
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

(pag. 2-a).

''îOe^Organ al Comitetului Central a! P.M.R

• Informații din acti
vitatea organizațiilor de 
partid

o C. 
bine 
(Pe urmele planurilor 
M.T.O. în întreprinde
rile bănățene) (pag. 
2-a).

Moraru — Mai
mai devreme...

0 M. Pop — La stu
diourile de la Buftea : 
Filme romînești în pre
gătire (pag. 2-a).

© Vești din țările so
cialiste (pag. 3-a).

Anul XXXI Nr. 5579 | Miercuri 4 iulie 1962

agricole de vară
Paralel cu recol

tarea cerealelor 
păioase și a legu
minoaselor timpu
rii se pun baze
le recoltei pentru 
anul viitor prin 
efectuarea lucră
rilor de pregătire 
solului. Rezultatele 
treaga țară de stațiunile agricole 
experimentale, confirmate de pro
ducție, au demonstrat importanța 
deosebită pe care o are executarea 
acestor lucrări pentru realizarea de 
recolte sporite.

Arăturile de vară făcute la timp 
și de bună calitate asigură desfă
șurarea activă a proceselor biochi
mice în stratul arabil al solului. 
Prin afînarea solului se înmulțesc 
microorganismele și crește mult 
activitatea acestora. Ele descom
pun substanțele vegetale și le 
transformă în compuși minerali ce 
constituie hrana plantelor. Astfel, 
o arătură de vară mărește canti
tatea de nitrați (săruri minerale cu 
azot) de 2—6 ori în funcție de 
tipul de sol. Pe solul brun roșcat 
de pădure pe care s-a făcut arătura 
imediat după recoltarea mazărci 
s-au găsit, înainte de semănat, 142 
kg de nitrați la hectar, iar pe acela 
pe care s-a făcut numai arătura 
înainte de semănat cantitatea de 
nitrați a fost de 32 kg.

Prin arături de vară se creează 
condiții pentru înmagazinarea și 
păstrarea apei provenite din ploi. 
Astfel, pe terenurile arate vara can
titatea de apă existentă în sol pe 
adîncimea de 1,20 m a fost în me
die pe 3 ani, pe solul brun roșcat 
de pădure cu 516 vagoane la ha 
mai mare decît pe terenurile arate 
numai toamna înainte de semănat.

Tot ca efect al arăturii de vară 
este și sporirea cantităților de alte 
elemente nutritive solubile folosite 
în hrana plantelor. Ca urmare, se
mănăturile de cereale de toamnă 
din primele faze de vegetație și pînă 
la recoltare cresc mai viguros, în
frățesc mai mult iar producțiile 
sînt mai mari și de calitate mai 
bună. Atît cercetările științifice, cît 
și practica au dovedit efectele ară
turilor de vară pe toate tipurile 
de sol din țara noastră în obți
nerea de recolte mari. •

Din numeroasele exemple ce se 
pot da reiese că arăturile de vară 
dau mari sporuri de recoltă care 
variază de la an la an, în func
ție de condițiile climatice. Pe solul 
cernoziom castaniu, bunăoară, pe 
o perioadă de 9 ani, datorită a- 
răturilor de vară făcute în fiecare 
an, sporurile de recoltă, la grîul de 
toamnă, au variat de la 145—1 015 
kg la ha, pe solul brun-roșcat de 
pădure de la 347 kg pînă la 1 445 
kg la ha iar pe podzol de la 195 
la 990 kg la ha — față de recoltele 
obținute pe terenurile arate numai 
înainte de semănat.

Recoltele obținute pe terenurile 
arate din vară sînt și calitativ. su
perioare. Și în această privință 
experiențele au demonstrat că se 
poate realiza o cantitate dublă de 
proteine la ha de grîu față de re
coltele de pe terenurile arate nu
mai înainte de semănat. Aceasta 
înseamnă că făina de grîu este mai 
bogată in proteine și pîinea mai 
hrănitoare.

Toate aceste efecte binefăcătoare 
ale arăturii de vară se pot realiza 
numai daca lucrarea este de bună 
calitate. O arătură de bună calitate 
se face atunci cînd în stratul arabil 
este umiditate în cantitate mijlocie, 
cînd brazda se mărunțește și se a- 
șează fără să rămînă goluri de aer, 
iar suprafața arăturii este netedă.

Recomandările 
Institutului central 

de cercetări agricole

și fertilizare a 
obținute în in
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1500 de tractoare 
peste sarcina prevăzută

Constructorii uzinelor de tractoare din Brașov au 
trimis anul acesta unităților socialiste din agricultură 
1 500 de tractoare peste sarcina prevăzută. în același 
timp, datorită măsurilor tehnice luate și bunei orga
nizări a muncii, colectivul acestei uzine a livrat peste 
plan piese de schimb și accesorii pentru mașinile ce 
lucrează 
aproapo

în actuala campanie agricolă în valoare de
11 000 0G0 lei. (Agerpres)

All primit „Drapelul

Construcții 
de locuințe

După executa
rea 
vară 
pot 
pentru semănatul 
celei de-a 2-a cul
turi, pentru se
mănăturile de 

toamnă sau pentru cele de primă
vară.

în acest scop se recomandă :
1). Arăturile pentru însămînțarea 

celei de-a doua culturi se vor exe
cuta pe toate tipurile de sol la 
adîncimea la care nu se scot 
bulgări mari. Plugurile trebuie 
obligator să lucreze în agregat cu 
grapa stelată pentru sfărîmarea 
bulgărilor mici, netezirea arăturii 
și stabilirea unui contact strîns în
tre sol și resturile vegetale îngro
pate.

Odată cu executarea arăturii se 
încorporează, în limita posibilități
lor, îngrășăminte minerale și , în
deosebi cele cu azot, 
la hectar cîte 70—100 
amoniu.

Lucrarea se poate 
grapa cu discuri pe

arăturii de 
terenurile 

fi folosite

. i în- 
folosindu-sc 

kg azotat de

executa și cu 
care se pun 

greutăți pentru a se asigura o a- 
dîncime cît mai mare. De aseme
nea, unghiul de lucru al discurilor 
va fi înclinat la maximum pentru a 
mărunți bine stratul lucrat. Dis
cuirea se poate face de două ori 
pentru a se asigura un bun pat 
germinativ. După semănat terenul 
se va tăvălugi pentru a se grăbi 
răsărirea. Ca a doua cultură trebuie 
semănat porumb pentru siloz sau 
masă verde. Gospodăriile colective 
și de stat să însămînțeze supra
fețe cît mai mari cu asemenea plan
te pentru a se asigura baza furaje
ră necesară și o rezervă de furaje.

2). Arăturile de vară pentru se
mănăturile de toamnă pe cerno
ziomuri, pe solul brun-roșcat de 
pădure și alte tipuri asemănătoare 
de sol se fac după cum urmează : 

Dacă la recoltare, stratul arabil 
al solului este bine aprovizionat cu 
apă, iar arătura se revarsă după 
plug, se 
turi la 
Arătura 
gatoriu în agregat cu grapa stelată 
și odată cu efectuarea ei — dacă 
sînt posibilități — se vor încorpo
ra îngrășămintele organice, fosfa- 
tice și o parte din cele azotate, în 
funcție în primul rînd de tipul de 
sol și de planta premergătoare se
mănăturii de toamnă.

Arătura de vară se execută mai 
eficiența crește dacă se 

de la -recoltare.

vor executa direct ară- 
adîncimea de 25—30 cm. 
se face în mod obli-

ușor și 
face la 2—3 zile 
Pînă în toamnă, la semănat, arătu
rile se mențin curate de buruieni și 
afinate la suprafață fie prin lucrări 
cu grapa cu discuri în agregat cu 
grapa stelată, fie cü grapa cu colți 
reglabili în agregat cu grapa ste
lată și eventual cu cultivatorul.

în cazul cînd îngrășămintele nu 
se pot administra odată cu arătura 
de vară, ele se pot răspîndi înain
tea lucrării premergătoare semăna
tului, cu cel puțin 15—20 de zile 
înainte de semănat, 
gătitoarese execută 
în agregat cu grapa 
grapa cu discuri tot 
grapa stelată, la 
10—12 cm.

Dacă stratul arabil al solului are 
puțină umiditate și se scot bulgări 
mari este necesar să se facă o dis- 
cuire imediat după recoltare. Nu 
trebuie să se lase miriștea nelucra
tă ci să se facă imediat discuirca 
la 10—12 cm.

Discuirea este o lucrare ajută
toare care se face în vederea păs-

Lucrarea pre- 
fie cu plugul 
stelată, fie cu 
în agregat cu 
adîncime de

de întreprindere îruutașâ“
Pentru rezultate deosebite în 

muncă obținute în cadrul întrecerii 
socialiste în semestrul II al anului 
1961 s-a decernat „Drapelul roșu 
de întreprindere fruntașă” unui nu
măr de 6 întreprinderi din industria 
ușoară. Acestea sînt : fabricile „A- 
desgo” ?i „Ana Ipătescu” din Capi
tală ; „Mondiala" și „1 Septembrie" 
din Satu-Mare ; fabrica de sticlă- 
Turd'a și filatura de in și cînepă 
„8 Martie" din Gheorghieni.

Imbunăfâțires 
aprovizionării 

cu apă a orașului
Iași

statia de cap- 
a apei din 

intrat

■La
■are
•iul Prut a
recent în funcțiu
ne o nouă pompă 
de mare capacita
te. Aceasta a făcut 
ca debitul zilnic 
de apă pentru a- 
provizionarea ora
șului, să sporească 
cu 5.000 mc.

De la începutul anului și pînă acum, 
constructorii de pe șantierele de locuințe 
din orașul Onești au ridicat pentru pe
troliștii și chimiștii de aici blocuri însu- 
mînd aproape 300 de apartamente. Zilele 
trecute a fost predat un nou bloc cu 60 
de apartamente, executat din panouri 
mari prefabricate.

Prin aplicarea metodelor avansate de 
construcfie, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de pe acest șantier au economisii 
în ultima lună aproape 400 mc de beton 
armat, 88 mp de cofraje și circa 2 500 
ml tablă neagră de diferite dimensiuni.

Un nou club muncitoresc
La Oradea s-a inaugurat clubul munci

torilor constructori din localitate. Noul 
club este prevăzut cu o 
tă|i cu o capacitate de 
săli de lectură, de sport 
cu peste 10.000 volume.

sală de festivi-
400 de locuri, 
și o bibliotecă

Descoperiri arheologice
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

In comuna Șușița din raionul Fi- 
liași cîțiva țărani colectiviști au 
descoperit fragmente ceramice vechi 
și 22 monede de argint. După apre
cierile specialiștilor de la Muzeul 
regional Oltenia 
din secolul II 
î.e.n.

Săpîndu-se în 
același loc s-au 
mai găsit încă 
107 monede da
cice și 3 vase 
ceramice.

Comerțului Interior a ho- 
tărît ca, începînd de la 
orele 23, să înceteze fo
losirea acestor stații, iar 
orchestrele să reducă in
tensitatea muzicii.

Pentru ca orchestrele 
și stațiile de amplificare 
din grădinile de vară ale 
unităților de alimentație 
publică să nu tulbure 
liniștea locatarilor din 
împrejurimi, Ministerulmonezile dateazăInginerul Aurel 

Popa și Florea 
Grecu, președin
tele gospodăriei 
din satul Lanuri
le, raionul Negru 
Vodă, controlea
ză calitatea ară
turii făcute 
mecanizatori.

Fruntași la recoltat
9

recolta de orz a fost sfrîn- 
să în epoca optimă, înlă- 
turîndu-se pierderile.

Secerișul orzului se 
apropie de sfîrșit și în 
gospodăriile de stat din 
cadrul frustului Constan
ța, precum și în gospo
dăriile colective 
ionul Istria.

trustului Go
ți gospodă-

Unitățile 
sfaf-Tulcea 
riile agricole colective din 
raionul Tulcea au termi
nat primele în regiunea 
Dobrogea recoltarea or
zului de toamnă. Folosin- 
du-se din plin capacita
tea de lucru a combinelor 
și secerătorilor-legălori,

de foamnă 
de pe mai 
sferturi din 

cultivată. Tot- care

Pe Valea

șidin ra- 
în întreaga

regiune orzul 
a fost sfrîns 
mull de trei 
suprafața 
odată s-a recoltat grîul de
pe 15 009 ha. în prezent, 
toate mijloacele sînt folo
site penlru a se termina 
în cel mai scurt timp 
secerișul griului.

Someșului

la gos-

SATU-MARE (coresp. „Scînteii"). 
De îndată ce orzul a dat în pîrgă, 
la gospodăria colectivă din Culciu- 
Mic, situată pe Valea Someșului, 
a început recoltatul. în două zile 
bune de lucru, cu sprijinul mecani-

zatorilor, colectiviștii au strîns or
zul de pe o suprafață de 50 ha.

Recoltarea orzului de toamnă a 
început în aceste zile și la gospo
dăriile colective din Ambud și Po- 
tău, precum și în unele gospodării 
colective și de stat din raionul Carei.

