să-i spun altfel cititorului de- 
cît că la Plevna colectiviștii și-au con
struit peste 300 de case noi, că în ca
sele lor găsești la vreo 300 de apara
te de radio, că s-au cumpărat vreo 200 
garnituri de mobilă și cîte alte lucruri 
de valoare? Și asia vorbind de cumpă
răturile mai costisitoare, cît privește... 
mărunțișurile ca, biciclete, haine, încăl
țări, mai stă cineva să le numere ? Ve
deți dumneavoastră, le place cînd se 
duc să-și facă tîrguielile la noul magazin 
construit în centrul, comunei așa cum le 
place cînd. dimineața copiii, lor. se în
dreaptă către, cele două școli, de ase
menea, noi, așa cum' le place gîndul că, 
în curînd casele lor vor fi luminate elec
tric. Pentru că, în prezent, izvoarele 
bucuriei sînt atît de multe și așa de a- 
dînci încît nu vor seca niciodată. Iar 
astăzi cînd se împlinesc cincisprezece 
ani de la înființarea primelor, gospodării 
colective, colectiviștii din Plevna, laolal
tă cu toți colectiviștii din țara noastră, 
fac un scurt popas de aduceri aminte, 
un popas în plin mers...

An citit 
si ne-au scris

Pe ecranele
cinematografelor

0 PREȚIOASĂ MATERIE PRIMĂ
Am citit în „Scînteia" din 9 

iulie a.c. scrisoarea intitulată 
„De ce ard fără folos ?“, în care 
e criticată lipsa de preocupare 
pentru gospodărirea deșeurilor la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Tg.-Jiu. Muncesc 
într-o întreprindere forestieră și 
m-a mirat risipa ce se face aco
lo. Muncitorii forestieri se stră
duiesc să valorifice deplin deșe- 
urile din lemn, care constituie o 
materie primă prețioasă la fabri
carea plăcilor aglomerate și a 
plăcilor fibro-lemnoase, pot fi 
folosite drept combustibil etc. La 
fabrica de cherestea a I.F. Dom
nești, raionul Curtea de Argeș, 
unde lucrez, se dă mare atenție 
valorificării deșeurilor. O parte 
le trimitem la fabrica de hîrtie 
din Zărnești, altele le livrăm, pe 
bază de contract, întreprinderii 
„Combustibilul"-Argeș sau le ex
pediem unor unități agricole care 
le folosesc la încălzit. Tovarășii 
de la Tg.-Jiu trebuie să găsească 
și ei căile de valorificare a tutu
ror deșeurilor care rezultă din 
procesul de fabricație.

Hicolae MITU 
muncitor

ÎNVĂȚĂM DIN EXPERIENȚA
ALTORA

In ultima vreme, în ziarul 
„Scînteia" s-au publicat mai mul
te articole cu privire la probleme 
de zootehnie : „Cantități îndes
tulătoare de furaje pentru hra
na animalelor", „Furajare rațio
nală a animalelor în tot timpul 
anului", „Mai mulți produși de 
la animalele matcă“. Toate ne-au 
fost de folos. La începutul anu
lui, tot în „Scînteia" a apărut 
articolul intitulat „Lucerna —■ o 
valoroasă plantă furajeră". L-am 
discutat în adunarea noastră ge
nerală a colectiviștilor din co
muna Cîndești, raionul Buhuși. 
Am stabilit atunci să însămînțăm 
75 ha cu lucernă. In felul acesta 
avem asigurată o cantitate spo
rită de furaje de cea mai bună 
calitate.

De curînd în paginile ziarului 
am găsit evidențiată experiența 
colectiviștilor din comuna To- 
praisar în creșterea numărului 
de oi, prin obținerea a trei serii 
de miei în doi ani. Și noi vrem 
să aplicăm această metodă, spre 
a obține mai mulți produși de la 
oile gospodăriei. Pregătirile pen
tru organizarea montei se fac de 
către tehnicienii veterinari Tu- 
dorel Nesiescu și Gheorghe Ale- 
xandrescu, îndrumați de medicul 
veterinar Teodor Tanasiuc, trimis 
în gospodărie, la cererea noastră, 
de sfatul popular raional.

Tache VASILACHE 
colectivist

LA AER Șl LUMINĂ
„Unde se joacă copiii ?" — se 

întreba autoarea unei scrisori 
publicate nu de mult în „Scînte
ia". Această întrebare și-o pun și 
mulți părinți din orașul nostru — 
Craiova. După părerea mea, ar- 
hitecții se gîndesc prea puțin la 
această problemă. Uneori locurile 
rezervate pentru joacă sînt în
guste, fără amenajările necesare, 
neatractive. Nu e de mirare că 
mulți copii se duc să se joace pe 
stradă, unde sînt expuși acciden
telor. Cînd se proiectează și con
struiesc blocuri cu sute de apar
tamente, ar trebui să se calcu
leze, cu aproximație, cam cîți 
copii vor locui în ele și să se pre
vadă spații necesare jocului, 
parcuri în care să se plimbe. Te
renurile de joacă, parcurile, 
locurile de odihnă trebuie con
cepute generos și estetic, așa în
cît să dea orașului culoare, lu
mină, vioiciune, tinerețe.

Emil GAVRILIU 
tehnician

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul satiric-muzlcal „C. 

Tănase“ (la Grădina „Boema“) : O seară 
de muzică ușoară — (orele 20,15 — în 
caz de ploaie spectacolul va avea loc la 
Sala Șavoy — orele 20). Circul de stat: 
O scară cu comicul Karandaș — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : La strada: Patria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Melodia 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Unde-1
generalul 7 : Republica (9,45; 12; 14; 17; 
19; 21,15). Comoara din Iacul de argint — 
cinemascop : București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Grădina „Doina“ (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20,15). M-am în
drăgostit la Copenhaga : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — 
orele 20,30), Feroviar (9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,45; 20), Aurora (9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,45; 19; Ia grădină — orele 20,15), 
Patinoarul „23 August“ (Bd. Muncii — 
orele 20,45), Stadionul „Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 21), Adesgo (15; 
17; 19; 21). Domnul Topaze — cinema
scop: Carpați (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
„Festival" (Pasajul „Eforie" — orele 
20,30), Miorița (9; 11; 13), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Tomis 
(9,30; 13; 16,30; 20,15; la grădină — orele 
20,45), Grăditia „Vltan“ (Calea Dudeștl — 
orele 21), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20).
Popasul : victoria (10,30; 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), Grădina „Progresul“ (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,45). Comisarul: Lu
mina (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Giu- 
Ieștl (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Gri- 
vlța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Celebrul

„MEMORIA TRANDAFIRULUI“

Premiat recent la Festivalul filmului ro- 
mînesc de la Mamaia și primit cu mult 
interes și la Festivalul de la Cannes, 
scurt-metrajul în culori „Memoria tranda
firului” intră acum în programarea curen
tă pe ecrane. Realizarea inginerului Ser
giu Nicolaescu are la bază ingenioasa 
utilizare a ünui procedeu tehnic (așa-nu- 
mitele „macrofilmări" care permit, prin 
înregistrarea pe peliculă, la intervale 
fixe, a imaginii florilor, să ni se dezvă
luie mișcarea imperceptibilă cu ochiul li
ber a deschiderii și închiderii petalelor). 
Dar meritul cineastului constă în modul 
cum valorifică poetic posibilitățile pe 
care i le oferă tehnica.

Cu precedentul său film, „Primăvară 
obișnuită”, el ne descoperea, cu bucurie 
spontană și proaspătă, miracolele de ar
monii și valențele de poezie surprinzătoa
re ale lumii florilor. Era un film exube
rant și senin, în care contemplarea uni
versului floral constituia elementul domi
nant. Cu „Memoria trandafirului", regizo-

„C 0 M I S A R U L“ s
Deși începe ca un film de tip „polițist", 

în „Comisarul" reține atenția în primul 
rînd nu cazul care face obiectul anche
tei, ci cazul eroului, comisarul Dante 
Lombardozzi. Evoluția acestui om zelos și 
plin de bune intenții, de o cinste irepro
șabilă (ceea ce frînează într-o măsură de
cisivă ambiția sa de a se afirma și de a 
face carieră), are o seamă de implicași 
critice, vizînd moravurile unui mediu în 
care adevărul și' dreptatea sînt sacrificate 
atunci cînd e vorba de a salva conve
niențele sociale și fața unei false respec
tabilități.

în dorința de a se distinge, de a ob
ține gradul de comisar, de a-și consolida 
situația socială, Lombardozzi crede sincer 
că e de datoria sa să facă totul pentru 
descoperirea adevărului, oricît de sfînje- 
nifoare le-ar putea părea unora investi
gațiile sale. Și tocmai în aceasta constă 
contradicția insolubilă în care se zbate 
eroul. Multă vreme el nu înțelege că pri
ceperea profesională de care dă dovadă, 
integritatea morală, perseverența în cla
rificarea unei afaceri pe care anumite 
cercuri o doresc definitiv închisă, nu pot 
fi văzute cu ochi buni de către superiorii 
de la care așteaptă avansarea. Perspica
citatea defectivului frece astfel drept 
miopie, încăpățînarea cu care își duce 
cercetările pare obtuză, iar candoarea 
capătă aparența imbecilității. Aproape 
fără să-și dea seama, omul devine anti
patic, sîcîifor, inoportun.