L O frumoasă dimineață 
I de vară. în pădurea Sna- 
( gov străbat pînă depar- 
( te cîntecele de voioșie 
( ale copiilor sosiți să-și 
f petreacă o parte a zile- 
! lor de vacanță. Sînt pri- 
j- mii oaspeți ai taberei de 
( pionieri și școlari orga- 
( nizată de Siatul popular 
I al Capitalei. Pînă la în- 
f ceputul lunii septembrie 
l peste 5 000 de pionieri 
J și elevi, bucurîndu-se de 
( o îngrijire atentă, de apă 
I și soare, își vor petrece 
i vacanța aici într-un mod 
I plăcut șl instructiv.
I In tabăra de pe malul 
( lacului Snagov sîntem 
( oaspeții celor 430 de e- 
I levi și pionieri din raioa- 
j nele „Grivița Roșie" și 
[ „23 August". Din bogatul 
f program al unei zile de 
< tabără am înregistrat pe 
!■ peliculă cîteva imagini 
[■ pe care vi le înfățișăm în 
( fotografiile de mai jos.
I ...Orele 7 dimineața, 
f După ce gornistul de ser- 
f viciu a sunat deștepta- 
[ rea, copiii, sub suprave

gherea profesorului de e- 
ducajle 
nastică 
poi, pe 
nierii 
pentru 
lului și 
gramului din ziua respec
tivă (fotografia nr. 1).

Notăm în carnet din 
programul zilei : baie în 
lac și plajă, concurs de 
recitări și coruri, pleca
rea în drumeție în îm
prejurimi, vizită
podăria agricolă colecti- 

încheiere, o 
vaporașul pe

în
cu

fața cabaneiîn
ștrandul. Copiii 

nerăbdători să-și

tema 
inimă

fizică, fac glm- 
de înviorare. A- 
detașamente, pio- 
formează careul 
înălțarea drape- 
comunicarea pro-

vă și, 
plimbare 
lac.

Chiar 
se află 
sînt
dovedească măiestria la 
înot (fotografia nr. 3). Și 
cum înotul îi pasionează 
pe mulți, zilnic au loc 
adevărate întreceri.

După o baie reconfor
tantă, pionierii șl șco
larii se împart pe deta
șamente. Multora le pla
ce să călătorească. îi în- 
tîlnim în pădure, la un 
concurs de orientare tu
ristică. Poienița însorită 
din mițlocul pădurii este 
o gazdă ospitalieră. (Fo
tografia nr. 2). Numeroși 
pionieri își dedică timpul 
liber întrecerilor 
five. Pe terenul 
propierea cabanei 
întreceri la volei
fotbal. Echipele sînt în
curajate cu multă pasiu
ne de suporteri. Pădurea 
oferă multe bucurii mici
lor naturaliști. Pe elevele 
Mihaela Popescu, de la

spor- 
din a- 
au loc 
și la

—
Școală hr. 172, șl Olga 
Zoltan, de Ia Școala nr. 
51, le-am întîlnit pe că
rările pădurii în căuta
rea „pieselor" pentru 
completarea ierbarului șl 
insectarului cu care se 
vor întoarce din tabără. 
Nu mai puțin preocupați 
sînt recitatorii și coriștii. 
La concursul cu 
„Mulțumim din
partidului”, ei recită ver
suri în fața colegilor lor 
fotografia nr. 4). Spre 
seară — o plimbare pe 
lac. Vaporașul, acostat în 
„port",e luat cu asalt de 
cei 209 de excursioniști. 
Timp de aproape o oră, 
copiii vor colinda pe o- 
glinda lucie a lacului 
(fotografia nr. 5).

Adăugați la toate cele 
relatate succint mal sus 
focurile de tabără în ju
rul cărora au loc con
cursuri de ghicitori și po
vești, filmele prezentato 
pe un ecran așezat în 
mijlocul naturii 
alte activități 
avea imaginea 
cânte minunate

elevii bucureȘteni.

apropierea 
interna (io- 
care par- 
R. P. Po-

Pe aeroportul Clinceni din 
Capitalei a început concursul 
nai de parașutism sportiv, Ia 
ticipă sportivi șl sportive din 
Ionă, R. P. Ungară șl R. P. Romînă. în
fotografie : concurenta romînă Elisabeta 
Kiss-Minculescu, stabilind un nou record 
mondial, 
zare față

Ea a realizat media de ateri- 
de punctul fix de 1,25 m.

(Foto : Agerpres)

DE PESTE HOTARE

și multe 
și veți 

unei va- 
petrecute

LA 3 IULIE ALGERIA A FOST PRO
CLAMATĂ REPUBLICĂ INDEPEN
DENTĂ. Proclamarea independenței 
Algeriei urmează anunțării rezulta
telor oficiale ale referendumului care 
a avut loc la 1 iulie în întreaga Al
gérie. Potrivit acestor rezultate peste 
99 la sută din populația Algeriei s-a 
pronunțat pentru independență. (A- 
mănunte în pag. IV-a).

UN MARE „MARȘ AL PĂCII" a 
avut loc în împrejurimile Romei. De
monstranții au cerut încetarea 
periențelor americane cu arma 
oleară.

T® locul era gata. Purta nr. 1, pri- 
mul dintr-un grup de blocuri 

e po Bulevardul 1 Mai 313. își aș
tepta locatarii. într-o dimineață, a 
început mutarea. Opreau la scară 
camion după camion. Cei care a- 
veau să stea împreună, poate toată 
viața, făceau cunoștință, legau prie
tenii. Mulți se știau de la „Grivița 
Roșie". Mai toți, ceferiști.

Și pe urmă, blocul a intrat „în 
normal". Adică : dimineața oamenii 
se duceau la lucru, ferestrele so dă
deau de perete, începea dereticatul. 
Gospodinele plecau la piață pentru 
cumpărături. După amiezile, vedeai 
cetățenii trebăluind în apartamen
tele lor sau în jurul blocului. Fie
care căuta să-și creeze un interior 
plăcut,, confortabil,. să dea o mînă 
de ajutor la amenajarea grădiniței 
din fața blocului, la buna lui între
ținere.

Cu timpul, unii s-au dovedit gos
podari mai pricepuți, cu grijă pen
tru bunul mers al treburilor între
gului bloc, pentru bunurile statului, 
la zi cu plata chiriei sau apei. Alții, 
însă, se interesau exclusiv de apar
tamentul lor, în care se închideau ca 
melcul într-o cochilie. Din pricina 
aceasta, unele probleme privind în
treținerea întregului bloc nu erau 
rezolvate la timp.

Intr-o dimineață, pe scara B, cîți- 
va locatari urcau treptele spre a- 
partamentul

’ Dîrjan. Se 
grupei de 
nea de zi, 
facem ca 
mai bine gospodării. Au fost propu
neri, idei și discuții interesante. S-au 
stabilit apoi măsuri cu privire la 
micile reparații necesare, la înfru
musețarea și curățenia blocului. 
Foarte bine a spus lăcătușul Eugen 
Rusoi :

— Noi ne-am obișnuit în uzină cu 
o viață de colectiv în care dom
nesc ordinea, ajutorul reciproc, 
relațiile tovărășești. Și locatarii unui 
bloc formează un mic colectiv. De 
ce să nu trăim și să nu ne purtăm 
în așa fel îneît să ne simțim bine 
cu toții ?

Au urmat și alte adunări. Membrii 
de partid s-au obișnuit să se întîl- 
nească ori de cîte ori erau de re
zolvat probleme de interes comun. 
Și s-au rezolvat multe. Rezultatul 
cel mai important a fost însă că au 
început să se intereseze tot mai 
mult de problemele blocului și nu 
numai de 
sonale.

Membrii 
cina de a

locatari și de a-i atrage și pe aceș
tia la gospodărirea blocului. Cu 
timpul, s-a ajuns să se creeze o pu
ternică opinie 
glijențelor în 
chirie, apă, 
ce privește 
în definitiv, și în respectarea unor 
asemenea îndatoriri se vede simțul 
de răspundere cetățenească, con
știința obligațiilor sociale.

Azi, cînd intri în bloc, vezi pe afi- 
șier numai lista locatarilor din bloc ; 
afișe cu restanțe de 
nești. Au fost cîteva 
meni delăsători la 
Membrii grupei de 
de vorbă cu ei. In 
cerut de la I.A.L. o situație a restan
țelor. Așa, ca să se discute „pe con
cret". Unul din ei, ajustorul Ion Mu- 
șat, l-a luat la întrebări pe 
rul M.D. :

— Bine, tovarășe, lași să 
patru luni fără să plătești

Acesta a recunoscut : 
din cauza neglijenței. în definitiv, 
chiria este mică. Și el, și alții în 
aceeași situație, au plătit apoi 
chiria pe luna în curs și cîte o res
tanță pînă cînd și-au achitat toate 
datoriile.

Azi, toată lumea e la zi cu chiria.

publică împotriva ne- 
ce privește plățile la 
lumină, cît și în 
diferitele reparații.

plată nu întîl- 
cazuri de oa- 
plata chiriei, 
partid au stat 
prealabil, s-a

locata-

treacă 
chiria ? 

n-a plătit

tovarășului Dumitru 
ținea prima adunare a 

partid din bloc. La ordi- 
un singur punct : cum să 
blocul nostru să fie cît

(Continuare în pag. IlI-a)

cele ale locuințelor per-

și Limbourg, precum și din 
cîtorva provincii din Valonia.

ex- 
nu-

Fotoreportaj de 
GH. PETRESCU 
și M. RADU

de partid și-au luat sar- 
sta de vorbă cu ceilalți

coi- 
cancelarului Ads- 
în oraș, grupuri de 
întîmpinat automo- 
afla Adenauer ex-

de

Kigali

LA PARIS, în momentul cînd 
tegiul oficial al 
nauer pătrundea 
demonstranți au 
bilul în care se
primîndu-și dezaprobarea fccțct de 
această vizită.

5 000 do OAMENI au demonstrat 
în orașul Haelen (Belgia) în semn 
de solidaritate cu metalurgiștii gre
viști care continuă de patru săptă- 
mîni o luptă dîrză pentru majorarea 
salariilor. La demonstrație au sosit 
delegații din partea diferitelor în
treprinderi- ale provinciilor flamande 
Anvers 
partea

Excelenței sale Domnului 
GREGOIRE KAYIBANDA 
Președintele Republicii Ruanda

prilejul proclamării independenței statului 
Ruanda, adresez Excelenței Voastre și poporului țării 
drv. sincere felicitări și urări de bunăstare.

Cu această ocazie vă aduc la cunoștință că guver
nul Republicii Populare Romîne a hotărît să recu
noască statul independent Ruanda.

Sînt convins că între R. P. Romînă și Ruanda se 
vor stabili relații de colaborare spre binele popoare
lor noastre și păcii în întreaga lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

^TS-mpa de partid a căutat eă cul- 
tive în rîndurile locatarilor 

simțul de răspundere față de bunurile 
încredințate loi spre folosire, față de 
avutul obștesc, și mîndria de a fi 
buni gospodari. In bloc a început o 
activitate gospodărească bine orga
nizată. S-au pus toate geamurile 
de la intrare și pe scări ; podul ne
glijat, cu tencuiala căzută și cîteva 
geamuri lipsă, a fost pus la punct ; 
s-a transportat în trei duminici mo
lozul rămas pe sub scări și în piv
nițe, s-a făcui o verificare amănun
țită a robinetelor și instalațiilor pen
tru 
în 
tru 
tru

a se evita pierderile de apă și, 
fine, s-au cumpărat unelte pen- 
curățirea zăpezii, iarna, și pen- 
grădină, vara.

Grupa de partid și-a propus să 
rezolve și alte probleme de interes 
comun. A discutat, bunăoară, des
pre modul cum se plătește apa în 
bloc. Cum se proceda pînă atunci ? 
După ce se socotea consumul de 
apă, responsabilul blocului stabilea 
sumele de plată pe locatari și se 
ducea să strîngă banii de la fie
care. Se întîmpla ca unii să lip-

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. H-a)

Excelenței sale Domnului 
ANDRE MUIiIRWA 

Prim-rninistru al statului Burundi

Usumbura
Cu 

rundi, 
sincere felicitări și urări de prosperitate.

Cu acest prilej vă aduc la cunoștință că guvernul 
Republicii Populare Romîne a hotărît să recunoască 
statul independent Burundi.

îmi exprim convingerea că între Republica Popu
lară Romînă și Burundi se vor stabili bune relații 
în folosul popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

ocazia proclamării independenței statului Bu- 
transmit Excelenței Voastre și poporului dv.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romînă
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BACĂU (trimisul „Scînteii'). — 
Biroul Comitetului regional de 
partid Bacău a analizat munca 
desfășurată de organizațiile de 
partid și comitetele sindicatelor din 
întreprinderile forestiere pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al P.M.R. cu 
privire la valorificarea superioară 
a masei lemnoase. A reieșit că 
unele comitete raionale de partid 
— Piatra Neamț, Bacău — au or
ganizat o mai intensă muncă poli
tică în rîndul muncitorilor fores
tieri, ocupîndu-se, totodată, de 
buna organizare a lucrului în bri
găzi și echipe, de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
ale muncitorilor. Colective formate 
din activiști de partid și specialiști 
au studiat și propus pentru gene
ralizare cele mai bune metode de 
lucru care asigură valorificarea 
superioară a masei lemnoase, re
ducerea consumurilor specifice și 
sporirea productivității muncii. Ast
fel, în întreprinderea forestieră Ba
cău, indicele de utilizare a masei 
lemnoase din fag a ajuns la 73,3 
la sută, iar la întreprinderea fores
tieră Piatra Neamț — la 64,7 la 

• sută. în sectorul industrializării 
lemnului s-au economisit, prin re
ducerea consumurilor specifice, 
peste 280 000 metri cubi de lemn de 
lucru.