702 : Union (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Lumea mare a celor mici : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cele trei lumi ale 
lui Gulliver ; Pe poteci de munte : Tim
puri Noi (rulează de la orele 10 la orele 
21 în continuare). Feriga de aur — cine
mascop : înfrățirea intre popoare (10; 16; 
18,15; 20,30). Kozara : Bucegl (10; 12,30; 
15,30; 18; la grădină — orele 20,30), Fe
rentari (15,30; 18; 20,30). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd : Cultural (15; 17; 19; 
21), Drumul Sării (16; 18; 20). Doi colo
nei : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Lo
cotenent Cristina : Cosmos (16; 18; 20). 
Cei patru călugări : Buzești (15; 17,15; 
19,30; la grădină — orele 20,30). Aventu
rile unui tînăr — cinemascop : Crîngași 
(15; 18; 21), Colentina (14; 17; 20). îndră
gostitul : Unirea (16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30). Clubul cavalerilor : Flacăra 
(16,30; 18,30; 20,30). Domnișoara... Barbă- 
Albastră : vltan (16; 18; 20). Frații corsi- 
cani — cinemascop: Munca (14,30; 16,45; 
19; 21,15), Progresul (14,45; 16,45; 19; 21,15). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Arta (15,45; 19,30; la grădină 
— orele 20,30), Volga (10; 13,30). Alo, ați 
greșit numărul ! : Moșilor (16; 18; 20,15). 
Fata din casa roșie : Viitorul (16; 18,15; 
20,30). Slujnica: Volga (16,30; 18,30; 20,30). 
Rahova (16; 18,15). Șeherazada — cinema
scop : Modern (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — o- 
rele 21). Cuba ’58 : Lira (15,30; 18). Cerul 
și mocirla : Cotroceni (16; 18; 20). Omul 
din fotografie : Pacea (16; 18; 20). Ger
manie, steluțele tale ! : Grădina „Mo
dern" (Str. TI Iunie nr. 75 — orele 20,30). 
Cascada diavolului: Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30). 
Anaconda : Grădina „Moșilor“ (Calea 
Moșilor nr. 221 — orele 20,30). Hoțul din 
San Marengo : Grădina „Rahova" (Calea 

rul-inginer și-a propus un țel mai ambi
țios. Contemplarea e dublată de medita
ție ; un fierbinte mesaj de pace e expri
mat prin limbajul neobișnuit, dar emo
ționant și expresiv, al mișcării ciclamelor, 
trandafirilor, lalelelor. Așa, de pildă, aso
cierea imaginilor tulburătoare ale flori
lor — grațioase și gingașe balerine pă- 
rînd eroinele unor zbateri dramatice — 
cu melodia evocatoare a unei cunoscute 
șansonete provoacă o impresie emoțio
nantă, de autentică vibrație poetică. în
tregul film are o facfură de balet în care 
florile — simbol al purității și seninătății 
optimiste — înfruntă și biruie suflul 
pustiitor al războiului.

O mai unitară tratare a părții muzicale 
a filmului (fragmentele alese sînt etero
gene și nu se leagă organic între ele pe 
firul urmărit), ca și evitarea unor mo
mente care ilustrează ostentativ, netrans
figurat, ideea, ar fi sporit cu siguranță 
valoarea acestui reușit și original scurt- 
metraj. '

Filmul dispune, 
așadar, de premizele 
care ar fi putut face 
din povestea comi
sarului o comedie a- 
mară cu tîlcuri sub
stanțiale. Și într-o 
măsură izbutește. Cu 
toate acestea, scena
riul a ocolit în parte resursele tragi
comice ale înfîmplărilor prin care trece 
eroul, alunecînd uneori spre melodramă 
și sentimentalism factice. Nu e însă mai 
puțin adevărat că filmul e real'zat cu 
vervă și cu accente satirice care lovesc 
direct la țintă. Fără a se ridica la înăl
țimea calităților demonstrate în „Cit 
toții acasă" regizorul Luigi Comen- 
cini se remarcă, pe parcurs, prin spiritul 
de observație și umorul unor notații, cu 
care surprinde multe tipuri și situații alcă
tuind fundalul acțiunii (cantonierul și fra
tele lui puși pe harță, garagistul și familia 
nerăbdătoare să plece din oraș, „boy"-ul 
de la hotel, asistentul ratat al lui 
Lombardozzi, solemnitatea gravă, de 
fațadă, a înmormîntării profesorului Di 
Piefro etc.). Și apoi este Alberto Sordi, 
actorul de justificată reputație, pe care 
l-am mai văzut în „Marele război" sau 
„Cu toții acasă", și care știe întotdeauna 
să compună cu naturalețe și simplitate un' 
caracter expresiv.

M. LUPU

Rahovei nr. 103 — orele 20,30). Totul 
despre Eva : Grădina „Colentina" (Șos. 
Colentina nr. 84 — orele 20,15),

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,io — Album muzical 
pentru pionieri și școlari. 19,35 — Gră
dina botanică din Batumi. 20,00 — Emi
siunea „Săptămîna“. 21,00 — Filmul do
cumentar „Aurul verde". 21,20 — Cîntă 
Dorina Drăghicl, artistă emerită. In în
cheiere : buletin de știri și buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, exceptînd vestul, unde a 
devenit ușor instabilă. Cerul a fost mai 
mult senin. Innourări mai accentuate 
s-au produs în Banat, Ardeal și regiunea 
muntoasă, unde au căzut averse izolate, 
însoțite de descărcări electrice, vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului oscila între 34 grade la 
Berzasca și 25 grade la Mangalia. In 
București : vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cer mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 33 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 25, 26 și 27 iulie. In țară : 
Vreme în general călduroasă șl ușor in
stabilă. Cer schimbător. Vor cădea aver
se locale, însoțite de descărcări electrice, 
vînt potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată, din nord-vest. Temperatura aeru
lui va scădea ușor în nordul țării. Mini
mele vor fi cuprinse Intre 10 și 20 gra
de, iar maximele între 23 șl 33 grade, 
mai ridicate în sud. In București și pe 
litoral : Vreme în general călduroasă șl 
ușor instabilă, cu cer schimbător. Vînt 
potrivit. Temperatură ușor variabilă.
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• Cel mai tînăr pămînt al țării • De la 
anticul Aegyssus la Tulcea zilelor noastre
• Stuf, sălcii și ochiuri de apă

RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R.A.U.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Pe Dunăre, spre Tulcea

■

De fapt, în atmosfera excursiei am 
intrat încă înainte de plecarea propriu- 
zisă pe Dunăre : abia coborîți din tre
nul ce ne adusese din București, Bra
șov sau Timișoara, încă în hainele noas
tre citadine, îmbarcați pe vas, am și 
gustat primul fel de pește gătit pentru 
noi.

A doua zi eram la Tulcea. Anticul 
Aegyssus, cîntat de Ovidiu, nu-și în
dreptățește decît arheologic bătrînețea. 
In armonie cu Delta Dunării, cel mai 
nou pămînt al țării, Tulcea, are aspec
tul unui oraș tînăr, căruia blocurile mo
derne de locuit, fabrica de plăci de stu- 
fit, halele frigorifice și fabrica de con
serve îi punctează dezvoltarea. In cen
trul orașului se găsește Muzeul raional, 
o necesară intrare în materie pentru 
vizitatorii Deltei, pe care o reprezintă. 
După o dimineață petrecută în Tulcea 
ne-am, îmbarcat din nou. Vasul se des
prinde încet de mal și pornim mai de
parte spre Ceatalul Sf. Gheorghe. Un 
mic far străjuiește punctul în care a- 
pele fluviului se despart, pentru a doua 
oară, de la Galați încoace : în dreapta . spate, 
brațul Sf. Gheorghe, în stingă brațul 
Sulina.

De-a lungul malurilor drepte au apă
rut sălciile și stuful, iar pe apă cargou
rile de mare, tonaj venite de peste mări 
și țări se întretaie tot mai des cu lot
cile pescărești. Sîntem cu adevărat în 
Deltă, deși brațul Sulina, drept, parcă 
tăiat cu rigla, evocă prin circulația sa 
un bulevard. Impresia este întărită de 
priveliștea oferită de ostrovul Maliuc, 
cu blocuri viu colorate și un șirag de 
felinare cu neon. Navigînd mai depar
te, lăsăm în urmă lacul Obrethi, tăiat în 
două de canalul Sulina. în dreptul sa
tului Crișan, cotim la stingă pe unul 
din canalele ce pătrund adine in inte
riorul Ostrovului Letea. Curînd ne cu
prinde marea de. ștuf^punctată de insu- , 
lițe de sălcii și ochiuri de apă. Pc în
tinderi nesfîpsit.e crește noua recoltă : 
materie primă pentru celuloză, hîrtie, 
mătase. . .

Là mila 23 facem o vizită pescarilor. 
Vizita noastră nu-i surprinde și nu-i 
deranjează. Sînt obișnuiți cu oas
peții. De altfel aici, la mila 23, s-au tur
nat și cîteva din exterioarele filmului 
„Ciulinii Bărăganului". Este duminică, 
așa că o parte dintre noi rămîne să 
vadă hora, iar alții fac prima baie în 
apele Deltei.

Peste noapte am rămas în dreptul sa
tului. Nopțile în Deltă sînt tulburătoare.

Dimineața, excursie cu un alt vas, 
mai mic, pe lacul Lopatna : un lac aco
perit de nuferi, galbeni și albi, mulți, 
mulți ca florile dintr-o, uitată acum, Po
iană a Narciselor.

Ne-am continuat drumul mai de
parte pe brațul Sulina, spre mare.

In portul Sulina am pornit grăbiți 
spre plajă să mai apucăm o... bucată de 
soare în după-amiaza aceea. In drum, 
ghidul O.N.T. Carpați ne-a arătat ve- ' 
chiul far din 1802, astăzi la o depărtare 
de mai mult de 4 km de mare. Nu în- 
tîmplător se spune că Delta este cel 
mai tînăr pămînt al țării...

Noaptea am călătorit din nou, îna
poi pe brațul Sulina. Cînd ne-am trezit, 
a doua zi, eram la Ceatalul Sf. Gheor
ghe. Iar mai. tîrziu, ocolindu-l, pătrun
deam în brațul cu același nume. Acesta 
este mai pitoresc decît brațul Sulina. 
Pierzîndu-ți orientarea, din cauza de
selor cotiri, vezi coamele îmbătrînite 
ale munților Măcin, ba în față, ba în

Lăsăm în urmă Uzlina, unde în a- 
propiere este cea mai; mare, colonie de 
pelicani din Deltă, apoi Murighiol, atins 
cu secole în urmă de navigatorii geno- 
vezi, și seara ajungem la Sf. Gheorghe.

O vizită la cherhanaua din localitate 
face cît un studiu de ichtiologie. Nu 
vezi numai moruni sau çalcani, scrum
bii albastre sau crapi de Dunăre, dat 
poți să te informezi la sursă, la pescarii 
Deltei, asupra fiecărei specii de pește 
în parte ; și sînt peste șasezeci...

Zilele trec în zbor. Navigăm din nou 
pe lingă malurile cunoscute ale brațului 
Sf. Gheorghe. Oprire la Dunavăț. Ne 
aștepta un ceam cu care intrăm pe ca
nalul Dunavăț, fîșie îngustă ae apă, 
mărginită de stuf verde și înalt care se 
termină în lacul Razelm.

Excursia se apropia dd sfîrșit. Ne îna
poiam : Uzlina, Ceatalul Sf. Gheorghe, 
apoi noaptea — Tulcea și Ceatalul Iz
mail, iar în ultima zi, dimineața, am 
trecut de confluența Prutului cu Dună
rea, se apropia Galațiul. In jurul meu, 
discuțiile obișnuite ale tuturor întoarce
rilor din excursii ; se făceau plamlri, se 
repovesteau întimplări, care acum ți
neau de domeniul amintirilor.

In gară, mai auzeam încă șuieratul 
vapoarelor pe Dunăre. Era ca o invita
ție la repetarea excursiei.

Dinu KIVU

Ambasadorul Republicii Arabe afacerilor externe, și alți membri ai 
Unite la București, Mohamed Fahmy conducerii unor ministere, precum 

oferit joi o recepție cu și funcționari superiori.
” Au participat șefi ai misiunilor 

diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Hamad, a oferit joi o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a țării

Au luat parte Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului

* ★

La invitația Uniunii centrale a co- mongolă, organizată de Institutul ro- 
operației de consum CENTROCOOP mîn pentru relațiile culturale cu 
— joi după-amiază a sosit în Capi- 
tală, într-un schimb de experiență, 
o delegație a Uniunii cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere pe în
treaga Chină, condusă de Van Nien- 
ți, vicepreședinte al uniunii. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost salutată de C. Filoreanu, 
vicepreședinte al CENTROCOOP, și 
alți reprezentanți ai conducerii 
CENTROCOOP. A fost de față Van 
Tun, 
Chineze

(Agerpres)

străinătatea. Scriitorul Haralamb 
Zincă a împărtășit impresii dintr-o 
călătorie în R. P. Mongolă. A urmat 
filmul artistic mongol „Ah, fetele“.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Mongole la Bucu
rești.

(Agerpres)

consilier al ambasadei R. P. 
la București.

★

filmului polonez, organi- 
Comitetul de Stat pentru

Zilele
zate de _______
Cultură și Artă, cu ocazia aniversă
rii a 20 de ani de la eliberarea Po
loniei, s-au încheiat joi la cinemato
graful „Republica“ din Capitală prin 
prezentarea filmului „Unde-i gene
ralul?“.

filmului „Unde-i gene-

a avut loc la Casa deJoi seara .
cultură a raionului 1 Mai o seară

COMORI ÎN SUBSOLUL DEȘERTULUI

Rheinischer
Merkur

Sesiune de comunicări 
tehnico-științifice

Ieri s-a deschis în sala Consiliului 
național al inginerilor și tehnicieni
lor sesiunea de comunicări tehnico- 
științifice a întreprinderii de distri
buție a energiei electrice București. 
Comunicările prezentate în cadrul 
acestei sesiuni se referă la probleme 
de rețele de joasă, medie și înaltă 
tensiune, de protecție, automatizări, 
telemeoanică și de utilizare a ener
giei electrice.

A

Timp de aproape trei săptămîni noastră,_ 
s-a aflat în țara noastră, la invitația :
Consiliului Superior al Agriculturii, 
o delegație agricolă din Cipru. 
Membrii delegației au vizitat gos
podării agricole de stat și colective, 
stațiuni experimentale și institute 
de cercetări, Bucureștiul și alte ora
șe din țară. Oaspeții au fost primiți 

.de tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii.

Joi dimineața, delegația â părăsit 
țara, înapoindu-se în patrie. Înainte 
de plecare, membri ai delegației au 
avut o convorbire cu redactorul A- 
genției romîne de presă „Agerpres“, 
Emil Marinescu.

Am avut prilejul, a arătat An
dreas Shailis, președintele E.K.A.
— Uniunea agricultorilor din Cipru
— să cunoaștem îndeaproape po
porul romîn, progresele mari reali
zate într-o perioadă scurtă în in
dustrie, agricultură, în domeniul so
cial și cultural. Succesele obținute burile dintre 
sînt incomparabil mai mari față de 
1955, cînd am venit pentru prima 
dată. în Romînia. Pe atunci, în D0- 
brogea- sau aire regiuni, în București 
sau alte orașe nu erau atîtea între
prinderi industriale, mari unități a- 
gricole socialiste, instituții de cul
tură, blocurile moderne pe care as
tăzi le întîlnești pretutindeni. Ne-a 
impresionat dezvoltarea stațiunilor 
balneare și climaterice, condițiile 
confortabile de recreere pe care le 
oferă nu numai romînilor, ci și tu
riștilor străini și mai ales faptul că 
sînt accesibile oamenilor muncii, 
ceea ce constituie, după părerea

j» Azi pe stadionul Dinamo

ciclistăO pasionantă

Astăzi, de la ora 17, pe stadionul Di
namo va avea loc deschiderea festivă 
a întrecerilor pe Capitală a Spartachia- 
dei republicane. Cu acest prilej se vor

După încheierea „Cursei Scînteii

Cînd, în urmă cu cîteva zile, s-a acum, ,;Cursa Scînteii“ n-a avut o 
. atît de pasionantă desfășurare. Echi

librul de forțe și dorința de victo
rie a majorității alergătorilor con- 
sacrați au fost evidente. A cîștigat 
Moiceanu. Dar nu se poate spune 
că învingătorul a contribuit mai 
mult la dinamizarea cursei, la fru
musețea întrecerii, decît ceilalți 
fruntași ai clasamentului general : 
Ardeleanu și Zanoni, Bădără și Ni
culescu, Grigore și Șel-aru, Ciocan și 
cehoslovacul Volf etc. Acest lucru — 
fără a însemna diminuarea merite
lor suplimentare ale învingătorului 
— constituie, fără îndoială, un mare 
succes al cursei“.

Ca în fiecare an, și acum „Cursa 
Scînteii“ a deschis larg porțile ci
cliștilor tineri. Aproape o treime 
din numărul concurenților au alcă
tuit-o alergătorii începători, cu pu
țină experiență în cursele pe etape. 
Debutanții au avut o comportare 
meritorie. Majoritatea lor nu numai 
că au terminat bine (întrecerea — 
fapt care, singur, constituie o per
formanță — ci au luptat cu multă 
voință pentru a se clasa cît 
mai bine. Em. Rusu (Dinamo Bucu
rești), Gh. Suciu (Torpedo Bra
șov), Tiberiu Vass (Voința Cluj), T. 
Șerban (Tractorul Brașov), N. Scîn- 
teie (Muncitorul Reșița) sînt doar 
cițiva dintre tinerii cicliști al căror 
debut în „Cursa Scînteii“ a însem
nat prilejul etalării unor frumoase 
calități pentru ciclismul de șosea. 
La noua generație de cicliști sînt de 
remarcat în mod special calitățile 
de cățărători. în etapele de munte, 
tinerii au ținut destul de bine pa
sul cu alergătorii consacrați. N-ar 
fi rău dacă cei interesați (federația, 
cluburile) ar programa întreceri spe
ciale — gen „Cursa munților“ — 
pentru cățărători.

în drumul ei — 
plecarea și sosirea 
caravana ciclistă a 
te regiuni ale țării. Trecerea spor
tivilor, primirea și găzduirea lor în 
orașele cap de etapă au scos în e- 
vidență interesul deosebit ce-1 ma
nifestă publicul pentru „Cursa Scân
teii“, pentru ciclism în general. Ci
cliștilor li s-au oferit mii de flori. 
De fiecare dată aplauzele au răsplă-
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încheiat cea de-a XVII-a ediție, a 
„Cursei Scînteii“, specialiștii au fost 
unanimi ân a considera tradiționala 
competiție drept „cea mai mare și 
mai importantă întrecere ciclistă in
ternă“. Intr-adevăr, „Cursa Scînteii" 
din acest an a înregistrat un succes 
însemnat.

Ecoul acestei curse încă nu s-a 
stins. Aseară, în cadrul unui amplu 
reportaj filmat, televiziunea, care de 
altfel în tot timpul desfășurării în
trecerii a transmis imagini de pe 
traseu, ne-a oferit prilejul să reve
dem momentele cele mai pasionante 
ale cursei, locurile frumoase străbă
tute, entuziasmul numeroșilor spec
tatori care i-au întîmpinat pe 
cliști.

Caracteristic ediției din acest an 
a competiției cicliste organizată de 
ziarul nostru a fost pasionanta lup
tă pentru victorie a așilor pedalei, 
combativitatea marii majorități a 
concurenților. în ciuda faptului că 
traseul a prezentat, aproape pe toa
tă lungimea lui, dificultăți serioase 
— profil muntos, numeroase serpen
tine, urcușuri și coborîșuri etc — 
cicliștii și-au apărat cu dârzenie 
șansele, pedalînd într-un ritm susți
nut. Desele acțiuni de evadare, re
grupările plutoanelor au contribuit 
nu numai là-spectaculozitatea între
cerii ci și la realizarea unei va
loroase medii orare generale : 
38,208 km/oră pe un traseu de 
1065 km, cu un accentuat profil 
muntos. Remarcabilă este apoi vite
za medie cu care a fost parcursă e- 
tapa Pitești—București : 43,950 
km/oră.

Victoria în această cursă extrem 
de disputată a revenit, după cum 
se știe, dinamovistului Gabriel Moi- 
ceanu. Succesul învingătorului este 
pe deplin meritat. Dar, așa cum re
cunoștea însuși cîștigătorul cursei, 
lupta pentru primul loc în clasa
mentul general a fost foarte echili
brată, „tricoul galben“ — semnul 
distinctiv al liderului — fiind ținta 
a numeroși cicliști. Antrenorul Ma
rin Niculescu care, ca ciclist și apoi 
ca tehnician, a participat la toate 
edițiile „Cursei Scînteii“, făcea ur
mătoarea remarcă : „Niciodată pînă

ci-

un circuit, cu 
în Capitală — 
trecut prin șap-

tit cum se cuvine eforturile depuse 
de ei pe traseu sau la capătul eta
pelor. Sprinturile finale de la O- 
nești, Miercurea Ciuc, Tg. Mureș, 
Sibiu, Pitești (așa dar în cinci din 
cele șapte etape ale cursei 1) au con
stituit adevărate spectacole sportive. 
Publicul i-a felicitat călduros pe 
cicliști, purtîndu-i pe sus.