Biroul comitetului regional de

partid a adoptat un plan de mă
suri în care, printre altele, s-a pre
văzut extinderea brigăzilor de pro
ducție cu plată în acord global, 
organizarea unor schimburi de ex
periență între secretarii comitetelor 
de partid din unitățile forestiere în 
vederea însușirii celor mai bune 
metode folosite în munca politică 
de masă.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La 
Comitetul regional de partid Cluj 
a avut loc recent o consfătuire 
la care au participat secretari ai 
comitetelor raionale de partid, di
rectorii cabinetelor regional și ra
ionale de partid precum și alți lu
crători din domeniul propagandei. 
Au fost dezbătute unele probleme 
privind îmbunătățirea muncii de 
propagandă și cultural-educative 
de masă în scopul îndeplinirii ho- 
tărîrilor
din aprilie a.c. și a sarcinilor 
decurg din documentele 
extraordinare 
Naționale.

In cadrul 
prezentat un
regional de partid care, 
altele, prevede măsuri pentru pre
gătirea deschiderii noului an în 
învățămîntul de partid, ținerea de 
expuneri pe teme ale politicii 
partidului în adunările organizații
lor de bază, convorbiri ale acti-

viștilor de partid cu noii membri 
și candidați de partid, intensifi
carea propagandei tehnice etc. în 
ce privește munca ideologică 
rîndul intelectualilor, în plan 
prevede folosirea pe scară 
largă a unor forme de activitate 
cum sînt simpozioanele, sesiunile 
științifice, discuțiile pe teme ideo
logice etc. Peste 
tuali vor pleca 
iarnă la sate pe 
pentru a sprijini 
culturală de masă.

în
se 

mai

600 de intelec- 
în perioada de 
timp de 10 zile 

munca politică și

Plenarei C.C. al P.M.R. 
ce 

sesiunii 
a Marii Adunări

consfătuirii a fost 
plan al comitetului 

printre

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și 
ciocanul"). — Organizafiile de bază din 
comuna Coteana, raionul Slatina, se 
ocupă cu grijă de aparifia la timp a 
gazetelor de perete. Au fost atrași să 
scrie articole numeroși 
voluntari din
La gazeta de perete a organizafiei de 
bază de la G.A.C. „Tudor Vladimires- 
cu", în săptămînile din urmă au apărut 
cu regularitate articole despre 
ținerea culturilor. Tot aci sînt 
fotografiile unor fruntași în 
aflafi în primele rînduri în lupta pen
tru obținerea de producții mari. Alături 
de articolele care oglindesc realizări 
în muncă au lost publicate și mate
riale critice la adresa acelora care nu 
execută lucrări de bună calitate.

corespondenți
rîndurile colectiviștilor.

înfre- 
expuse 
muncă

BECLEAN. în ecfivitatea organiza
tei de bază de la gospodăria colec-

tivă „Victoria socialismului" din 
clean un loc important îl ocupă mun
ca de educare comunistă a celor 30 
candidați de partid. Se organizează 
regulat consfătuiri cu candidații și 
membrii de partid pe brigăzi și pe în
treaga gospodărie. în cadrul acestor 
consfătuiri membrii de partid arată 
cum își îndeplinesc sarcinile primite 
în ce privește ajutorarea candidaților 
de partid în pregătirea lor politică și 
profesională. Candidații informează 
organizația de bază despre activita
tea pe care o desfășoară și despre 
felul cum s-au achitat de sarcinile pe 
care le-au avut. Membrii biroului or
ganizației de bază discută cu candi
dații de partid activitatea lor profe
sională, unele evenimente politice in
terne și internaționale. Biroul organi
zației de partid a inițiat vizionarea 
în comun a două filme la care au 
participat toți candidații. De aseme
nea, candidații de partid studiază cărți 
și broșuri pe teme politice.

Ca rezultat al muncii de educație, 
mulfi tovarăși care se pregătesc să in
tre în rîndurile partidului — printre 
care Ion Pinfican, Ion Bartha, Elisabeta 
Toth, Gavril Poienaru — au făcut în
semnate progrese în pregătirea lor 
politică și ideologică, iar organizația 
de bază le-a redus stagiul de candi
dat. (După ziarul ,,Someșul”-Dej).

țilmi rom ine ști
torice și artistice. O serie de epî- 
soade au necesitat participarea 
unui mare număr de figuranți, ca, 
de pildă, scena proclamației lui Tu
dor, Ia filmarea căreia au luat parte 
aproximativ 6 000 de oameni, mulți 
dintre ei țărani colectiviști din satele 
regiunii Oltenia, unde au fost tur
nate, de altfel, o mare parte din 
exterioarele filmului. Din distri
buție fac parte Emanoil Petruț care( 
va interpreta rolul lui Tudor Vladi
mirescu, George Vraca (banul 
Brîncoveanu), Lica Gheorghiu (A- 
ristizza Glagoveanu), Alexandru 
Giugaru (Glagoveanu), Geo Barton 
(Benescu), Olga Tudoiache (Doam
na), precum și George Mărutză, Flo
rin Scărlătescu, Petrică Gheorghiu, 
Ion Bessoiu, Ernest Maftei etc.

Marile victorii
(regia

Ștefan eseu),

CRONICA JUDI
O V8CT1MĂ A AGLOMERAȚIEI-

Gheorghe Constantines cu, vînză- 
tor la unitatea Aprozar nr. 117 din 
piața 16 Februarie, era, de fapt, în 
concediu. într-o zi, a văzut că s-au 
adus pui de găină în piață. Gene
ros, și-a întrerupt concediul pentru 
cîteva ore și s-a oferit să dea o 
mînă de ajutor la vînzare. Cîntărea 
conștiincios; mai adăuga cîțiva lei 
la socoteală și, tot atît de conștiin
cios, încasa suprapreț de la cumpă
rătorii prea grăbiți sau neatenți. 
Avea omul ceva minusuri în ges
tiune și se gîndea să și le acopere.

Adîncit în calcule, n-a observat 
că organele miliției stăteau cu ochii 
pe el. Deferit justiției, vînzătoiul a 
declarat în fața instanței, cu nevi
novăția unui pui de găină, că a în
casat euprapreț din pricina... aglo
merației. Tribunalul raional Grivița 
Roșie l-a condamnat la 1 an închi
soare corecțională. Timp suficient 
ca să mediteze că cine își greșește 
socotelile în piață, riscă să-i dea 
greș socotelile în fața justiției.

S-A „AUTOSERVIT“!

Așa cum procedează toată lumea, 
Pavlov Luiza din str. Cobălcescu 9 
și-a luat și ea coșul de sîrmă de 
la intrarea magazinului cu autoser
vire din bulevardul 6 Martie 85. A 
dat o raită pe la diferite raioane, 
a pus în coșuleț macaroane, săpun. 
După care, s-a îndreptat spre ra
ionul de băuturi. Din momentul a- 
cesta, n-a mai procedat ca toată 
lumea. A luat o sticlă de vin Ca
bernet și n-a mai pus-o în coșu
leț ci alături, în poșetă. A interpre
tat greșit, pe semne, înțelesul cu- 
vîntului ,,a se autoservi". Un cum
părător a observat manevra și a 
sesizat conducerea magazinului. 
Așa că, exact în momentul cînd se

pregătea să părăsească magazinul 
cu trofeul glorios în poșetă, a fost 
rugată să prezinte cumpărăturile la 
control.

„Autoservirea’ înțeleasă în felul 
acesta este furt din avutul obștesc. 
Ca să nu mai fie ispitită pe 
viitor de sticlele de vin luate fără 
parale, tribunalul raionului Lenin a 
condamnat-o la 6 luni închisoare 
corecțională.

DEȘI „UNS", N-A MERS B’NE

Mulți cetățeni se plîngeau de fe
lul cum erau serviți la Depoziiul de 
lemne nr. 6 din șoseaua Pantelimon 
155. Erau lăsați să aștepte ore în
tregi, nu se ținea seamă de ordinea 
lor de prezentare. Mircea Iosifescu, 
responsabilul depozitului, avea ae
rul că le făcea un hatîr dacă le 
vindea lemne. Dezbaterile desfășu
rate în fața unui complet de jude
cată al Tribunalului raional „23 Au
gust" au avut darul să înlăture 
unele nedumeriri ale cetățenilor și, 
mai ales, să-1 înlăture pe Mircea 
Iosifescu din postul pe care-1 de
ținea.

S-a aflat că, pus pe căpătuială cu 
orice preț, Iosifescu își făcuse obi
ceiul să cheme căruțașii în birou și 
să le dea lemnele destinate a fi 
transportate, cu condiția de a-1 
„unge" cu cîte 10 lei fiecare. Cu 
timpul afaceristul ajunsese să consi
dere peșcheșul de 10 lei ca un fel 
de drept al lui.

Dacă necinstitul conducător al 
depozitului își închipuia că trăiește 
încă pe vremea cînd îți puteai bate 
joc nepedepsit de interesele oame
nilor muncii, atunci sentința tribu
nalului a avut meritul să-l a- 
ducă la realitate. Afaceristul care 
pretindea mită a fost condamnat la 
2 ani închisoare corecțională și 1 
an și 6 luni interdicție corecțională.

C I A RÀ
Colegiul al IV-lea al Tribunalului 
Capitalei, judecind recursul introdus 
de acuzat, l-a respins. Sentința a 
rămas definitivă.

PENTRU DELAPIDARE —
5 AN! ÎNCHISOARE

îl cheamă Soare Gheorghe, supra
numit Gică. în 1957 a fost numit ad
ministratorul stadionului „Vestitorul" 
aparținînd uzinei „Electromagneti
ca". Antecedentele lui erau de or
din penal : 4 condamnări — o parte 
executate, alte grațiate. Cazier care 
nu l-a deranjat prea mult de vreme 
ce a fost angajat într-un post de în
credere.

Ca administrator, între altele, a- 
vea datoria de a încasa taxele le
gale de la acele colective sportive 
care foloseau stadionul pentru di
verse competiții. încasa taxele, fal
sifica chitanțierele și își reținea cît 
avea nevoie pentru chefuri. Nefiind 
controlat, nu prea a fost stingherit 
în această rentabilă îndeletnicire. 
Din această ocupație a fost între
rupt de organele judiciare. Luîndu-i 
în discuție „activitatea" de adminis
trator, Tribunalul raional Lenin l-a 
condamnat la 5 ani închisoare co
recțională și 2 ani interdicție corec
țională. I-a fost respins și recursul 
la Tribunalul Capitalei.

Jl'îai bine mai deozeme...
Ca și propunerile multor munci

tori, tehnicieni și ingineri de la Fa
brica „30 Decembrie" din Arad, 
propunerea ajutorului de maistru 
Traian Vădășan a fost inclusă în 
planul măsurilor tehnico-organizato- 
rice pentru anul 1962. Nici nu se pu
tea altfel. Aplicarea ei în viață ur
ma să însemne răspunsul secției 
respective la reolamațiile beneficia
rilor pentru aspectul unor desene 
de pe țesături. Mult timp a stat au
torul aplecat asupra a tot felul de 
schițe ; a chibzuit îndelung. Pînă la 
urmă, în gîndul lui a încolțit ideea 
confecționării unui dispozitiv de în
dreptare a țesăturilor la ramele de 
egalizat de la apretura mecanică. 
La treaba asta a colaborat multă 
lume. Pînă la urmă totul a ieșit bine. 
De cîteva luni beneficiarii nu mai 
au reproșuri la calitatea desene
lor de pe țesăturile produse aici.

Fabrica „30 Decembrie“ este una 
din sutele de întreprinderi din re
giunea Banat care au un specific 
diferit. Dar nu numai prin producție 
se deosebesc între ele aceste între
prinderi, ci și prin preocuparea, me
todele folosite și atenția ce se acor
dă îndeplinirii planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice. Vom con
semna aici o parte din constatările 
făcute cu prilejul unei vizite în în
treprinderile bănățene.

în general, colectivele între
prinderilor din Arad conducerile 
acestora, organizațiile de partid, 
pun mare preț pe îndeplinirea 
exemplară a planurilor M.T.O. Și 
aici au existat pînă nu de mult 
unii care spuneau cam așa : „Anul 
se sfîrșește la 31 decembrie. Mai 
avem timp 1“ La uzina de strunguri 
din Arad a fost combătut de mult 
acest mod de a privi sarcina apli
cării măsurilor tehnico-organizato
rice. Sarcina urmăririi modului cum 
se îndeplinesc măsurile prevăzute 
în planul M.T.O. i-a fost încredin
țată inginerului Zoltan Szdntaiy, om

cu experiență în muncă, prețuit în 
uzină. De la început, îți dai seama 
că atît conducerea uzinei cît și or
ganizația de partid — orientîndu-se 
spre acest cadru tehnic de bază — 
acordă atenția cuvenită planului 
M.T.O. Ingeniozitatea, talentul său 
organizator, le deduci după primul 
schimb de cuvinte și explicații pe 
care ți le dă.