Ciclismul este’un sport frumos, 
care se bucură de popularitate în 
rîndul tineretului. întrecerile de șo
sea au atras și atrag întotdeauna un 
număr mare de spectatori. Desfășu
rarea .. ’ .................. "
încă o dată 
exercită ciclismul asupra publicului 
larg. Ar fi de dorit ca federația de 
specialitate, împreună cu principa
lele cluburi sportive să organizeze 
cu regularitate competiții pe etape, 
deopotrivă pentru alergătorii consa- 
crați și pentru tinerii cicliști. . S-ar 
asigura în acest fel o mai temeinică 
pregătire a tuturor alergătorilor, pe 
trasee cât mai variate, antrenorii a- 
vînd totodată posibilitatea să depis
teze pe cei mai talentați dintre ti
nerii cicliști,

„Cursei Scînteii“ a relevat 
marea atracție ce-o

' o mare realizare a poporu
lui rojmîn.

în agricultură, delegația noastră a 
apreciat activitatea științifică, posi
bilitățile pe care le au unitățile a- 
gricole de a folosi rezultatele cerce
tărilor și tehnica modernă în scopul 
sporirii producției, precum și asigu
rarea de către stat a valorificării 
produselor ce prisosesc unităților, la 
prețuri avantajoase, dinainte stabi
lite.

Markullis Issidoros, vicepreședin
tele E.K.A., a spus : Ciprul întreține 
de mulți ani relații comerciale cu 
Romînia. în anul 1963 volumul 
schimburilor dintre cele două țări 
s-a dublat față de 1962. în prezent, 
a spus el, în Cipru se află o delega
ție romînă, care duce tratative în 
vederea încheierii unui nou acord 
comercial. In timpul vizitei noastre 
am avut o convorbire prietenească 
cu ministrul comerțului exterior, cu 
care prilej s-a constatat că schim- 
.................. > țările noastre pot să 
crească și mai mult, în condiții a- 
vantajoase pentru ambele părți. în 
continuare oaspetele a declarat : 
Se dezvoltă și schimburile culturale 
dintre țările noastre, acestea contri
buind la cunoașterea reciprocă și 
lărgirea relațiilor prietenești dintre 
cele două popoare. Ciprul a primit 
vizita ansamblului U.T.M., care a 
demonstrat bogăția folclorului • po
porului romîn, cucerind inimile ci- 
prioților. De asemenea, micul nos
tru ansamblu folcloric a vizitat 
Romînia. Ciprioții ar fi foarte feri
ciți să primească și alte ansambluri 
artistice din țara dv.

Meciurile de tenis în
Pe terenurile clubului sportiv Pro

gresul din Capitală au început joi se
mifinalele grupei a 3-a a „Cupei Ga
lea“ la tenis. Echipa R. P. Romîne 
conduce cu 2—1 în partida cu Grecia. 
C. Popovici l-a învins cu 6—3 ; 6—1 
pe Gavrielidis, iar la dublu perechea 
Dron, Boaghe a dispus cu 4—6 ; 6—1 ; 
6—2 ; 7—5 de Kalogeropoulos,
Pourpuras. Punctul echipei Greciei a 
fost realizat de Kalogeropoulos, care a 
dispus cu 3—6 ; 6—3 ; 6—4 de Dron.

e înotătorul olandez Herman Wil- 
lemse a cîștigat pentru a cincea oară 
tradiționala competiție „Maratonul na
utic de la Atlantic“, care măsoară 26 
de mile. El a acoperit această distanță 
în 10h 08’15”. In competiția feminină, 
disputată pe aceeași distanță, primul 
loc a fost ocupat de Marty Sinn 
(S.U.A.) în 10h 37'15"

Ziarul vesf-german „RHEINISCHER 
MERKUR" care, apare la Köln înfățișează 
un tablou al Mauritaniei. Fier, aramă și 
cîștiguri fabuloase — iată ce atrage spre 
aceste meleaguri monopolurile străine.

Nisip și soare. Ochii sînt înțepați de 
lumina orbitoare. Deșert. Nu s-a schim
bat de loc în ultimele secole. Dar acum 
s-a aflat că subsolul lui ascunde comori 
atît de fantastice încît fiecare din cei 
700 000 mauritani ar putea deveni, cu 
timpul, un om avut —- scrie ziarul.

Mauritania a primit statutul indepen
denței în 1960. Aici nu sînt nici căi fe
rate, nici șosele asfaltate, nici misionari 
catolici și nici școli bisericești. In schimb, 
există 300 000 cămile, aproape 1 milion 
măgari și bovine, cam 5 milioane oi și 
capre.

Pînă în 1960, Mauritania era atît de să
racă. încît cetățenii nici nu se gîndeau la 
construirea unei capitale proprii. Orga
nele de stat își aveau sediul în orașul se- 
negalez Saint-Moris. Mai tîrziu a fost 
găsit un loc printre dune, la cîteva zeci 
de kilometri de țărm. Aci, în apropierea 
unui sat de pescari, a luat ființă noua ca
pitală — Nuakșat — unde locuiesc azi 
peste 7 000 de oameni. în țară există un 
singur port maritim, Port-Éfiènne. Densi
tatea medie a populației este cea mai 
mică din toată Africa apuseană.

Pămîntul e secătuit de arșiță. Apa este 
atît de rară încît atunci cînd se desco
peră un nou izvor faptul este considerat 
un eveniment de maximă însemnătate. 
Bucuria este atît de mare de parcă s-ar 
fi descoperit un sol bogat în petrol.

Maurifanii nu sînt prea înalți. Au pă
rul lung, lucios și pielea de culoare des-

chisă. Legenda spune că strămoșii lor 
venifi de pe țărmul Mării Mediterane au 
fost luptători buni și negustori pricepuji. 
$fiau să vîndă băștinașilor, pe lingă măr
furi, și apă pentru călătorie la un pref 
foarte ridicat. Amatori de călătorii lungi, 
oameni profund religioși, maurifanii erau 
intransigenți față de cei de altă credință. 
Pînă la venirea lor, țara era populată de 
berberi, supuși ai arabilor care adopta
seră religia islamică. Noii veniți răspîn- 
diră propria lor religie în întreaga țară : 
într-o mînă purtau coranul în cealaltă sa
bia.

Europenii pătrund pe teritoriul Mauri
tanie! la începutul secolului al XV-lea. 
Apar simultan și portughezi, și spanioli, 
și englezi, și francezi. Marea Britanie a- 
cordă Franței deplină libertate de acțiune 
în această regiune în schimbul recunoaș
terii propriilor interese în Gambia. 
Jara a fost „pacificată" abia în 1905, cu 
toate că și în continuare „conducerea" ei 
rămîne o problemă deosebit de grea. 
După al doilea război mondial, mauritanii 
capătă gustul libertății politice. începe 
lupta politică în condițiile puterii abso
lute a aristocrației triburilor și a preo- 
fimii.

Oaza Singhetti era cîndva celebră în 
lumea musulmană prin cele 11 moschee 
ale ei. încă din veacul al XV-lea ea de
vine ținta pelerinajelor arabilor. Acum au 
rămas doar ruinele moscheelor și dea
supra oazei se înalță un minaret singura
tic. în fiecare an, în luna august, mii de 
oameni se îndreaptă în șuvoi neîntre
rupt spre Singhetti. îi atrage recolta îm
belșugată de curmale. La umbra palmie
rilor beau cantități incomensurabile de 
ceai de mentă, discută la infinit, iar sea
ra execută dansuri. Dar vine ziua cînd 
curmalele au fost consumate, praful de 
pușcă și sarea schimbate avantajos pe oi 
și capre, relațiile de prietenie reînnoite, 
fetele măritate, cămilele încărcate, iar 
ultima ceașcă de ceai băută. Caravanele

pornesc încet la drumf părăsind Singhetti 
pînă la anul viitor.

Moktar Uld Dadda, prim-ministrul 
Mauritaniei, are peste 40 de ani și pro
vine dintr-un trib de luptători. Tatăl său, 
șeic, l-a trimis la Sorbona pentru desă- 
vîrșirea studiilor superioare.

încă în 1934 tn Mauritania s-au 
descoperit bogate zăcăminte de fier. 
Abia în 1936 se înființează aci o compa
nie pentru exploatarea zăcămintelor. După 
aprecierea experților, Mauritania dispune 
de aproximativ 100 milioane tone mine
reu care conține 60 la sută fier.

Apa, fără de care nu se putea frece fa 
exploatarea minelor, a ajuns aci abia 
după 6 ani de la terminarea prospecțiilor 
geologice. Trebuia soluționată și pro
blema transporturilor. Specialiștii au pro
pus 2 variante. Prima prevedea construc
ția unei căi ferate de 300 km care să 
lege Fort-Gouro de Vilia Sisneros, por
tul aparținînd spaniolilor. A doua — o 
cale ferată care să ajungă pînă la Port- 
Etiènne, lungă de 650 km. Și într-un caz 
și în altul cheltuielile erau mari. Hotă- 
rîrea a fost determinată de descoperirea 
unui nou zăcămînt bogat în minereu de 
fier în imediata apropiere de Port-Étièn- 
ne iar experții au considerat mult mai 
rentabilă varianta a ll-a, deși tras.eul este 
de 2 ori mai lung.

Spre sfîrșițul anului 1964, cînd urmează 
să se desăvîrșească complexul lucrărilor 
de construcție, minereul mauritan va a- 
junge pe calea ferată la Port-Etiènne, de 
unde vor porni zilnic pe mare, spre pie
țele externe, 10 000 tone de minereu de 
fier excepțional, deci aproximativ 4 mi
lioane tone anual. Mai tîrziu, exportul 
bogățiilor minerale din Mauritania va a- 
atinge cifra de 6 milioane tone pe an.

Potrivit contractului de concesiune, gu
vernul mauritan trebuie să primească ju
mătate din cîșfigurile societății care ex
ploatează minereul. Se spune că noua 
linie de cale ferată va înlesni exploata
rea bogatelor zăcăminte de aramă de lîn- 
gă Akjujta.

FACTORI DE NELINIȘTE
chiar.în cursul perioadei de inflajie 
anii 1950-1960", că deficitul bugetar

Le Monde
nici 
din 
se ridică de pe acum la 500 milioane 
lire (anul bugetar începe la 1 martie), că 
țările membre ale Consorfiului de ajutor 
pentru Turcia întîrzie să-și achite cotiza
țiile, că ajutorul american va fi redus și 
de asemenea, mai scrie ziarul „Vatan", 
că „importanja strategică a Turciei sca
de".