în tabelul în care sînt cuprinse 
măsurile tehnico-organizatorice, pe

Pe urmele planurilor
M. T. O. în întreprinderile 

bănățene

preconizate s-a 
termene și 
fazele de

lîngă rubricile vechi au apărut al
tele noi. înainte, pentru fiecare mă
sură era stabilit un termen final de 
îndeplinire și cine poartă răspunde
rea pentru acest lucru. Acum, mo
dul în care se urmărește îndeplini
rea măsurilor
schimbat. S-au stabilit 
responsabilități pentru 
proiectare, execuție și aplicare a 
fiecărei măsuri în parte. Cînd lu
crurile se împotmolesc într-un loc, 
se acționează imediat : la proiec
tant, la tehnologul-șef sau în secții. 
Pe lîngă faptul că acest fel de a 
munci duce la urgentarea lucrărilor, 
el mai are și un alt avantaj. Să 
luăm un exemplu : în planul M.T.O. 
se prevedea elaborarea unei noi 
tehnologii pentru ștanțarea inelelor 
elastice. Cînd lucrarea se găsea în 
faza de proiectare, s-a aflat că la 
Uzina „înfrățirea" din Oradea — 
uzină cu care constructorii de ma
șini arădeni întrețin 
de cooperare și de 
procă — problema 
zolvată. Lucrarea
pe această cale, a fost oprită chiar 
în faza de proiectare, economisin- 
du-se în felul acesta o însemnată 
economie de forțe.
t La Fabrica „30 Decembrie*, fieca-

strînse legături 
informare reci- 
a fost deja re- 
fiind rezolvată

re muncitor are posibilitatea să ur
mărească felul în care se înfăp
tuiesc măsurile cuprinse în planul 
M.T.O. în secții, pe panouri specia
le, sînt afișate planurile M.T.O., ca 
și propunerile ce se fac în consfă
tuirile de producție. Panourile con
țin cîteva rubrici : cine a făcut pro
punerea, cine răspunde de îndepli
nirea ei, termenul, stadiul lucrărilor. 
La orice oră se poate vedea clar, 
ca într-o oglindă, situația îndepli
nirii planului M.T.O. Acest fel de a 
urmări realizarea măsurilor tehnico- 
organizatorice este bun. Agitația vi
zuală este mobilizatoare pentru în
tregul colectiv.

Muncind astfel, este oare de mi
rare faptul că la cele două între
prinderi amintite, planurile măsuri
lor tehnico-organizatorice sînt de 
pe acum, în bună parte, îndepli
nite ?

La uzina Oțelul Roșu planul 
M.T.O. a fost îmbogățit cu noi mă
suri. în luna februarie, propunerea 
unor soluții pentru remanierea pla
tinelor era încă proaspătă. Un co
lectiv, format din cei mai pregătiți 
ingineri în elaborarea oțelurilor cît 
și în prelucrarea oțelului în laminor, 
a găsit soluția tehnică prin care se 
remediau defectele de suprafață a 
platinelor. Prima dată a fost confec
ționat un dispozitiv cu ajutorul că
ruia se îndreptau defectele de pe 
suprafața produselor laminate. Ul
terior, lucrarea a fost perfecționată 
prin adaptarea unei mese de ajus
tare și a unui polizor suspendat. 
Platinele au acum suprafața netedă 
ca o coală de hîrtie. Rezultatele 
măsurii : în februarie procentul de 
rebut a fost de 3,2 la sută. în luna 
mai el a scăzut la 0,42 la sută. E- 
conomiile antecalculate rezultate de 
pe urma reducerii procentului de 
rebut și prin redarea în circuit a 
unor importante cantități de oțel se 
ridică la aproape 500 000 lei.

Faptele arătate, oglindesc preocu
parea care există în unele locuri 
pentru îndeplinirea planurilor M.T.O.

Din păcate însă, în regiunea Banat 
sînt și întreprinderi în care lucrurile 
nu stau prea bine din acest punct 
de vedere. La Combinatul siderur
gic Reșița, nimeni nu se interesează 
de „vîrsta" unor măsuri. Ele îmbă- 
trînesc, rămîn nerealizate. De urmă
rirea îndeplinirii măsurilor din pla
nul M.T.O. răspunde aici un inginer, 
dar nimeni nu se interesează de ce 
face acest om, nimeni nu-i cere so
coteală pentru ceea ce face și ceea 
ce nu face. Toată lumea e de acord 
că trebuie pusă ordine în activita
tea de urmărire a planului M.T.O. 
Comitetul de partid va trebui însă 
să vadă cine împiedică realizarea 
acestei dorințe.

La întreprinderea minieră Bocșa 
nu se poate spune că planul M.T.O. 
nu se bucură de atenție. îndeplini
rea lui este urmărită îndeaproape. 
Aici se întîmplă însă altceva. în loc 
să „cîntărească" bine fiecare mă
sură în parte și să se întrebe de 
pe urma căreia colectivul cîștigă 
mai mult — adică ce măsură are un 
efect economic mai mare — condu
cerea minei și-a îndreptat atenția, 
în primul rînd, spre măsurile care 
pot fi mai ușor îndeplinite. Așa se 
face că unele măsuri importante ca, 
de pildă, susținerea ancorată a lu
crărilor miniere, torcretarea galerii
lor în roci cu tendințe de alterare, 
metoda de exploatare cu înmagazi- 
nare sau de galerii în subabataje 
— care au fost sau sînt în curs de 
experimentare — se extind cu înce
tineală.

★
A trecut o jumătate de an de 

muncă. Colectivele își fac bilanțul 
realizărilor. Multe din ele își aruncă 
privirile și asupra planurilor M.T.O. 
Cele care au făcut acest lucru mai 
des, culeg roade bogate. înțelep
ciunea colectivului le-a ajutat să 
facă mari pași înainte. După cum 
se vede, în unele locuri planurile 
M.T.O. n-au constituit obiectul unei 
susținute preocupări. Aici și rezulta
tele sînt sub nivelul posibilităților. 
Acestora trebuie să le reamintim că, 
deși anul are 12 luni, măsurile teh
nico-organizatorice nu trebuie lăsate 
pentru cel de-al 12-lea ceas.

C. MORARU

Popularizarea cărții 
agrozootehnice

rAnul acesta bibliotecile din satele 
regiunii Dobrogea au înregistrat în 
fișele lor cu peste 20 000 mai mulți 
cititori decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Bibliotecarii 
se preocupă îndeaproape de popu
larizarea cărților care vin în ajuto
rul muncii colectiviștilor. Cele 80 
de consfătuiri cu colectiviștii care 
lucrează în sectorul zootehnic, pe 
tema „Creșterea producției de lapte 
în gospodăriile colective”, lecturile 
la locul de producție și în cadrul 
cercurilor de citit, concursurile „Cine 
citește, obține recolte bogate”, sînt 
cîteva din metodele folosite de ei 
pentru răspîndirea cărții agrozooteh
nice.

Munca creatoare a cineaștilor noș
tri, realizările cinematografice lomî- 
nești care apar pe ecrane sînt ur
mărite cu îndreptățit interes de că
tre oamenii muncii. Ei vor să știe 
ce anume pregătesc în prezent ci
neaștii, la ce filme noi se lucrează 
pe platourile de la Buftea.

Vom încerca să răspundem aces
tor întrebări, trecînd în revistă unele 
aspecte ale susținutei activități des
fășurate în aceste zile de către e- 
chipele care lucrează la filmele ce 
vor fi prezentate publicului în vii
torul apropiat.

Cîteva producții au și fost termi
nate. Dintre acestea fac parte adap
tarea comediei „Celebrul 702“ de Al. 
Mirodan, în regia lui Mihai Iacob, un 
documentar artistic de metraj mediu 
consacrat lui I. L.
Caragiale
lui Aurel ' Miheles, 
după un scena
riu de Sică Ale- 
xandrescu și Mir
cea
„Omul de lîngă 
tine", (regizor Horea Popescu, sce
nariu Paul Everac) și un scurt 
metraj intitulat „Poveste de toam
nă" (regia Traian Fericeanu).

In momentul de față, pe platou
rile de filmare de la Buftea sau în 
locurile fixate pentru turnarea ex
terioarelor, în laboratoare sau 
la mesele de montaj, alte echipe 
se găsesc în diferite faze de lucru 
la viitoarele filme.

Un film amplu, care a început 
să fie turnat de către regizo
rul Mircea Drăgan, pe baza unui 
scenariu de Nicolae Țic, Eugen 
Mândrie și Mircea Drăgan este în
chinat eroicelor lupte greviste din 
1929 ale minerilor din Valea Jiului. 
Filmul „Lupeni" va avea două serii 
și va fi realizat pentru ecran lat. 
Autorii filmului își propun să scoată 
în evidență în primul rînd înalta 
conștiință revoluționară și combati
vitatea comuniștilor, care au inițiat 
și au condus marea grevă de la 
Lupeni, în centrul acțiunii fiind pus 
destinul zbuciumat al unei văduve 
de miner. Bogata distribuție a fil
mului cuprinde pe Lica Gheorghiu, 
Colea Răutu, Ștefan Ciubotărașu, 
Ilarion Ciobanu, George Calborea- 
nu, George Mărutză, Costel Con- 
stantinescu și alții.

Regizorii Gabriel Barta și Mihai 
Bucur au încheiat filmările propriu- 
zise și se ocupă acum de montajul 
și sonorizarea filmului „Pe umerii 
noștri" (scenariul: Radu Cosașu, 
Nicolae Țic și Gabriel Barta), a că
rui acțiune se petrece pe un șan
tier, în mijlocul unei brigăzi, de 
constructori. Preocupați de modul în 
care se dezvoltă noua conștiință so
cialistă, realizatorii abordează in
teresante probleme de etică. Pe ge
nericul filmului, lista interpreților va 
include pe Lazăr Vrabie, Ilarion Cio
banu, Lucia Mara, Victor Rebengiuc, 
Ion Ciprian, Sandu Sticlaru și alții.

O amplă evocare istorică (în 
două serii) urmează să fie filmul 
„Tudor Vladimirescu“, în regia lui 
Lucian Bratu, avînd un scenariu 
scris de Mihnea Gheorghiu. Reîn
viind pe ecran evenimentele marii 
răscoale populare din 1821, filmul, 
care se găsește în prezent la jumă
tatea turnării, implică, prin propor
țiile sale, mari eforturi organiza-

dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH ale socialismului,
care au determi- 

La studiourile de la Buftea noiV'în^LÎ sa-
__________________________________  telor noastre, dez- 
'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN____________voltarea țn etapa

actuală a unei
gospodării colective din cîmpia Du
nării, constituie 
film pe care-1 
gizorul Gheorghe

materialul unui 
realizează re- 
Nagy, după un

scenariu de Fănuș Neagu și Vin-
tilă Ornaru avînd printre interpreți 
pe Silvia Popovici, G. Calboreanu și 
Gr. Vasiliu Birlic. Regizorul Andrei 
Călărașu a încheiat filmările la o 
nouă comedie intitulată „Ca pîinea 
caldă“ (scenariul de Octavian Sava) 
inspirată de concursul pe țară al 
brutarilor. Alături de tinerii actori 
clujeni Aurel Giurumia și Zighi 
Munte, care sînt protagoniștii come
diei, mai apar în film actorii Gri- 
gore Vasiliu Birlic, Alexandru Giu- 
garu, Nineta Guști și Flavia Burei. 
Același regizor a început să 
lucreze acum la un film în culori 
„Vgcanță Ia mare", după scenariul 
scris de Cezar Grigoriu și H. Nico- 
laide, binevenit prilej de a aduce 
pe ecran imaginea fermecătoare a 
litoralului nostru, cu minunatele sale 
hoteluri și case de odihnă.

Nu putem încheia acest tur de 
orizont fără a aminti de filmul cu 
titlu provizoriu „Mocirla" care ne 
va prilejui o nouă întîlnire cu scrii
torul Francise Munteanu în dublă 
calitate de scenarist și regizor. 
Avînd ca interpreți principali pe Va
sile Ichim, Cella Dima și Liviu Ciu
lei, filmul — a cărui acțiune se 
petrece în trecut — urmărește pro
cesul dramatic al clarificării ideolo
gice a unui student care, în cele 
din urmă, își dă seama de necesi
tatea imperioasă a luptei antifas
ciste.

Seria viitoarelor producții ale stu
diourilor de la Buftea va fi comple
tată de filmele „Sub cupola albas
tră" (regia Gheorghe Tobias; scena
riul AI. Struțeanu), inspirat din via
ța artiștilor de circ, și „A fost prie
tenul meu", pe care-1 pregătește re
gizorul Andrei Blaier pe baza unui 
scenariu scris de Dumitru Carabăț 
și Mircea Mohor.

După cum se vede, numeroși ac
tori, regizori, operatori, tehnicieni 
desfășoară o activitate febrilă și 
multilaterală în vederea realizării 
viitoarelor producții cinematografice 
romînești. Publicul așteaptă ca a- 
ceste susținute eforturi creatoare să 
se materializeze în opere cinemato
grafice de valoare, la înălțimea exi
gențelor actuale.

M. POP
t————Os<>—————I

Cinematografe)
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMÎNE : AIDA — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA 

(SALA C.C.S. — str. Lipscani 53) : VlN- 
ZÄTORUL DE PĂSĂRI — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Grădina Boema) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20).

SALA PALATULUI R.P. ROMÏNE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R.S. Cehoslovacă) — (orele
20,30).

TEATRUL DE VARA „23 AUGUST“ .:
*———■—OsO---------- - -----

Casa în care locuim
(Urmare din pag. I-a)

sească de acasă pentru cîteva zile. 
Nu se putea încasa cota lor — și 
astfel ceilalți locatari riscau să li 
se închidă apa.

Un membru de partid a făcut o 
propunere bună :

— Ce-ar fi să creăm un „fond de 
rulment" ? Punem toți, mînă de la 
mînă, cîțiva lei de fiecare, strîngem 
o sumă de bani și o încredințăm 
responsabilului de bloc. în felul 
acesta, dacă un locatar lipsește, 
responsabilul are de unde completa 
suma pentru încasatorul de la 
I.C.A.B. Pe urmă, banii se pun la 
loc.

Propunerea a fost acceptată. 
Acum — sînt la zi cu plata apei.

Pe ambele scări, la fiecare etaj, 
s-au pus becuri. Am vrea să mai 
adăugăm, fie și în treacăt, că nu 
se mai atîrnă rufe pe balcoanele 
dinspre stradă, covoarele se bat 
pînă la 9 dimineața și numai în 
curte. Fiecare ține la prestigiul blo
cului în care locuiește.