Dar la tofi acești factori, cauze sau 
efecte ale unui marasm economic sigur, 
iată că președintele Asociației ziariștilor

cu cit nici o majoritate 
actuală sau viitoare nu 

să voteze reforma fis- 
odinioară, zadarnic, de

Intr-un articol consacrat Turciei, ziarul 
francez „LE MONDE" scrie :

Pe plan intern, guvernul prezidat de 
Inönü cunoaște un insucces cu atîf mai 
frist pentru jară cu cit nimeni nu vede ______ _____ _______
ce s-ar putea aștepta în stadiul acfuai din Istanbul, care scrie în mod obișnuit 
din partea unei alfe formații sau, din |a ziarul „Cumhuriyet", mai adaugă și 
partea unui alt șef. Acest insucces al po- alfii ; după ce subliniază că unele mă

suri luafe în urma problemei cipriote au 
avut asupra piefei repercusiuni mai pu
ternice decît se prevăzuse, Burhan Felek 
scrie : „Debitorii nu-și mai plătesc dato
riile. Stocurile rămîn nevîndute. Unii 
profitori ajîfă marasmul și criza. Un vînt 
violent de activitate polițienească suflă, 
pe de altă parte, asupra piefei. Polifia 
financiară, agenfii siguranței nationale își 
sporesc zelul dînd impresia că un „re
gim polițist" domnește în prezenf în 
fără".

Cu foaie că nu spune acest lucru mai 
precis, există toate motivele să credem 
că ziaristul se gîndește la măsurile de 
sechestrare sau de blocare a bunurilor 
grecilor expulzafi. (Cu cea de-a 11-a 
listă din 8 iulie, aproximativ 750 de per
soane au fost expulzate pentru activităfi 
dăunătoare sau exercitarea unei meserii 
neautorizate). Aceste măsuri au un ca
racter politic mărturisit și tind să atingă 
Atena în legătură cu Cipru ; expulzarea 
grecilor ar avea astfel consecinfe inter
ne care nu fuseseră prevăzute în preala
bil.

liticii interne a fost confirmat de un ra
port confidential al organismului de pla
nificare și de unele afirmajii ale minis
trului de finanfe (mai în largul său ca se
nator populist decît ca înalt funcționar 
chemat la minister).

De aici reiese că planul se află în 
pană, din cauza lipsei de investiții aștep
tate din partea sectoarelor public și 
particular, că circulația fiduciară atinge 
5 631 000 000 de lire, „volum, subliniază 
ziarul „Vatan", niciodată atins pînă acum,

disputa întîlniri de handbal, volei, bas
chet și natație. întrecerile de haltere 
sînt programate, de la aceeași oră, în 
sala Combinatului Poligrafic București.

Dar atunci, întregul sistem de guver- 
nămînt este în cauză și se va regreta cu 
atît mai mult 
parlamentară 
este hotărîtă 
cală propusă
Incnii. Anchetele actuale despre care vor
bește ziaristul de la „Cumhuriyet" au un 
alt rezultat imediat : alarmarea nu numai 
a grecilor care așteaptă să fie expulzați, 
ci treptat și a celorlalte minorități car» 
se simt mai mult sau mai pufin amenin
țate de zvonurile cu privire la „bunurile 
din străinătate".

în ceea ce privește bunurile interne, 
ziarul „Milliyet" avansează, pentru prima 
dată, o cifră : aplicarea blocării bunuri
lor grecilor efecfiv expulzați sau a căror 
expulzare este anunfată reprezintă o 
captură de jumătate de miliard de lire 
turcești. Ziarul „Milliyet" adaugă : „Cre
dem că totalul bunurilor celor aproxi
mativ 8 000 de cetățeni greci din Istan
bul va atinge 2 miliarde".

Dacă tofi acești factori sînt considerafi 
de azi înainte drept cauze ale marasmu
lui, cheltuielile bugetare cunosc evident 
o sporire datorită măsurilor militare lua
te cu ocazia afacerii Cipru. Ziarul „Hu- 
riyet" asigură că armata a obfinut un 
credit de 60 milioane de lire pentru a 
face fafă cheltuielilor sale excepționale 
de carburanți. în sfîrșit, situația socială 
este precară din cauza exigentelor noi 
ale unei lumi muncitorești care se tre
zește în momentul în care costul vieții 
crește.

1 200 de muncitori sînt în grevă la ra
finăria de petrol de la Batman. Fostul co
lonel Talat Aydemir, spînzurat, și puciul 
din mai 1963, lichidat în mod oficial, ca 
și alte argumente vor convinge parlamen
tul să procedeze la o reînnoire a măsu
rilor excepționale.

cadrul „Cupei Calea"
Popovici—

Dron—Gavrielidis. 
semifinală, echipa 
cu 3—0 în partida 
Rezultate tehnice : 

6—2 ; 6—1 ; Iva-
Lamp,

Astăzi au loc partidele : 
Kalogeropoulos și ~ 
în cea de-a doua
U.R.S.S. conduce 
cu R. P. Bulgaria.
Metreveli—Velev 
nov—Yașmakov 6—0 ; 6—4 ;
Korotkov—Pampoulov, Yașmakov 8—6; 
6—1 ; 3—6 ; 6—2. Iată jocurile de as
tăzi, care încep de la ora 16 : Metreve- 
li—Yașmakov și Ivanov—Velev.

Ion DUMITRIU

In drum spre Onești

DOVEZI DESPRE CRIMELE 
FASCIȘTILOR

La 22 iulie a.c., în timpul reparației 
făcute „Turnului negru“ — monument 
istoric al orașului Klatovy (Cehia de 
sud) — au fost descoperite două lăzi 
de zinc. în lăzi s-au găsit liste cu ce
hii executați de fasciști, publicații din 
timpul războiului, precum și alte ma
teriale documentare.

• La începutul lunii august va sosi 
în țara noastră echipa de fotbal a Ja
poniei participantă la turneul final al 
J.O. de la Tokio. în primul meci oas
peții vor juca la 6 august, la Brașov, 
cu Steagul Roșu. Apoi, fotbaliștii ja
ponezi vor evolua la 9 august la Bucu
rești în compania echipei Progresul.

• Gontinuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa masculină de baschet a orașu
lui București a jucat în localitatea 
Valmiera cu echipa S.K. Riga. La ca
pătul unui joc spectaculos, baschetba- 
liștii romîni au terminat învingători 
cu scorul de 75—62 (33—34).

o Pe stadionul Bislet din Oslo 
disputat un concurs internațional
atletism cu participarea unor sportivi 
„olimpici" din 6 țări.' Cea mai bună 
performanță a fost realizată de norve
gianul Pedersen, care a aruncat sulița 
la 85,21 m.

ACUARELE REPREZENTÂND 
MONUMENTE DIN SECOLUL XVII

s-a 
de

• în cadrul semifinalelor „Cupei A- 
mericii de Sud“ la fotbal, Independi- 
ente a învins cu 2—0 la Buenos Aires 
formația braziliană Santos. învingători 
și în primul joc (3—2), fotbaliștii ar
gentinieni s-au calificat pentru finala 
competiției, urmînd să se întîlnească 
cu cîștigătoarea jocului Nacional (Uru- 
guay)-Colo Colo (Chile). Finala „Cupei 
Americii de Sud" se 
două „manșe”, la 5 și 
deținătoare a acestui 
apoi să întîlnească în 
Internazionale Milano, 
„Cupei campionilor europeni”.

La Biblioteca Națională Franceză a 
fost deschisă de curînd o expoziție 
care cuprinde 150 de acuarele, repre- 
zentînd monumente franceze așa cum 
arătau ele la sfîrșițul secolului XVII. 
Ele au fost realizate de desenatorul 
Louis Boudan, care a străbătut Franța 
între anii 1689—1711. Sînt prezen
te imagini reprezentînd castelul de 
la Caen (Calvados), care figura 
printre cele mai vechi fortărețe ale 
Evului Mediu ; alte castele din perioa
da Renașterii, de pildă remarcabila 
construcție de la Jarze (Anjou), ridi
cată în preajma anului 1 500. Imagini 
de capele, biserici și cîteva catedrale 
completează colecția de acuarele, prin
tre care și reprezentarea capelei de la 
Champigny (Anjou), în stilul Renaș
terii.

recentei sale vizite în Republica Sud- 
Africană în ce privește metodele de 
persecutare a presei și persoanelor cu 
vederi progresiste. Autoritățile sud- 
rhodesiene au intentat acțiune judicia
ră împotriva marelui ziar „Chronicle“, 
care apare la Bulawayo, pentru faptul 
că acesta ar fi publicat o serie de ma
teriale în care cerea crearea unui gu
vern care să reprezinte majoritatea 
populației africane. După cum se știe, 
guvernul Smith se pronunță pentru a- 
cordarea independenței Rhodesiei de 
sud în condițiile menținerii dominației 
minorității albe, fapt care a provocat 
nemulțumiri chiar și în rîndurile pre
sei proguvernamentale.

PENTRU TRAFIC DE 
STUPEFIANTE

în Boli- 
o amen- 
a desfă- 
introdu-

Un tribunal din New York a con
damnat pe Salvador Pardo-Bolland 
fost ambasador al Mexicului 
via, la 18 ani închisoare și la 
dă de 40 000 dolari, întrucît 
șurat trafic de stupefiante,
cînd o însemnată cantitate de heroină 
în stare pură pe teritoriul Statelor 
Unite. Alți doi membri ai bandei de 
traficanți, francezul René Burchon și 
uruguayanul Juan Carlo Arizti, ap fost 
condamnați la 15 și respectiv 10 ani 
închisoare.

LIPSĂ DE APĂ

DE CE ESTE ACUZAT ZIARUL 
„CHRONICLE"

va disputa în 
12 august. Noua 
trofeu urmează 
două jocuri pe 

cîștigătoarea

Guvernul Rhodesiei de sud a în
ceput să pună în practică roadele 
„schimbului de experiență“ pe care 
delegația guvernamentală condusă de 
premierul Smith l-a făcut cu prilejul

în capitala Japoniei se resimte o 
lipsă acută de apă potabilă în urma 
valului de călduri însoțite de secetă. 
Volumul apei în rezervoarele din care 
se aprovizionează orașul s-a redus 
considerabil. Ca urmare a acestui 
fapt, la Tokio au fost introduse res
tricții în aprovizionarea cu apă.
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GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc joi cea de-a 201-a 
ședință a Conferinței Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
prezidată de Semion Țarapkin, șeful 
delegației sovietice. Ședința a fost 
consacrată examinării problemei 
preîntîmpinării diseminării armei 
nucleare. Reprezentantul Bulgariei, 
Lukanov, a declarat că planurile de 
creare a forțelor multilaterale 
N.A.T.O. sînt incompatibile cu sar
cina preîntîmpinării răspîndirii ar
mei nucleare. în aceeași ordine de 
idei, Țarapkin a atras atenția comi
tetului asupra faptului că aproape 
jumătate din țările membre ale pac
tului N.A.T.O. au refuzat să participe 
la crearea forțelor nucleare multila
terale N.A.T.O.

Delegatul Mexicului, Gomez Ro
bledo, a invitat delegațiile occiden-

tale să țină cont de punctele de ve
dere ale țărilor socialiste în această 
chestiune. Guvernul Mexicului, a 
subliniat el, insistă pentru distruge
rea armei nucleare și pentru folosi
rea energiei atomice exclusiv în 
scopuri pașnice. El a declarat, de a- 
semenea, că în nici un caz nu tre
buie lărgit grupul țărilor care po
sedă arma nucleară. „în ce privește 
Canada, a declarat reprezentantul 
canadian, Burns, ea va renunța so
lemn la obținerea de arme atomice“.

Reprezentantul S.U.A., Timberlake, 
s-a pronunțat din nou în sprijinul 
proiectului de creare a acestor forțe, 
iar delegatul britanic, Thomas, a 
spus că țara sa nu dorește răspîn- 
direa armei nucleare, susținînd însă 
că forțele nucleare multilaterale 
N.A.T.O. nu ar duce la diseminarea 
acestei arme.

LA ORDINEA ZILEI [

italian
Discuțiile de la Bonn
Un nou proces la Pretoria în Republica Populară Romînă

Situația din Congo
© Răsculații își extind acțiunile în provincia Kivu
© Convorbirile lui Chombe cu reprezentanți ai autorităților provincialo

Agenția France Presse anunță că 
primul ministru congolez, Moise 
Chombe, a sosit la Bukavu, capitala 
provinciei Kivu, după o escală la 
Bujumbura (Burundi). La Bukavu, 
Chombe a început convorbirile cu 
autoritățile provinciale. El intențio
nează, de altfel, ca în cursul săptă- 
mînii viitoare să viziteze toate pro
vinciile congoleze. Agenția Reuter 
relevă că în scurta escală la Bujum
bura, Chombe a avut o întrevedere 
„foarte utilă“ cu B. Focas, unul din 
conducătorii detașamentelor de răs
culați din Congo de răsărit. La sfîr- 
șitul întrevederii, amîndoi au de
clarat că în viitor vor avea loc 
noi întrevederi între șeful guver
nului congolez și reprezentanții for
țelor patriotice. Deși convorbirile 
au fost secrete, agenția Reuter 
relevă, din surse bine informate, că 
Focas i-a prezentat lui Chombe mai 
multe condiții pentru a accepta un 
acord cu guvernul central congolez. 
Printre acestea figurează înlocuirea 
generalului Mobutu de la conduce
rea armatei congoleze cu un con
ducător militar reprezentînd for
țele patriotice răsculate, numirea u- 
nor reprezentanți ai răsculaților în 
guvernul central congolez și în pos
tul de președinte al Consiliului pro
vinciei Kivu. Nu a fost făcută nici o 
precizare asupra datei și locului ur
mătoarelor întîlniri între premierul 
congolez și reprezentanții detașa
mentelor de răsculați din regiunea 
de răsărit a Congoului.

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). — 
Pilotul unui avion care a zburat joi 
deasupra localității Kindu, capitala 
provinciei Maniema, a confirmat că 
această localitate se află sub con
trolul trupelor răsculate. El a de
clarat, de asemenea, că detașamen
tele de răsculați dețin controlul a- 
supra a mai bine de jumătate din 
provincia Kivu. Aeroportul din Kin
du este închis. Răsculații, potrivit 
relatărilor corespondenților agenți
ilor occidentale de presă, sînt pe cale 
să preia controlul asupra altor loca
lități.

Referindu-se la compoziția noului 
guvern italian, agenția France Presse 
menționează într-o relatare transmi
să din Roma :

„Comparația dintre compoziția gu
vernului format de Aldo Moro și g 
guvernului precedent arată că n-au 
avut loc decît puține schimbări, 
ceea ce este normal, întrucît' este 
vorba pur și simplu de reeditarea 
formulei de participare socialistă. 
Numai cinci ministere își schimbă ti
tularii : Ministerul Bugetului, al Lu
crărilor Publice, al Muncii și Preve
derilor Sociale, al Sănătății și Mi
nisterul fără portofoliu pentru rapor
turile cu parlamentul. Repartiția în
tre cele patru partide rămîne în ori
ce caz aceeași și raportul de forțe 
din interiorul cabinetului este ne
schimbat.

Două schimbări au totuși o impor
tanță deosebită. Antonio Giolitti, so
cialist, Giacinto Bosco, reprezentant 
al curentului din partidul democrat- 
creștin condus de Amintore Fanfani, 
fostul prim-ministru, au părăsit Mi
nisterul Bugetului și, respectiv, Mi
nisterul Muncii. Acest refuz a consti
tuit una din principalele cauze ale 
întîrzierii cu care a fost stabilită lista 
ministerială. Moro a sperat, pînă în 
ultimul moment, că-1 va determina 
pe Fanfani să revină asupra hotărîrii 
sale de a retrage pe cei doi mi
niștri din curentul lui : Bosco și Gior
gio Bo. Ultimul n-a acceptat să ră- 
mînă la postul său decît cu titlu per
sonal.

N-a reușit nici încercarea de a 
face să participe la guvern curentul 
de „centrism popular" condus de 
Mario Scelba, fostul președinte al 
Consiliului de Miniștri, care și-a 
menținut opoziția de principiu față

de oiice formulă de centru cu par
ticipare socialistă.

Aceste luări de poziții reduc baza 
pe care se sprijinea guvernul pre
cedent. Intr-adevăr, dacă mecanis
mul votului din interiorul partidelor 
nu va funcționa, opoziția curentului 
de stingă socialist, a grupului Fan- 
fani și al lui Scelba riscă să pună 
guvernul în minoritate.

In schimb, se poate considera că 
cel de-al doilea guvern Moro cîști- 
gă în ceea ce privește coeziunea și 
aceasta ar trebui să-i permită a 
duce cu mai multă eficacitate lupta 
împotriva inflației pe care îndelun
gata criză guvernamentală a făcut-o 
și mai urgentă. Atît în politica in
ternă cît și în cea externă nu trebuie 
să se aștepte la nici un fel de schim
bări*.

La 23 iulie, la reședința șefului sta
tului italian, a avut loc ceremonia 
depunerii jurămîntului de către 
membrii noului guvern de centru- 
stînga, condus de primul ministru 
Aldo Moro.

La începutul sâptâmînli a avut Ioc 
la Bonn o ședință a Uniunii creștin- 
democrate — Uniunii creștin-sociale 
(U.C.D.—U.C.S.), principalul partid al 
coaliției guvernamentale. în legătu
ră cu aceasta, ziarul vest-german 
„Die Welt" scrie :

„După părerea cancelarului fede
ral Erhard, prin convorbirea pe care 
a avut-o luni cu politicieni ai 
U.C.D. și U.C.S. s-a trecut o etapă a 
disputelor aprinse purtate timp de 
14 zile cu privire la cursul politicii 
externe a R.F.G.

In această problemă, cancelarul 
și ministrul de externe Schröder, pe 
de o parte, și liderii partidului.

Adenauer șl Strauss, pe de altă 
parte, și-au menținut însă pozițiile 
lor deosebite. Comunicatul dat pu
blicității asupra discuției de 3 ore 
care a avut loc la palatul Schaum
burg, nu conține cuvintele «acord» 
sau «unitate» sau cel puțin «apro
piere de păreri». In comunicat se 
arată că în cursul discuțiilor 
regulate cu conducerea fracțiu
nii parlamentare U.C.D.—U.C.S. 
cancelarul federal a primit azi (20 
iulie) pe deputății Bundestagului 
Rainer Barzel și Franz Josef Strauss. 
La acest schimb de păreri, în centrul 
căruia s-a aflat politica europeană, 
au fost invitați să participe pre
ședintele U.C.D., fostul cancelar 
Konrad Adenauer, precum și mi
nistrul federal Schröder și Ludger 
Westrick. Intr-o discuție foarte amă
nunțită și îndelungată s-a făcut bi
lanțul stadiului încercărilor pentru 
unificarea Europei occidentale și al 
colaborării germano-franceze".

Potrivit ziarului sud-afrlcan „Rand 
Daily Mail", în cursul lunii viitoare 
la Tribunalul suprem din Pretoria va 
avea loc un nou proces intentat unor 
conducători ai mișcării de eliberare 
din Republica Sud-Africanâ.

Acest proces, scrie ziarul, 
multe asemănări cu recentul 
ces intentat împotriva lui
son Mandela și Walter Sisulu 
— conducători ai luptei de eliberare 
din R.S.A. Potrivit legilor rasiste din 
Uniunea Sud-Africană, cei cîțiva li
deri ai mișcării de eliberare, acuzați 
de „sabotaj", sînt pasibili de pe
deapsa cu moartea. Apărătorul acu
zaților va fi Abraham Fischer, prin
cipalul avocat al apărării în recen
tul proces din Pretoria.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la New York, 
în rotonda Universității Columbia, 
s-a deschis expoziția „Arhitectura 
în Republica Populară Romînă“.

La deschiderea expoziției au parti
cipat reprezentanți ai Departamen
tului de Stat și ai instituțiilor din 
New York, personalități din Secre
tariatul O.N.U., diplomați străini a- 
creditați la O.N.U., profesori și stu- 
denți ai Universității Columbia, per
sonalități din domeniul artei și cul
turii, ziariști.