Acum, privind înapoi la tot ce s-a 
făcut, oamenii își dau seama și mai 
mult cît de justificată și binevenită 
a fost înființarea grupei de partid 
în bloc.

Problemele legate de conviețuirea 
armonioasă între locatari, de sta
tornicirea unor raporturi de bună 
vecinătate, bazate pe respect și 
ajutor reciproc, educația cetățe
nească în spiritul orînduirii noastre 
au format în dese rînduri obiectul 
dezbaterii comuniștilor din bloc. De 
altfel, tocmai rezolvarea în comun 
a problemelor blocului a contribuit 
la întronarea unei atmosfere tovă
rășești.

Grupa de partid a intervenit și 
pentru a restabili buna înțelegere 
între unii locatari. într-o vreme, s-au 
certat doi cetățeni din cauza co
piilor lor. Cearta a degenerat ; au 
ajuns sâ se dea șl în judecată. Co-

muniștii au stat de vorbă cu ei, cu 
răbdare, îndemnîndu-i să se împa
ce. Pînă la urmă, cele două familii 
și-au retras acțiunea.

Unii cetățeni se plîngeau de nea
junsurile pe care le pricinuia un 
colocatar scandalagiu. Venea tîrziu 
acasă, cu chef, făcea scandal. 
Membrii de partid au stat de vorbă 
cu el. L-au făcut să simtă cît de 
nedemnă era o astfel de purtare, 
care-1 izola de întregul colectiv.

— în definitiv — spunea tovarășa 
Lucreția Stoian, muncitoare la „Ta
bleta" — crezi c-o să tolerăm să 
ne faci de rîs, pe noi, oameni de 
treabă și la locul lor ? Uită-te în 
jurul tău : cine mai face ca tine ? 
Oamenii se poartă frumos, se res
pectă între ei, caută să nu tulbure 
liniștea și odihna celorlalți. Nu poți 
să fii și tu ca ei ?

Se cuvine să mai amintim că dacă 
multe gospodine urcă mai des scă
rile la camera unde e instalată bi
blioteca de bloc, lucrul acesta se 
datorește atît comisiei de femei cît 
și activității desfășurate de grupa 
de partid.

Blocul nu duce o viață izolată de 
aceea a cartierului. îi întîlnești de 
multe ori pe membrii grupei de 
partid și pe organizatorul grupei, 
alături de alți vecini, la dife
rite acțiuni de interes obștesc, 
în cîteva duminici au transportat 
molozul rămas de la construcții pe 
strada lor, au ajutat pe muncitorii 
de pe șantierele noilor construcții.

...Un bloc ca toate blocurile. Sta
tistic, s-ar prezenta așa : 14 apar
tamente, 56 de persoane. Dar e ceva 
mai mult. E vorba de cîteva zeci 
de oameni gospodari care socotesc 
că îngrijirea și păstrarea fondului 
de locuințe, respectarea îndatoririlor 
către stat și întreținerea unor relații 
tovărășești între locatari sînt cea 
mai bună carte de vizită pentru 
blocul lor.

Concert dat de orchestra KELENYI 
GYÖRGY (R.P. Ungară) - (orele 20).

CINEMATOGRAFE: PIRAȚII AERULUI 
— (cinemascop) : Patria (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17;
19; 21), Alex. Sahia (10; 12; 15; 17;
19; 21), Grădina Elena Pavel (20,30),
Grădina Alex. Sahia (20,30), CIND CO
MEDIA ERA REGE : Republica, (9,30; 
11,15; 13; 14,45; 10,45; 18,45; 20,45;. 22,30), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15,10; 17,20; 
19,30; 21,30), Stadionul Dinamo (20,30), 
Stadionul Giulești (20,30), Stadionul Re
publicii (20,30), Grădina Progresul (20,15). 
DOUĂ REPRIZE ÎN IAD : Magheru (9,15; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21), Tinere
tului (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), B. De- 
lavrancea (11; 16; 18; 20), Grădina Olga 
Bancic (20,30). NUMAI O GLUMA : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21 — grădină 20,30), Vol
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății
(9,15; 11,30; 13,45; 18,15; 20,30 — grădi
nă 21). URME TĂCUTE : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 la 
14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrățirea între 
popoare (15,30; 18; 20,30). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTĂ : Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30). ÎNVIEREA (ambele serii): 
Central (10; 14; 19), Vasile Roaită
(10,30; 14,30; 18,30 — grădină 20,30), Fla
căra (11; 15,45; 19,45). PROGRAM PEN
TRU COPII : 13 Septembrie — diminea
ța la ora 10. POMPIERUL ATOMIC : 
13 Septembrie (11,30; 15; 17; 19; 21), Flo- 
reasca (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : orele 17 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : • Telejur
nalul săptămînii. o Cu planul semestrial 
îndeplinit, o Fruntașii noștri : Brigadă 
fruntașă de la uzinele „1 Mai“ Ploiești, 
o O carte din bibliotecă : „Romeo, Ju
lietta și întunericul" de Jan Otcenasek. 
• Muzică ușoară. Cîntă o formație con
dusă de Teodor Teodorescu. 19,00 — E- 
MISIUNEA PENTRU SATE. Din cu
prins : ® Reportaj filmat : „La drum cu 
moș Pîrvu". o Sfatul agronomului : Lu
crări de întreținere a culturilor Irigate 
de ing. Vlad Ionescu-Slsești. o Tribuna 
mecanizatorilor : recomandări ale Insti
tutului de cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, e Artiști amatori în studio : 
orchestra de muzică populară a Casei 
raionale din Slobozia, regiunea Bucu
rești.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost răcoroasă, 

cu cerul schimbător. Averse izolate de 
ploaie au căzut în nordul Moldovei. Vîn- 
tul a suflat în general slab, mai puter
nic în Dobrogea, predominînd din sec
torul nordic, Temperatura aerului a a- 
tins la orele 14 valori cuprinse între 25 
de grade la Turnu-Măgurele și 13 grade 
la Toplița.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 iulie : vremea va continua să se 
încălzească, dar va fi ușor instabilă, cu 
cerul variabil. Ploi izolate, sub formă 
de averse, vor cădea mal ales în cursul 
după-amiezelor. Vînt moderat din vest 
și nord-vest. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar maximele între 22 
șl 32 de grade. Local mai ridicate în 
sudul țării.
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Primirea la Ministerul 
Afacerilor Externe a ministrului 

Austriei la București
Ea 3 Iulie 'Aurel Mălnășan, ad

junct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe 
Dr. Paul Wetzler, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Austriei la București, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare,

INFORMAȚII
6 ta Invitația Oficiului de spectacole 

și turnee artistice (O.S.T.A.), marți a sosit 
in Capitală orchestra de muzică ușoară 
Kelényi György din R.P. Ungară. In 
seara aceleiași zile, artiștii maghiari au 
prezentat la Teatrul de vară „23 August" 
primul concert din seria de manifestări 
organizate pentru publicul bucureștean. 
în cele peste două săptămîni pe care Ie 
vor petrece în tara noastră, artiștii 
oaspeți vor susține patru concerte în 
Capitală și cincisprezece concerte în di
ferite localități din tară, printre care 
Giurgiu, Pitești, Ploiești, Brăila, Galati, 
Bacău, Onești și altele. (Agerpres)

® A apărut nr. 3/1952 al revistei „ARBI
TRAJUL DE STAT’,, publicația Arbitra
jului de Stat de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri,

Realizări ale ceferiștilor

BRAȘOV (red. ziarului „Drum 
nou“). — Ceferiștii din cadrul Direc
ției regionale C.F.R. Brașov au obți
nut în semestrul I al acestui an rea
lizări de seamă în întrecere. Apli- 
cînd metode avansate de muncă, co
lectivul fiecărui sector de activita
te a obținut indici înalți de produc
ție, fapt ilustrat în primul rînd prin 
sporirea capacității de transport pe 
toate secțiile de remorcare. Tonajul 
net pe trenul de marfă a sporit cu 
3,40 la sută, procesul de compunere 
și descompunere a trenurilor a fost 
redus la stația călători Brașov cu 
5 la sută, iar rulajul vagonului de 
marfă a fost îmbunătățit cu 1,79 la 
sută.

In întrecere ei au realizat tot
odată 7 730 000 lei economii la prețul 
de cost și 15 028 000 lei beneficii 
peste plan și au sporit productivita
tea muncii cu 5,07 la sută. S-au evi
dențiat ceferiștii din stațiile Brașov- 
călători, Blaj, Tg, Secuiesc și altele.

;OO--- - . ; ----- \ ■ ■■ ;——

Campionatele mondiale de gimnastică
PRAGA 3 (Agerpres). — La Praga, 

în noua sală a sporturilor cu o ca
pacitate de 20 000 locuri, a avut loc 
marți deschiderea festivă a campio
natelor mondiale de gimnastică. La 
competiții participă aproximativ 500 
de gimnaști și gimnaste din 31 de 
țări printre care U.R.S.S., Japonia, 
S.U.A., Franța, R. P. Chineză, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, Canada, Fin
landa, Iugoslavia, Suedia, Cuba, Ita
lia, R. P. Polonă. R. D. Germană 
etc.

R. P. Romînă este reprezentată de 
7 gimnaste : Sonia Iovan, Emilia 
Liță, Elena Niculescu, Atanasia Zîm- 
breșteanu, Ana Mărgineanu, Elena 
Tutan, Mariana Ilie și doi gimnaști ; 
F. Orendi și Gh. Tohăneanu.

întrecerile încep efectiv astăzi cu 
exercițiile obligatorii la probele

masculine. Mîine vor avea loc exer
cițiile obligatorii în concursul femi
nin, iar vineri și sîmbătă exercițiile 
liber alese. Duminică cei mai buni 
6 gimnaști la fiecare aparat își vor 
disputa locurile de onoare.

Deschiderea campionatelor a fost 
precedată de cel de-al 41-lea congres 
al Federației internaționale de gim
nastică. Cu acest prilej au fost pri
mite ca noi membre federațiile de 
gimnastică din R. P. Mongolă și Li
ban. Congresul a hotărît ca viitoarele 
campionate mondiale din 1966 să se 
desfășoare în Portugalia. Cupa Eu
ropei va avea loc în 1963 la Paris, 
pentru femei, și la Belgrad pentru 
bărbați. Delegatul Japoniei a pre
zentat un raport privitor la con
cursurile de gimnastică care vor 
avea loc în cadrul Olimpiadei de la 
Tokio din 1964.
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Ședința lărgită 

a C.’ C. al P. M. S. U.
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția M.T.I., 
între 28 și 29 iunie a avut loc la 
Budapesta o ședință lărgită a Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

Antal Apro a prezentat un raport 
cu privire la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor participante 
la Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc și la cea de-a 16-a sesiune 
C.A.E.R. Comitetul Central s-a de
clarat de acord cu activitatea des
fășurată cu acest prilej de delega
ția ungară și cu hotărîrile adoptate.

Participanții la ședință au dezbă
tut raportul prezentat de Janos 
Csergo, ministrul industriei siderur
gice și constructoare de mașini, pre
cum și rezoluția propusă cu privire 
la situația industriei constructoare 
de mașini și sarcinile ei pe- viitor.

La propunerea tovarășului Janos 
Radar, Comitetul Central a hotărît 
ca viitorul Congres al partidului să 
aibă loc la 20 noiembrie 1962.

Conferința 
sindicatului național 

al feroviarilor britanici
LONDRA 3 (Agerpres). — La 2 iu

lie s-a deschis la Margate confe
rința anuală a Sindicatului națio
nal al feroviarilor. în centrul aten
ției conferinței se află ofensiva con
tinuă a guvernului conservator îm
potriva transportului feroviar națio
nalizat, ofensivă care duce la în
chiderea liniilor feroviare și la spo
rirea numărului de muncitori rămași 
fără lucru.

Președintele sindicatului a chemat 
oamenii muncii să lupte împotriva 
intențiilor guvernului de a închide 
noi linii feroviare, ceea, ce ar lăsa 
fără lucru 156 000 de muncitori.

Conferința a adoptat o rezoluție 
care exprimă protestul feroviarilor 
împotriva experiențelor cu arma a- 
tomică.

De la corespondenții noștri

Vești din țările socialiste
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Centenarul unui renumit 
așezămînt de cultură

MOSCOVA. ?n aceste zile viata culturală a 
Uniunii Sovietice a înregistrat împlinițea unui 
veac de la întemeierea Bibliotecii de Stat 
care poartă numele lui Lenin.. Acest renumit 
lăcaș de cultură a fost fondat în 1862 în așa 
numita „casă Pașkov" din Moscova și a func
ționat muit timp ca o secție a muzeului „Rumian- 
țev". Regimul țarist n-a investit nici o copeică pen
tru îmbogățirea fondului de cărți. Și totuși, bi
blioteca creștea datorită donațiilor intelectualității 
progresiste. Printre cititorii ei se pot cita nume care 
au adus glorie culturii ruse — L. Tolstoi, A. Cehov, 
F. Dostoïevski, D. Mendeleev, K. Timiriazev. Se știe 
că V. 1. Lenin a fost un cititor frecvent ai bibliotecii.

Biblioteca de stat „V. I. Lenin", care poartă acest 
nume din 1925, constituie astăzi un complex de clă
diri monumentale ridicate în anii puterii sovietice. 
Dacă în primii 50 de ani ai existentei sale fondul bi
bliotecii cuprindea 1 200 000 de volume, astăzi cu
prinde 22 000 000 de cărți în 173 de limbi.