Luînd cuvîntul la festivitatea de 
deschidere, dr. Kenneth Smith, de
canul facultății de arhitectură, a 
salutat faptul că expoziția este des
chisă în cadrul universității și a 
subliniat importantul program de 
construcție din R. P. Romînă, oglin
dit în această expoziție. Vorbitorul 
a menționat că expoziția prilejuiește 
o bună ocazie de cunoaștere între 
cele două popoare. Stevene Ruddy, 
directorul executiv al Oficiului pen
tru problemele culturale ale orașu-

lui New York, reprezentîndu-1 pe 
primarul orașului New York, a mul
țumit pentru faptul că se oferă lo
cuitorilor New Yorkului prilejul de 
a vedea această interesantă expozi
ție și de a cunoaște realizările po
porului romîn.

In încheiere a vorbit Petre Bălă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Romîne în 
S.U.A., care a arătat că prin această 
expoziție, organizată în cadrul a- 
ranjamentului cultural dintre cele 
două țări, poporul romîn are ocazia 
să prezinte poporului american mun
ca sa constructivă, realizările și nă
zuințele sale pașnice. Vorbitorul a 
apreciat .expoziția ca un nou prilej 
de mai bună cunoaștere și înțelegere 
Intre cele două popoare, exprimîn- 
du-și speranța că și în viitor vor a- 
vea loc astfel de manifestări. In în
cheiere, ambasadorul a citit mesajul 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, adresat poporului american cu 
ocazia prezentării acestei expoziții.

are 
pro- 
Nel-

Protocol comercial 
intre Polonia și R. F. G.

BONN 23 (Agerpres). — Agenția 
P.A.P. anunță că la Bonn a fost sem
nat primul protocol suplimentar la 
acordul comercial pe termen lung 
între Polonia și R.F.G. Protocolul, 
valabil pe anii 1964—1965, prevede o 
creștere a schimbului de mărfuri din 
partea ambelor părți (export și im
port) cu circa 70 milioane mărci, adi
că o creștere cu 25 la sută a schim
burilor față de 1963.

Noi incidente la Singapore
SINGAPORE 23 (Agerpres). — Pe 

străzile orașului Singapore au iz
bucnit joi dimineața' noi incidente, 
cînd restricțiile de circulație au fost 
ridicate pentru cîteva ore. După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vînt al poliției locale, alte trei per
soane au fost ucise, numărul morți- 
lor ridicîndu-se astfel Ia 11. Pînă în 
prezent, au fost arestate aproxima
tiv 1 200 de persoane, majoritatea 
pentru încălaarea restricțiilor de 
circulație. Pe străzile orașului con
tinuă să patruleze trupe înarmate. 
Totodată, s-a anunțat rechemarea 
unor unități ale armatei teritoriale 
pentru a întări paza în oraș.

PARLAMENTUL CIPRIOT
BRITANICE DIN INSULĂ

Convorbiri U
LONDRA 23 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei oficiale întreprinse 
la Londra, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut, în cursul 
zilei de joi, o întrevedere cu minis
trul de externe britanic, Richard 
Butler. Referindu-se la această în
trevedere, agenția France Presse 
relatează, citînd surse britanice au
torizate, că au fost discutate o serie 
de probleme privind situația din Ci
pru, operațiunile pentru menținerea 
păcii în insulă cu ajutorul forțelor

O.N.U. și problemele financiare care 
decurg de aici, precum și situația 
din sud-estul Asiei. Potrivit agenției 
citate, atît U Thant cît și Butler 
și-au exprimat neliniștea în legătu
ră cu întărirea potențialului militar 
al celor două comunități din Cipru. 
In aceeași zi, secretarul general al 
O.N.U. a avut o întrevedere cu li
derul partidului laburist, Harold 
Wilson. Vineri, U Thant va părăsi 
Londra cu destinația Rangoon.

A CERUT RETRAGEREA TRUPELOR

Joi, 
una-

NICOSIA 23 (Agerpres).— 
parlamentul cipriot a votat în 
nimitate o rezoluție a guvernului 
Ciprului care cere retragerea trupe
lor britanice din cadrul forțelor in
ternaționale ale O.N.U. aflate în 
insulă. ■ Rezoluția menționează că 
trupele britanice nu au respectat 
neutralitatea cerută de către Con
siliul de Securitate forțelor O.N.U. 
din Cipru. După cum transmite 
agenția France Presse, Parlamentul 
cipriot a hotărît, de asemenea, să 
examineze problema bazelor milita
re britanice în insulă, precum și 
problema rămînerii Ciprului în 
Commonwealth. Potrivit agenției, 
dezbaterile în această problemă au 
fost însă amînate la propunerea 
unui deputat independent.

In legătură cu situația din insulă, 
o sursă autorizată a guvernului ci
priot a declarat că în ultimele trei 
nopți au fost reperate avioane la o 
altitudine mică deasupra zonei si
tuate între Nicosia și muntele 
Kyrenia. Se crede, a precizat sursa, 
că aceste avioane aparțin Turciei și 
au parașutat anumite obiecte neiden
tificate încă.

NICOSIA 23 (Agerpres). — Forțe 
militare ale ciprioților turci au ocu-

pat pe neașteptate miercuri o nouă 
poziție în fața satului Hamid Mende- 
res în ciuda rezistenței opuse de un 
grup de ciprioți greci, aflați la mai 
puțin de 200 m. Aici a avut loc un 
schimb de focuri, care era pe punc
tul de a se extinde. Pentru a preveni 
această situație, o patrulă finlandeză 
din unitățile forței O.N.U. s-a inter
pus între cele două grupuri, ducînd 
în același timp tratative cu ciprioții 
turci pentru a se retrage de pe noua 
poziție. Intrucît forțele ciprioților 
turci au refuzat să se retragă, iar ci
prioții greci au declarat că sînt ho- 
tărîți să ocupe satul chiar prin forță, 
comandamentul forțelor O.N.U. a or
donat detașamentului finlandez să 
părăsească această poziție periculoa
să și să se retragă în satul Hamid 
Menderes pentru a proteja populația 
civilă.

Poziții diferite la
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Miercuri au început dezbaterile ge
nerale ale conferinței miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). Convocată la cererea gu
vernului Venezuelei, cu scopul de 
a se întreprinde „măsuri colective“ 
ostile Cubei, conferinței i-au fost 
prezentate pînă acum două proiecte 
de rezoluție în această problemă. 
Primul, elaborat în comun de Costja 
Rica, Columbia și Panama, cere ru
perea colectivă a relațiilor diploma
tice și consulare cu Cuba, precum și 
suspendarea de către toate țările 
membre ale O.S.A. a relațiilor co
merciale și comunicațiilor maritime 
și aeriene cu Cuba. Un al doilea 
proiect de rezoluție a fost prezentat 
de delegația Braziliei, care nu se re
feră la nici un fel de sancțiuni.

In rîndurile participanților la con
ferință a fost distribuit sub formă 
de „document cu caracter informa-

reuniunea 0. S.A.
tiv“ un proiect de 
gației argentinene 
nea, nu se referă la 
Miercuri după-amiază, 
Departamentului de Stat, Dean Rusk, 
a rostit o amplă cuvîntare în care a 
sprijinit punctele de vedere formu
late de guvernul venezuelean.

Referindu-se la desfășurarea lu
crărilor conferinței O.S.A., corespon
dentul din Washington al agenției 
France Presse arată că se depun 
eforturi pentru a se putea realiza 
majoritatea de două treimi necesară 
adoptării proiectului de rezoluție 
formulat de Costa Rica, Columbia și 
Panama. Totodată, agenția citată 
menționează că în rîndurile unor 
delegații ca : Mexicul, Uruguayul, 
Chile, Argentina, Bolivia se mani
festă diferite rezerve față de acest 
proiect de rezoluție. Potrivit agenției 
Associated Press „Mexicul și Chile 
se opun cu fermitate 
asemenea proiect de

rezoluție al dele- 
care, de aseme- 

„sancțiuni“. 
secretarul

adoptării unui 
rezoluție...

çw POLARIZĂRI ELECTORALE

NEW YORK. La 23 iulie, repre
zentantul permanent al Cambodgiei 
la O.N.U. a înmînat președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
în care face cunoscut faptul că forțe 
armate ale Vietnamului de sud s-au 
dedat la noi provocări la granițele cu 
Cambodgia.

Festivitățile de la Cairo
CAIRO 23 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 12-a aniversări a re
voluției egiptene, care a dus la răs
turnarea monarhiei, la Cairo a avut 
loc un miting de masă la care 
au participat conducători ai Re
publicii Arabe Unite, oaspeți de 
peste hotare, printre care șefi de 
state și guverne ai țărilor partici
pante la Conferința africană la ni
vel înalt.

Președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a rostit o cuvîntare în care 
s-a referit la realizările obținute de 
R.A.U. în diferite domenii în ulthnii 
12 ani, precum și la probleme ale 
țărilor arabe. Au mai luat cuvîntul 
împăratul Etiopiei, Haile Sellasie T, 
premierul Kenyei, Jomo Kenyatta, 
președintele Guineei, Seku Ture, 
premierul statului Malawi, Ha
stings Banda, președintele Algeriei, 
Ben Bella, premierul Irakului, Daher 
Yahia, președintele Sudanului, Ibra
him Abbud, și alții. A avut loc apoi 
o paradă militară.

CONGRESUL BRAZILIAN 
A PRELUNGIT 
PREȘEDINTELUI BRANCO

BRASILIA 23 
greșul brazilian 
miercuri, în a doua citire, amenda
mentul la constituție prin care se 
prelungește mandatul președintelui 
Castelo Branco pînă la data de 
15 martie 1967. în favoarea amen
damentului au votat 280 deputați, 
iar împotrivă 100.

MANDATUL

(Agerpres). — Con- 
a adoptat definitiv

Ultimele săptămîni au adăugat 
campaniei electorale din Chile ele
mente noi atît pe linia tendinței de 
polarizare a forțelor, cît și sub ra
portul încercărilor de a influența 
pulsul corpului electoral în vederea 
alegerilor prezidențiale din 4 septem
brie. Majoritatea observatorilor con
sideră că pînă în prezent atitudinea 
corpului electoral este favorabilă lui 
Salvador Allende, candidatul Fron
tului de acțiune populară (F.A.P.). Din 
mulțimea faptelor petrecute în ulti
ma vreme vom semnala doar cîteva 
mai importante.