Cererile cititorilor sînt satisfăcute în maximum 
cinci-șapte minute. Și nici nu-i de mirare: ai impre
sia că aici ai pătruns într-o uzină modernă înzes
trată cu funicular, bandă rulantă, mese de comandă... 
Anul trecut, biblioteca a fost vizitată de 2 400 000 
de cititori care au citit douăsprezece milioane de vo
lume sau manuscrise.

In holul bibliotecii sînt organizate expoziții închi
nate evenimentelor culturale. De curînd aci a fost 
comemorat marele nostru clasic I. L. Caragiale. Din- 
tr-o vitrină te întîmpina chipul său înconjurat de 
operele tipărite în limba romînă și traduceri în lim
ba rusă, care se bucură de multă prețuire în U.R.S.S.

Biblioteca „Lenin" are legături cu 2688 organizații 
culturale din 81 de țări. In fiecare an fondul ei se 
mărește cu peste un milion de cărți sosite din toate 
colțurile lumii. Un statistician a avut curiozitatea să 
iacă un calcul. Rezultatul : puse una peste alta, înăl
țimea stîlpului de cărți ar întrece de 27 de ori înăl
țimea muntelui Everest.

Biblioteca „V. 1. Lenin”, una din cele mai mari 
instituții de cultură ale lumii, își aduce aportul în 
lupta oamenilor sovietici pentru înălțarea edificiului 
societății comuniste.

A. MUNTEANU

I
R. P. UNGARA. Obiectele din porțelan sînt apre

ciata și peste hotare. Recent fabrica din Herand 
a introdus noi produse în procesul de fabricație. 
Muncitorii mai vîrstnici împărtășesc tainele mese
riei celor tineri.

Mecanizarea exploatărilor 
forestiere

Întreceri internaționale
HANDBAL. Astăzi de la ora 18,45, 

pe stadionul Republicii din Capitală 
va avea loc meciul dintre reprezen
tativele feminine de handbal în 7 
ale R. P. Romîne și Japoniei. Tnfîl- 
nirea are caracterul unei ultime ve
rificări înaintea campionatelor mon
diale care, după cum s-a mai anun
țat, vor începe sîmbătă 7 iulie în 3 
orașe din fara noastră: București,' 
Ploiești și Brașov.

★
CICLISM. Vineri, cicliștii noștri 

fruntași vor participa la un concurs 
international de contratimp pe e- 
chipe (80 km, pe șoseaua București- 
Pioieșfi), la care și-au anunfat par
ticiparea și cicliști din R. P. Bulgaria, 
Italia și R. P. Polonă.

Duminică, aceiași alergători se 
vor întrece înfr-o probă de fond pe 
șosea (180 km, București — Buftea 
— Cîmpina — Bănești — București).

SCRIMĂ. Joi șl vineri, sala spor
turilor Dinamo va găzdui întîlnirea 
internațională de floretă diru're echi
pele feminine ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare, care se pregătesc în 
vederea „mondialelor" de la Bue
nos Aires.

Joi au loc întrecerile pe echipe, 
iar vineri este programat un turneu 
individual 
componente

între cele 12 floretiste 
ale echipelor.

★
La 15 iulie va avea loc 

întîlnirea internațională
HALTERE.

la Galafi I 
dintre echipele reprezentative de 
haltere ale 
Polone.

Tot la 15 
nirea dintre 
celor două fări în localitatea Rzes- 
zow (R. P. Polonă).

R. P. Romîne și R. P.

iulie va avea loc înfîl- 
echipele de tineret ale

Federația unională de atletism a sta
bilit echipele (masculină și feminină) ale 
U.R.S.S. care se vor întîlni la 21 și 22 
iulie în localitatea Palo Alto (Califor
nia) cu reprezentativele S.U.A. Vor face 
deplasarea 61 de sportivi dintre care 44 
bărbați și 17 femei. în cele două echipe 
au fost incluși numeroși recordmani mon
diali, campioni olimpici, recordmani ai 
U.R.S.S. în frunte cu Valeri Brumei, Igor 
Ter Ovanesian, Piotr Bolotnikov, Viktor 
Țibulenko, Tamara și Irina Press, Elvira 
Ozolina, Tatiana Șelkanova, Vera Krep- 
kina.

Pentru prima oară au fost selecționați

..........■ ■ --------------

în reprezentativa U.R.S.S. tinerii atleti 
Ianis Lusis (suliță), Alexei Baltovski 
(ciocan), Vladimir Goriaev (triplu salt),. 
Galina Evsiukova (înălțime), Nila Kulko
va (80 m garduri) și altele.

★
Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist 

al Franței, La Rochelle-Bordeaux (214 
km), cîștigată de italianul Bailetti în 5h 
11’17”, a adus mari schimbări în cla
sament. Noul purtător al tricoului galben 
este belgianul Schroeders urmat de fran
cezul Darrigade la 45” și englezul Simp
son la 1’36”,

Rezultatele alegerilor 
parțiale din Japonia

TOKIO 3 (Agerpres). — La 3 iu
lie au fost date publicității rezulta
tele definitive ale alegerilor parțiale 
din 1 iulie pentru desemnarea unui 
număr de 127 deputați ai Camerei 
superioare a parlamentului japonez.

în parlament au fost aleși 69 de 
deputați din partea Partidului de 
guvernămînt liberal-democrat, 37 de 
deputați socialiști, 3 deputați comu
niști și 18 din partea altor partide.

în total, Partidul liberal-democrat 
are în parlament 142 de locuri, so
cialiștii 66 de locuri, Partidul comu
nist 4 locuri ( cu un loc mai mult 
ca pînă acum).

Deși partidul de guvernămînt li
beral-democrat a obținut cîteva 
locuri în plus, rezultatele arată că 
numărul alegătorilor care au votat 
pentru el s-a redus cu aproape 5 la 
sută.

★
TOKIO 3 (Agerpres). — Nici nu 

s-au terminat alegerile în Camera 
Superioară a Parlamentului japonez 
și Aițiro Fujiyama, șeful Biroului 
planificării economice, a refuzat să 
sprijine pe primul ministru, Ikeda. 
El a prezentat cererea de demisie 
din actualul guvern.

R. S. CEHOSLOVACĂ. O nouă exploatare deschi
să la suprafață în bazinul carbonifer de Ia Soko
lov, pentru aprovizionarea cu combustibil a cen
tralei electrice de la Tisov.

PEKIN. Principalele exploatări forefetiere din 
R. P. Chineză au primit în ultimul timpi mașini și 
utilaje pentru mecanizarea doboiîrii și, transportu
lui copacilor. Exploatările din nord-esfttl Chinei au 
fost dotate cu peste 100 noi tractoare pentru scoa
terea trunchiurilor de copaci la căile de comunica
ție. Regiunile forestiere din zona munților Micul 
Cingan au fost dotate cu fierăstraie acționate de 
mici generatoare de curent electric.

De-a lungul fluviului Mutankian s-a terminat în 
bună parte construcția unei linii ferate forestiere 
de peste 400 km. Două fabrici din provincia He- 
lonkian, profilate pentru utilaje forestiere, au livrat 
pentru această linie ferată locomotive și vagoane. 
De asemenea, pe pantele abrupte ale munților 
Cianpai s-au construit linii teleferice pentru trans
portul muncitorilor și funiculare pentru transportul 
trunchiurilor de arbori.

E. SORAN

Universități populare la orașe 
și sate

VARȘOVIA. Intre di
versele forme de acti
vitate a Societății pen
tru răspindirea cunoștințe
lor științifice din R.P. Po
lonă se află și îndrumarea 
universităților populare. In 
1961 Societatea a condus 
1 306 universități populare, 
anul acesta numărul lor a 
crescut la 1 350. Aceste 
universităfi funcționează nu 
numai la orașe, ci și la 
safe, planul lor de activi
tate fiind astfel întocmit 
îneît să corespundă cerin
țelor culturale din mediul 
respectiv. Printre altele, In 
acest an la sate sînt pre
văzute și cursuri de feh-

pică, economie, educație 
sanitară etc.

Unele universități popu
lare și-au lărgit programele 
de studiu introducind noi 
cursuri. Astfel, la filiala din 
Gdansk a fost elaborat un 
ciclu de 14 cursuri în care 
printre altele figurează pro
bleme ale progresului teh
nic, probleme de estetică, 
prelegeri de istoria și 
geografia litoralului Mă
rii Baltice etc. Initiative a- 
semănăfoare au luat și uni
versitățile populare din 
alte orașe.

Activitatea universităților 
populare se va extinde și 
în marile întreprinderi.

GH. GHEORGHIȚA

Executarea lucrărilor agricole de vară
(Urmare din pag. I-a)

trării apei în adîncime și care per
mite ca ulterior să se execute în 
condiții bune arătura de bază. Pen
tru a asigura o lucrare de bună ca
litate va fi necesar ca în unele 
cazuri discuirea să se facă de 2 ori, 
folosindu-se grapa cu discuri în 
agregat cu grapa stelată pentru a 
se afîna terenul la adîncimea a- 
mintită. După discuire, arătura de 
bază trebuie să se facă cel mai tîr- 
ziu pînă la 10—15 august. îngrășă- 
mintele se aplică în acest caz oda
tă cu arătura de bază.

3) La executarea arăturilor de 
vară pe soluri mai grele se va avea 
în vedere adîncirea treptată a stra
tului arabil și anume :

a) Pe podzoluri și soiuri podzolite, 
arătura se face cu răsturnarea 
brazdei la adîncimea corespunză
toare grosimii stratului de humus, 
afînarea subsolului efectuîndu-se 
cu scormonitorul la 10—15 cm.

Cînd aceste soluri sînt uscate 
pe adîncimea stratului arabil, se va 
face o lucrare în față (discuire ur
mată de grapă stelată) și apoi la 
un interval de cel mult 2—3 săp
tămîni se execută arătura cu în
toarcerea brazdei la adîncimea 
stratului de humus (16—20 cm), în
soțită de afînarea în profunzime cu 
scormonitorul. înainte de semănat, 
solul se va mai ara odată la adîn
cimea de 12—14 cm sau se va dis
cut Specialiștii trebuie să se orien
teze după condițiile specifice dacă 
este nevoie să se facă această nouă 
arătură sau este suficientă discuirea.

O dată cu arătura de bază pe 
podzoluri și solurile podzolite, se 
vor aplica și amendamente pentru 
corectarea acidității, precum și în
grășăminte organice și minerale.

b) Pe lăcoviști, arăturile se vor 
executa la adîncime mai mare și se 
va afîna subsolul cu scormonitorul.

c) Pe săraturi se recomandă execu
tarea arăturii adînci cu plugul fără 
cormană și lucrări la suprafață cu 
grapa eu discuri pînă la semănat-'

Executarea arăturii pe sărături se 
va face obligatoriu numai cînd stra
tul arabil are un conținut mijlociu 
de umiditate.

4) Pe solurile ușoare — nisipuri 
și solurile nisipoase — lucrările de 
pregătire a solului pentru semănă
turile de toamnă se vor face numai 
în preajma semănatului și cît mai 
adînc.

5) Pe terenurile în pantă supuse 
eroziunii, arăturile trebuie să se 
facă de-a lungul curbelor de nivel, 
cu plugul întorcător prin alternarea 
adîncimii (plugul cu 2—3 brazde 
execută la ducere o arătură la su
prafață și la întoarcere, una adîncă).

6) Arăturile de vară pentru se
mănăturile de primăvară pe cerno
ziomuri, pe solul brun-roșcat de pă
dure și alte tipuri asemănătoare de 
sol se fac după cum urmează :

Dacă terenul are umiditate sufi
cientă pentru executarea unei ară
turi adînci de calitate și avem trac
toare suficiente pentru a o efec
tua imediat după recoltarea cultu
rilor păioase, arătura de vară se 
face la adîncimea de 25—30 cm 
urmată de grapa stelată. O dată 
cu această arătură se pot încorpo
ra și îngrășămintele.

în cazul că solul se ară cu bul
gări sau nu avem tractoare sufi
ciente pentru executarea arăturii 
adînci imediat după recoltare, se 
recomandă ca mai întîi să se facă 
o arătură la adîncime mai mică cu 
plugul sau să se lucreze cu grapa 
cu discuri la adîncimea de 10-12 cm. 
în felul acesta se pune la adăpost 
de efectele secetei o suprafață de 
teren mai mare într-un timp scurt 
și cu forțe mecanice mai puține.

Ulterior, cînd tractoarele se eli
berează de la recoltarea păioase- 
lor, se execută arături adînci, în- 
corporîndu-se sub brazdă îngrășă
mintele organice și minerale. Chiar 
și pentru culturile de primăvară 
cu cît arăturile se execută mai 
devreme cu atît este mai bine, 
sporurile de producție sînt mai 
'mari.

Pentru a putea executa la timp 
arăturile de vară este necesar ca 
paiele să fie ridicate concomitent 
cu recoltarea folosind în acest 
scop toate mijloacele de care dis
pun gospodăriile : prese de balo
tat paie, tîrîșuri, remorci, căruțe 
etc. Să nu rămînă grămezi de paie 
care, nefiind în întregime îngropa
te, favorizează înmulțirea dăunăto
rilor, îndeosebi a gîndacului ghe
bos.

De asemenea, să se folosească 
întreaga capacitate de lucru a ma
șinilor, tractoarelor și atelajelor. 
Tractoarele disponibile de la re
coltări vor trebui să lucreze în 
două schimburi pentru executarea 
arăturilor de vară destinate celei 
de-a doua culturi și semănăturilor 
de toamnă.