Mai întîi, este vorba despre pașii 
spre dreapta pe care îi face senato
rul democrat-creștin Eduardo Frei, 
devenit între timp candidat la pre
ședinție și din partea conservatori
lor și liberalilor. La o întrunire re
centă în parcul „Cousino" din San
tiago, Frei a exclus definitiv din 
platforma sa politică punctul referi
tor la naționalizarea minelor de cu
pru și de salpetru, aflate sub contro
lul monopolurilor străine. Amintim 
că inițial el concepea naționalizarea 
principalei bogății a țării ca pe un 
lucru de perspectivă îndepărtată, 
(deci deosebire sensibilă față de Al
lende, care o socotește drept o mă
sură de primă urgență), apoi, pe 
parcurs, i-a adus un șir de amenda
mente, ca acum să o șteargă cu totul 
din program. Pesemne acesta este 
prețul (sau o parte a prețului) pe care 
îl plătește Frei pentru sprijinul ofe
rit de partidele coaliției guverna
mentale. Rămîne de văzut care vor 
fi repercusiunile gestului asupra a- 
celor categorii de alegători care 
erau tentați să creadă că liderii de- 
mocrat-creștinl urmăresc unele sco
puri asemănătoare cu cele ale 
F.A.P., atît doar că ar face-o într-o 
manieră mal moderată.

Paralel cu pasul renunțării la na
ționalizare, Frei și-a retractat și o 
afirmație făcută în urmă ou două

luni, potrivit căreia era dispus să 
respecte voința exprimată de urne, 
adică să se socotească învingător 
candidatul care a obținut cele mai 
multe voturi. Dar, acum cîteva zile, 
cu prilejul unei cuvîntări radiodifu
zate, el a declarat că dacă învingă
torul nu întrunește jumătate plus 
unul din numărul voturilor exprima
te, Congresul va trebui să decidă 
asupra alegerii președintelui. O po
ziție similară exprimase Juliq Durăn 
în timpul cînd figura drept candidat 
al coaliției guvernamentale și spera 
să obțină astfel învestitura la preșe
dinție, bazîndu-se pe sprijinul din 
Congres mai mult decît pe cel al 
alegătorilor. Ulterior, el a renunțat 
să mai candideze ca reprezentant 
al coaliției guvernamentale, în pre
zent fiind susținut doar de o fracțiu
ne a partidului radical. Durăn anun
ță acum că adevăratul sprijin al 
partidului radical nu se va vedea la 
alegeri, ci în Congres, cînd acesta 
va decide între primii doi din can- 
didații cu cele mai multe voturi. Cu
vintele lui Durăn au o adresă pre
cisă : dacă Frei obține locul al doi
lea în alegeri, el ar putea pactiza 
cu radicalii pentru a primi voturile 
lor în Congres și a fi desemnat ast
fel președinte. Ziarul „Ultima Hora’ 
este de părere că virajul făcut de 
Frei în această problemă își are ră
dăcina în convingerea că „poziția 
anterioară l-ar fi avantajat pe sena
torul Allende*.

De curînd gruparea de extremă 
dreaptă intitulată „Partidul național 
socialist* a anunțat că sprijină can
didatura lui Frei. Reprezentanții a- 
cestei grupări n-au încheiat un pact 
public cu democrat-creștinii, ci s-au 
mărginit să declare că acum vor 
vota cu Frei „fără compromisuri*, 
iar „data viitoare', adică la alegeri
le parlamentare din 1965, speră să 
prezinte candidați proprii.

Pe scurt, modificările survenite în

platforma democrat-creștfnilor în
dreptățesc presupunerile că există in
tenția de a face din candidatura lui 
Frei un drapel al dreptei deghizate. 
Comentatorii de presă socotesc că 
singurul punct mai important unde 
Frei își menține neschimbată poziția 

' este cel privitor la relațiile cu Cuba.
De cîteva ori, el a repetat că nu e 
partizanul ruperii acestor relații, si- 
tuîndu-se aici pe poziția susținută de 
Allende și de actualul președinte 
Jorge Alessandri.

Intre timp, în partidul radical 
continuă epurările celor ce cer o 
reorientare în sensul sprijinirii can
didatului F.A.P. In prezent, o întrea
gă fracțiune a acestui partid refuză 
să-l urmeze pe liderul Durăn, care, 
îngrijorat de pierderea treptată a 
sprijinului în partidul său, recurge la 
practici disperate de discreditare a 
adversarilor. între altele, el a vorbit 
recent despre un pretins „act sub
versiv* la care ar participa înalți 
funcționari al guvernului, inclusiv 
președintele. Totodată, l-a învinuit 
pe Allende că „pregătește un cli
mat propice violenței*. Răspunzînd 
insinuărilor, Allende a calificat drept 
grave ieșirile lui Durăn și a averti
zat asupra încercărilor pe care le 
fac anumite sectoare ale dreptei 
pentru a crea condiții de haos favo
rabile unei lovituri de stat menite 
să împiedice eventuala victorie în 
alegeri a forțelor grupate în Frontul 
de acțiune populară. Reafirmînd 
obiectivele frontului, Allende a spus 
că, în cazul victoriei în alegeri, va 
fi „președinte pentru 91 la sută din 
populația chiliană*. Șl în timp ce 
forțele oligarhiei își sporesc efortu
rile pentru a evita o asemenea al
ternativă, lozincile F.A.P. (naționali
zarea industriei, reforma agrară, li
bertăți democratice etc) cîștigă spri
jinitori.

BRASILIA. La Brasilia au fost date 
publicității citații prin care se ordonă 
fostului președinte al țării, Joao Gou- 
lart, să compară în decurs de opt zile 
în fața unei comisii de anchetă a Mi
nisterului de Război. De asemenea, au 
fost citați 12 membri ai fostului regim, 
printre care mai mulți miniștri. După 
cum se știe, fostul președinte Goulart 
se află în exil, în Uruguay, după lovi
tura militară de stat din luna aprilie. 
Celelalte persoane citate se găsesc, de 
asemenea, în exil în diferite țări lati- 
no-americane.

BUDAPESTA. La Invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, la 23 iulie a sosit la Budapesta 
delegația Partidului socialist din Japo
nia, în frunte cu Tomomi Narita, se
cretar general al partidului.

SOFIA. Miercuri seara a sosit la 
Sofia într-o vizită oficială Edward

Du Cann, ministru de stat la Ministe
rul Comerțului al Marii Britanii.

VIENA. La invitația vicecancelaru
lui Austriei, dr. Bruno Pittermann,

la 23 iulie a sosit la Viena, într-o vizi
tă de cîteva zile, Jenö Fock, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare.

Noul turn al televiziunii din Londra 
este aproape gata. La ultimul etaj 
al clădirii, înaltă de peste 200 m, 

se va amenaja un restaurant

PRAGA. La 22 iulie, la Praga și-a 
încheiat lucrările cea de-a 15-a sesiune 
a Uniunii internaționale a științelor 
biologice. La lucrările acestei sesiuni, 
care au durat cinci zile, au luat parte 
120 de oameni de știință din 26 de 
țări, printre care și R. P. Romînă.

WASHINGTON. Președintele Lyn
don Johnson a anunțat că Statele U- 
nite intenționează să lanseze satelitul 
de telecomunicații „Syncom III“, prin 
intermediul căruia va deveni posibilă 
retransmisia pe teritoriile Americii, 
Canadei și Europei a întrecerilor Jocu
rilor Olimpice de vară de la Tokio. 
Administrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) va lansa acest satelit la 18 
august.

LONDRA. In Anglia va fi instituit 
un premiu pentru țările Common- 
wealthului în genul Premiului Nobel. 
Anual vor fi acordate zece asemenea 
premii pentru merite deosebite obținu
te în domeniile educației, științei, ar
tei, literaturii, în sport și în alte do
menii de activitate.

LONDRA. Ziarul „Daily Mail" a 
organizat un sondaj în rîndurile opi
niei publice engleze, rugînd să se răs
pundă la întrebarea : „Pentru cine ați 
vota dacă ar avea loc imediat alegeri 
generale ?“. 46,8 la sută din cei între
bați au sprijinit pe candidații labu
riști, iar 42,8 la sută au răspuns că 
și-ar da votul candidaților conserva
tori. Restul au declarat că nu s-au de
cis încă.

WASHINGTON. După cum rela
tează agenția France Presse, senatorul 
Barry Goldwater, candidatul republi
can la președinție, a solicitat președin
telui Johnson o întrevedere pentru a 
discuta unele probleme privind drep
turile civile și campania prezidențială.

VIENTIANE. Primul ministru lao
țian a plecat la 23 iulie la Luang 
Prabang, unde va fi primit de regele 
Savang Vathana, pe care-1 va infor
ma asupra situației politice și mili
tare din țară. Surse din Vientiane re
latează că este posibil ca prințul Su- 
vanna Fumma să prezinte regelui o 
listă cu patru noi miniștri, în vederea 
unei remanieri ministeriale.

: < ÄSH

46 de studențl canadieni au sosit recent în Cuba. In fotografie : stu
denții canadieni vizitează cqjjlerul do cot al Havanei

Vaslla OROS

BRUXELLES. La 23 iulie, Finlanda 
și-a trimis reprezentanți diplomatici la 
Bruxelles pe lingă Comunitatea Eco
nomică Europeană. Pînă în prezent 
Finlanda era singura țară scandinavă 
care nu avea reprezentanți în institu
țiile de la Bruxelles ale Pieței comune.

ATENA. In orașul grec Lavrion au 
avut loc miercuri seara ciocniri între 
muncitorii greviști de la o fabrică tex
tilă și jandarmi. In timpul ciocnirilor, 
au fost rănite 65 de persoane, 37 de 
muncitori au fost arestați.

ALGER. La 22 iulie a fost semnat 
un acord cu privire la colaborarea 
științifico-culturală dintre Polonia și 
Algeria. Acordul prevede un schimb 
larg de informații în domeniile artei, 
flulturii, învățămîntului și sportului, 
precum și schimburi de delegații și 
programe științifico-culturale.

MONTEVIDEO. Poliția dictatorului 
Stroessner a lansat un val de acțiuni 
represive împotriva conducătorilor ță
ranilor paraguayeni. Astfel, Râul Gar- 
cete, liderul muncitorilor de pe plan
tațiile de trestie de zahăr, a fost tortu
rat și supus unor interogatorii repeta
te, după care a fost asasinat. De ase
menea au fos uciși Spellidados Gauto 
și Prieto Tambien, conducători ai ță
ranilor. Ei au fost .acuzați de a fi pus 
la cale o răscoală împotriva guver
nului.
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