Odată cu aceasta este necesar ca 
gospodăriile colective să facă ordi
ne în folosirea terenurilor, să taie 
pilcurile de arbori, de mărăcini- 
șuri sau tufișuri cît și arborii izo
lați. Prin aceasta se mărește și su
prafața agricolă. De asemenea, tre
buie făcută uniformizarea tuturoi’ 
denivelărilor mici pe care de obicei 
băltește apa.

Aceste recomandări sînt orienta
tive. Stațiunile agricole experimen
tale regionale au sarcina impor
tantă ca împreună cu specialiștii 
din producție, de la consiliile agri
cole regionale și raionale, să detali
eze aceste recomandări, să le apro
pie de viață, stabilind în mod con
cret lucrările ce trebuie executate 
ținîndu-se seama pe lîngă rezulta
tele experimentale și de producțiile 
obținute și de condițiile concrete 
din anul acesta, de posibilitățile 
reale ale fiecărei gospodării de a 
aplica aceste recomandări.

Specialiștii din gospodăriile de 
stat și colective, consiliile agricole 
raionale și-regionale să urmărească 
executarea lucrărilor agricole de 
vară la un înalt nivel calitativ și 
la timp pentru a se pune baze so
lide recoltei viitoare.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA
PAȘNICĂ A PROBLEMEI LAOȚIENE

GENEVA 3 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, la 2 iulie la Ge
neva și-a reluat lucrările Conferin
ța internațională pentru reglemen
tarea pașnică a problemei laoțiene. 
Deschizînd ședința de luni după- 
amiază, șeful delegației sovietice, G. 
M. Pușkin, a declarat că la actuala 
ședință plenară — cea de-a 40-a — 
se începe etapa finală a lucrărilor 
conferinței, deoarece crearea unui 
guvern de coaliție al unității națio
nale în Laos deschide calea pentru 
ca în scurt timp să se încheie lu
crările desfășurate de conferință. 
Președintele ședinței a felicitat căl
duros în numele tuturor partici- 
panților la conferință pe Q. Folsena, 
șeful delegației unice laoțiene, și pe 
ceilalți membri ai acestei delegații.

în cuvîntarea sa Q. Folsena a 
mulțumit călduros președintelui 
pentru cuvintele de salut la adresa 
delegației unice laoțiene și și-a ex
primat convingerea că va exista 
posibilitatea de a se încheia în cel 
mai scurt timp lucrările conferinței.

Luînd cuvîntul ca șef al delega
ției U.R.S.S., G. M. Pușkin a decla
rat că în fața conferinței se află o 
sarcină importantă și de onoare — 
de a încheia cu succes, cît mai 
grabnic, lucrările conferinței. Dacă 
anterior a fost frînată într-o oare
care măsură realizarea unui progres 
în lucrări, deoarece la conferință 
nu exista o delegație laoțiană uni
că, în prezent s-a creat o altă si
tuație — o asemenea delegație se 
află în jurul mesei conferinței și 
dispune de împuternicirile necesare 
pentru semnarea documentelor care 
sînt în curs de elaborare la con
ferință. Șeful delegației sovietice a 
amintit că conferința a elaborat 
un proiect de declarație cu privire 
la neutralitatea Laosului, a cărui 
parte componentă trebuie să fie o 
declarație a guvernului Laosului cu 
privire la neutralitate. Deocamdată 
conferința nu este în posesia unei 
asemenea declarații, a declarat el, 
dar sperăm că guvernul laoțian o 
va publica în cel mai scurt timp.

Cuvîntările rostite apoi de toți 
ceilalți participanți la conferință 
s-au caracterizat prin satisfacția de
plină față de faptul că la masa con
ferinței se află delegația laoțiană 
unică, care a putut fi constituită da
torită formării în Laos a guvernu
lui unității naționale de coaliție. 
După părerea tuturor participanți- 
lor la conferință, acest lucru des

chide posibilități pentru încheierea 
cît mai grabnică a lucrărilor confe
rinței, ceea ce va grăbi la rîndul 
său crearea unui stat laoțian paș
nic, neutru.

Totodată delegații Republicii De
mocrate Vietnam, Republicii Popu
lare Chineze, au subliniat în cuvîn
tările lor că încercările continue ale 
S.E.A.T.O. de a impune Laosului 
„protecția“ sa și trimiterea de trupe 
americane în Tailanda complică re
glementarea pașnică a problemei 
laoțiene. Reprezentanții S.U.A., Tai- 
landei și ai celorlalte țări care fac 
parte din blocul S.E.A.T.O., aducînd 
argumentele lor obișnuite, au încer
cat să creeze Impresia că aceste 
manevre ale S.E.A.T.O. nu ar ame
nința pacea și neutralitatea Laosu
lui.

La sfîrșitul ședinței toți partici
panții la conferință au aprobat în 
unanimitate ordinea lucrăriloi- vii
toare ale conferinței propusă de cei 
doi copreședinți.

Înrăutățirea situației 
economice în Argentina

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — în 
ultimele zile sifuafia economică din Ar
gentina s-a înrăută(it mult. După cum 
transmite agenfia Associated Press în 
tară domnește o adevărată panică ca 
urmare a deprecierii rapide a monedei 
nationale. Potrivit agenfiei U.P.I. „în 
cele 90 de zile de criză financiară și 
politico care au trecut de cînd fostul 
președinte, Frondizi, a fost înlăturat de 
la putere de forfele armate, valoarea 
dolarului fa(ă de peso a crescut de la 
82,90 la 135”.

Pentru a împiedica continua înrău
tățire a situației economice a Țării, la 
2 iulie ministrul economiei al Argenti
nei, Alvaro Alsogaray, a anunțai luarea 
unor „măsuri severe"

Tn același timp, după cum transmite 
agenfia Reuter în (ară se intensifică ac
țiunile de masă. Uniunea muncitorilor 
metalurgiști din care fac parte 250 000 de 
membri a anunfat aprobarea unui plan 
care prevede declanșarea unei greve și 
ocuparea tuturor uzinelor ca urmare a 
refuzului patronilor de a mări salariile. 
Potrivit agenfiei, „Industria argentinia- 
nă frece în prezent printr-o criză pro
fundă, ceea ce a făcut ca numeroase 
uzine să fie închise”.

Pentru
în

normalizarea situației
Vietnamul de

MOSCOVA 3 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite: In nota 
guvernului sovie
tic, adresată gu
vernului Marii 
Britanii și remisă 
la 3 iulie Ambasadei Marii Britanii 
din Moscova, ca răspuns la nota 
guvernului Marii Britanii, primită la 
14 iunie, se spune că „guvernul 
U.R.S.S. manifestă o permanentă în
grijorare față de situația care s-a 
creat în Vietnamul de sud, ca ur
mare a încălcării acordurilor de lâ 
Geneva din 1954 de către S.U.A.”.

în raportul special al Comisiei in
ternaționale pentru Vietnam, se 
spune în nota sovietică, se subliniază 
că măsurile militare înfăptuite de 
S.U.A. în Vietnamul de sud confirmă 
că între Vietnamul de sud și S.U.A. 
există de fapt o alianță militară, 
ceea ce se interzice în baza art. 19 
al acordurilor de la Geneva. „Este 
de mirare că guvernul Marii Britanii’ 
referindu-se în nota sa la raportul 
menționat al Comisiei internaționale, 
a trecut cu vederea această stipulație 
importantă“.

în nota guvernului U.R.S.S. se 
spune : „în lumina acestui fapt sînt 
cît se poate de inconsistente încer
cările guvernului Marii Britanii de 
a justifica într-o oarecare măsură 
acțiunile S.U.A. în Vietnamul de sud 
și de a prezenta lucrurile ca și cum 
S.U.A. n-ar tinde „să obțină baze și 
alte avantaje militare" în această 
țară“.

în notă se amintește că autorități
le din Vietnamul de sud, sprijinite 
de S.U.A., au început curînd după 
semnarea acordurilor de la Geneva 
din 1954 să organizeze represiuni 
bestiale împotriva foștilor partici
panți la mișcarea de rezistență, pă
șind imediat pe calea încălcării art. 
14 al acordurilor menționate. Firește 
că vietnamezii care locuiesc în nor
dul țării nutresc sentimente de 
caldă simpatie și solidaritate fră
țească față de populația Vietnamu
lui de sud și sînt solidari cu lupta 
ei justă.

Guvernul U.R.S.S. al cărui repre
zentant a fost unul dintre președinții 
Conferinței de la Geneva, se spune 
în notă, „sprijină acele capitole din 
raportul Comisiei- internaționale 
care au fost adoptate în unanimitate 
de toți membrii comisiei și consi
deră ca și pînă acum că încetarea

sud
Nota de răspuns 

a guvernului U. R, S. S. 
adresată guvernului britanic

introducerii de 
către Statele Uni
te în Vietnamul 
de sud de arma
ment și materiale 
de război, evacua
rea imediată din 

Vietnamul de sud a personalului mi
litar al S.U.A. și desființarea coman
damentului militar american pe te
ritoriul acestei țări constituie mă
suri necesare de urgență pentru 
normalizarea situației în Vietnamul 
de sud și asigurarea dezvoltării 
Vietnamului pe calea păcii și inde
pendenței”.

Guvernul sovietic reînnoiește pro
punerile făcute guvernului Marii 
Britanii în legătură cu necesitatea 
ca cei doi președinți să trimită gu
vernului S.U.A. un mesaj corespun
zător.

In notă se spune că guvernul 
U.R.S.S. sprijină pe deplin declara
ția reprezentantului Poloniei din Co
misia internațională și consideră că 
declarația lui reflectă situația de 
fapt din Vietnamul de sud.

Guvernul sovietic sprijină de ase
menea poziția guvernului R. D. 
Vietnam față de raportul Comisiei 
internaționale, poziție care a fost 
expusă în declarația lui din 4 iunie 
și în scrisoarea ministrului afaceri
lor externe al R. D. Vietnam din 20 
iunie adresată celor doi președinți.

Val de greve în Ecuador
QUITO 3 (Agerpres). 

vreme lupta grevistă a ....
ploare deosebită în Ecuador. Oamenii 
muncii din această tara luptă pentru 
un nivel de trai mai ridicat, împotriva 
creșterii șomajului și a mizeriei.

Muncitorii de la întreprinderea tex
tilă „El Peral" din orașul 
(provincia Tungurahua) au 
grevă în semn de protest 
concedierii în masă a r 
în sprijinul revendicărilor cu privire la 
mărirea salariilor.

Mii de feroviari de pe linia de cale 
ferată Quito-Guayaquil au întrerupt 
lucrul pentru a organiza un miting în 
cadrul căruia au cerut sa li se plătea
scă salariile pe ultimele 4 luni.

Lupta împotriva concedierilor și 
rămînerii în urmă cu plata salariilor 
este dusă, de asemenea, de muncitorii 
de la întreprinderea de consfruefii 
„Conaca".

— Tn ultima 
luat o am-

Ambafo 
declarat 

împotriva 
muncitorilor și
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O mare victorie a mișcării de eliberare și a forțelor păcii

MERIA 4 DEVENIT INDEPENDENTA

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Ruanda și Burundi - state independente
r s Jl

i=V /E

In mtîmpinarea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

Poporul algerian trăiește zile sărbătorești, pline 
de bucurie. Ieri, 3 iulie 1962, în urma anunțării 
rezultatelor referendumului, la care poporul alge
rian în covîrșitoare majoritate a răspuns „Da”, a 
fost proclamată oficial independența Algeriei. A- 
ceastă zi va rămîne înscrisă cu litere de aur în 
istoria acestui popor eroic ca ziua de naștere a 
statului algerian liber și independent. După 132 de 
ani de asuprire colonială și aproape 8 de război 
crîncen, plin de sacrificii, lupta eroică a poporului 
algerian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale spre 
libertate și independență a fost încununată de o 
mare victorie. Victoria poporului algerian a arătat 
încăodată că în zilele noastre mișcarea de eliberare 
a popoarelor este invincibilă, dreptul lor la auto-

determinare triumfă, oricît de mari ar fi greutățile 
și obstacolele.

Acum, poporul algerian liber pășește într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale istorice. In patria lor in
dependentă și suverană, toți algerienii, fără deose
bire de origine, naționalitate și religie, își vor pu
tea închina eforturile muncii pașnice creatoare pen
tru vindecarea rănilor războiului, pentru dezvol
tare economică și culturală, pentru prosperitate.

Poporul romîn, care în tot cursul războiului de 
eliberare și-a manifestat simpatia și sentimentele 
de solidaritate cu poporul algerian, îl salută cu căl
dură cu prilejul marii sale victorii și îi urează suc
ces deplin în lupta pentru consolidarea indepen
denței Algeriei, pentru pace și progresul pa
triei sale.

Trăiască Algeria independentă !

ROMA 3 (Agerpres). — Un mare 
„Marș al păcii" a avuf loc în împreju
rimile capitalei italiene, în localitățile 
din apropierea lacului Albano. La a- 
ceasfă demonstrație antimilifară au luat 
parte oameni ai muncii din orașele Al
bano, Marino, Castel-Gandolfo, Ariccia, 
Lanuvio.

„AAarșul păcfi" a avut loc sub lozin-

O ZI I
Incepind da 1er!, steagul Independenței naționale flutură deasupra Algeriei libere

O Delegația Australiei la Congre
sul de la Moscova este condusă de 
William Morrow, laureat al premiu
lui internațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare“.

Ideile Congresului de la Moscova 
se bucură de aprobarea generală a 
milioanelor de australieni. In ajunul 
deschiderii congresului, în Australia 
se desfășoară o campanie de masă 
pentru strîngerea de semnături pe 
o petiție care cere interzicerea ex
periențelor nucleare.

• Opinia publică din Guineea 
acordă o deosebită importanță apro
piatului Congres mondial pentru 
dezarmare generală și pace. Ziarul 
„Horoya" relatează despre interesul 
deosebit stîrnit de congres în în
treaga lume. încă de pe acum, scrie 
ziarul, reiese clar că, în ceea ce pri
vește numărul delegaților, reprezen- 
tind diferite organizații și asociații, 
Congresul de la Moscova va întrece 
toate celelalte congrese ale păcii. I

Executivul provizoriu va fi lărgit șl 
că acest nou organism va conduce 
Algeria pînă la viitoarele alegeri 
pentru Adunarea Națională.

Poporul algerian trăiește din plin 
bucuria victoriei. în marile orașe și 
în special la Alger manifestațiile de 
entuziasm nu încetează nici ziua și 
nici noaptea. Tineretul intonează în 
cor cîntece revoluționare și patrio
tice, iar orchestrele de instrumente 
populare îi acompaniază.

Dot ziua aceasta de sărbătoare 
mai adus și un alt eveniment

cile dezarmării generale și fofale și 
cefării experiențelor americane cu arma 
nucleară.

După demonsfrajie a avut loc un 
miting la care s-a adoptat în unanimi
tate un apel în apărarea păcii. Acest 
apel va fi trimis președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Fanfani, gu
vernelor celor patru mari puteri și 
parficipanjilor la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace.

în-

De la 1 Iulie, pe harta Africii au a- 
păruf două noi state independente: 
Ruanda și Burundi, constituite pe fostul 
teritoriu aflat sub tutela Belgiei, Ruan
da-Urundi.

Hofărîrea cu privire la crearea noilor 
state a fost adoptată de comitetul de 
tutelă al O.N.U. (în conformitate cu 
dorinja reprezentanților celor două 
părți ale acestui teritoriu) și aprobată 
apoi de Adunarea Generală. Rezolujia 
precizează ca trupele belgiene să fie 
complet evacuate de pe teritoriul Ru
andei și Burundi pînă la 1 august 1962.

★

Teritoriul celor două noi stale 
pendente Ruanda și Burundi este 
în Africa Ecuatorială, 
Congo (cu capitala 
Uganda și Tanganica.

In a doua jumătate
XlX-lea acest teritoriu
de dispută între colonialiștii belgieni,

inde-
situat

înhe Republica 
la Leopoldville),

a secolului al 
a devenit obiect

oeo

Dificultățile economiei canadiene
PARIS 3 (Agerpres). — Ziarul pa

rizian „COMBAT" consacră un amplu 
articol situației economice a Cana
dei, despro cărs arată că „este ex
trem de gravă, necesitînd o opera
ție imediată fără anestezie".

O nouă pierdere de 400 milioane 
de dolari, scrie ziarul, a fost înre
gistrată In luna iunio. Mergînd in 
acest ritm, în următoarele două luni 
rezervele canadiene vor fi complet 
opuizate de așa o manieră, incit 
țara va fi în Imposibilitate să plă
tească cele mai mici importuri.

Această înrăutățire a situației — 
scrie „Combat" — nu poate fi 
explicată nici printr-un „curent tre-

O®<>----------- ---------

...în pămîntul proaspăt săpat a 
fost înfipt un catarg.

Mai în vale, spre malul nisipos 
al mării, acoperind puțin albastrul 
ei de cristal, se zărește temelia unei 
case noi. Macarale apleacă peste 
ea brațe protectoare. Iar în jur, cît 
cuprinzi cu ochiul, oameni de toate 
vîrsțele, 
ziariști, 
cinema.

Lîngă catarg, ținirid pe brățe stea
gul — un bărbat și o femeie. El poartă 
Încă uniforma ostășească. Fata, în 
bluză albă, are părul și ochii negri 
ca de cărbune. Pe obrazul ei de 
copilă, soarele, sau poate emoția, 
a aprins o pată de roșeață. Răsună 
O comandă și 
înălțimi. Mii de ochi îl urmăresc cum 
își flutură mătasea verde și albă, 
sieaua și semiluna roșie. Multora 
privirea li se împăienjenește. Și cu 
siguranță nu soarele e de vină, ci 
faptul că văd pentru prima oară 
deasupra temeliei casei din vale — 
steagul țării lor libero și suverane. 
Din acest moment, în fața întregii 
lumi Algeria a devenit un stat inde
pendent.

La Rocher Noir, odinioară capi
tală administrativă a fostei colonii 
franceze Algeria, ceasurile mar
chează amiaza. Calendarul — ziua 
de 3 iulio. Bărbați și femei strigă 
în cor : „F L N 1”

Un bătrîn ridică în brațe un nepot 
de o șchioapă care sărută cîțiva 
ostași ai Armatei de eliberare na
țională. Alții le strîng mîna, îi feli
cită. E marea sărbătoare a Algeriei 
noi.

Dimineața, cînd Algeria întreagă 
în sărbătoare se umplea de lozin
cile scandate peste tot în orașe și 
sate, într-un hol al clădirii executi
vului provizoriu de la Rocher Noir, 
Kadut Sator, președintele comisiei 
de control al referendumului, ne co
munica șase grupe de cifre conclu
dente : 6.549.736 înscriși, 6.017.680
votanți, 25.565 voturi nule sau anu
late, 5.992.115 voturi exprimate, 
5.975.581 „da", și 16.534 „nu". Așa 
dar, cum era de așteptat, proporția 
„da"-urilor este covîrșitoare.

Șase grupe de cifre care, deși nu 
reprezintă rezultatele definitive ale 
referendumului, demonstrează din 
plin voința poporului algerian de a 
trăi în libertate, într-o țară indepen
dentă.

Luînd cuvîntul imediat după anun
țarea rezultatelor, președintele exe
cutivului provizoriu, Farres, declară 
că Algeria devine independentă. Pe 
de altă parte, recunoașterea inde
pendenței Algeriei de către Franța 
a fost anunțată de președintele Re
publicii Franceze, de Gaulle, după 
o ședință extraordinară a consiliu
lui de miniștri.

La Rocher Noir e-a procedat între 
înaltul comisar francez Christian 
Fouchet și președintele Executivului 
provizoriu la transferul competențe
lor șl un ambasador al Franței a 
fost numit pe lîngă Executivul provi
zoriu. în același timp se anunță că

ostași — fete șl băieți — 
fotografi și operatori de

steagul urcă spre

a

Corespondența 
din Rocher Noir

a continuat Ben Khedda, însă lupta 
este departe de a fi terminată. In
dependența nu este un scop în sine. 
Ea constituie un mijloc care permite 
să se atingă obiectivele economice 
și sociale fără de caro nu se poate 
vorbi de revoluție. în această pri
vință sarcini imense ne stau în față. 
Este fundamental ca statul algerian 
să se bazeze pe instituții democra
tice solide. Noi sintern legați de a- 
cordurile de la Evian, încheiate în
tre G.P.R.A. și guvernul francez și 
ratificate prin votul masiv al po
porului algerian de la 1 iulie, 
ceste acorduri noi le vom aplica 
mod eins Iii".

Astăzi în sărbătoare, poporul
gerian va începe do mîine o viață 
de muncă liberă și creatoare. La 
Ghardaia, sub palmierul oazei, 
unde ne aflam și po unde curge 
prin conducte țiței, prietenul meu 

mi-a spus : Acum tre
buri importante stau în fața 
noastră după ce Algeria și-a cu
cerit independența. Bogățiile ei cer 
să fie exploatate rațional, pentru ca 
poporul acesta sărac ieri să tră
iască mîine mai bine. Și Tayeb a- 
rată cu mîna spre deșertul fără 
sfîrșit.

Apoi, privindu-și copiii, spune ca 
pentru el, dar îi aud parcă in acest 
moment pe toți algerienii în sărbă
toare vorbind odată cu el : — Vom 
merge mereu înainte !

TUDOR VORNICU
3 iulie, prin telefon.

marcant — întoarcerea în patrie a 
Guvernului Provizoriu al Republicii 
Algeria, în frunte cu Ben Khedda. Tayeb 
La sosirea lor, o mare mulțime le-a 
ieșit în întîmpinare. Vorbind în nu
mele G.P.R.A., Ben-Khedda a spus : 
„A sosit ora cînd poporul algerian 
și-a realizat aspirațiile seculare cu 
prețul unor extraordinare sacrificii. 
In aceste clipe solemne, Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria 
ține să declare că europenii își vor 
avea locul lor în Algeria. în ciuda 
sîngelui vărsat din abundență, noi 
spunem încă o dată că europenii și 
algerienii pot să trăiască și să mun
cească împreună pentru binele Al
geriei.

Algeria este astăzi independentă,
-----  --------- OoO

A- 
în

al-

Telegrama de felicitare adresată 
de N. S. Hrușciov poporului algerian
MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite : N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a felicitat curajosul popor 
al Algeriei cu prilejul victoriei ob
ținute la referendumul privitor 
la autodeterminarea Algeriei.

In telegrama adresată lui Ben 
Yussef Ben Khedda, președintele 
Guvernului Provizoriu al Republicii 
Algeria, N. S. Hrușciov scrie: „Vic-

toria poporului algerian a dat o nouă 
lovitură puternică colonialismului, 
ea este un exemplu însuflețitor pen
tru celelalte popoare care mai lîn- 
ceșesc în robia colonială“. Guvernul 
sovietic, se spune în telegramă, sa- 
lutînd 
derită, 
rească 
gături 
rodnică cu statul algerian suveran“.

Republica Algeria indepen- 
„declară că dorește să întă- 
și să dezvolte și pe viitor Ie
de prietenie și colaborare

OeO

Mesajul Partidului Comunist 
Francez

PARIS 3 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez a adresat Parti
dului Comunist din Algeria un me
saj în care se spune că după asu
prirea colonială grea de 132: ani, 
după o luptă neobosită și jertfe 
uriașe în numele eliberării naționale, 
poporul algerian a repurtat o mă
reață victorie.

Aceasta ne bucură sincer, se spu
ne în mesajul P. C. Francez, și vă 
rugăm să transmiteți cele mai calde 
felicitări comuniștilor algerieni, eroi-

tu-cilor luptători pentru eliberare, 
turor patrioților din Algeria.

Imperialismul și colonialismul au 
suferit una dintre cele mai grave 
înfrîngeri. Independența Algeriei 
este o victorie de seamă a cauzei li
bertății și 
omeniri.

Patrioții 
încheierea
solidaritatea frățească și eficientă a 
comuniștilor și a tuturor oamenilor 
muncii progresiști din țara noastră.

a progresului întregii

algerieni, se spune în 
mesajului, pot fi siguri de

I

i

Vizita im Adenauer so Franfa
PARIS 3. Corespondentul Ager

pres transmite : în momentul cînd 
cortegiul oficial al cancelarului A- 
denauer pătrundea în Paris, venind 
dinspre aeroportul Orly, la Poarta 
Orléans a capitalei, grupuri de de
monstranți au întîmpinat automo
bilul în care se afla cancelarul, pur- 
țînd banderole și scandînd lozinci 
în care își exprimau dezaprobarea 
față de această vizită.

Demonstranții scandau lozinci ca 
„Adenauer heraus !", „Spunem da 
poporului german, însă nu lui Ade
nauer“ etc.

Agenția France Presse a arătat 
într-o știre cu privire la componen
ța delegației vest-germane că atît 
la Paris cît și la Bonn a trebuit să 
se țină seama de ostilitatea mase
lor populare franceze față de politi
ca conducătorilor actuali ai Germa
niei occidentale.

Dr. Globke, actual secretar de stat 
al cancelarului federal — relatează 
France Presse—nu a putut întreprin
de această călătorie. Cu o zi înainte 
de sosirea delegației vest-germane 
la Paris, ziarul „France Soir" pro
testa împotriva includerii lui Glob
ke, autorul legiuirilor fasciste, în 
componența delegației care urma 
să-1 însoțească pe Adenauer.

-----o«o----

La 3 iulie au început la Paris tra
tativele oficiale și secrete franco- 
vest-germane organizate cu prilejul 
vizitei în Franța a cancelarului fe
deral Adenauer.

Oficial nu s-a anunțat nimic cu 
privire la subiectul tratativelor, însă 
agențiile de presă subliniază că se 
vor discuta în primul rînd proble
mele „unității europene“ și în spe
cial încercarea de a stabili o pozi
ție comună a Franței și Germaniei 
occidentale în cadrul diferitelor for
mule de „integrare" europeană : 
Piața comună, Comunitatea euro
peană a cărbunelui și oțelului, Co
munitatea politică europeană etc. 
Unele ziare occidentale, mai ales 
presa britanică, au subliniat că a- 
ceste convorbiri vor aborda în spe
cial planurile de stabilire a unei he
gemonii franco-vest-germane în a- 
lianța vest-europeană.

Pe de altă parte tratativele de la 
Paris se vor referi și la probleme 
militare — în primul rînd la pla
nurile Franței și ale Germaniei oc
cidentale de a obține înarmarea a- 
tomică.

cător* și nici printr-o subită criză 
de încredere. Stocul rezervelor a 
s.căzut cu 50 la sută din anul 1961 
și deficitul s-a acumulat progresiv 
din anul 1957, totalizînd în prezent 
3 miliarde dolari".

Cît privește situația pe plan ex
tern, subliniază „Combat", criza eco
nomică canadiană ar putea avea 
consecințe mult mai profunde decît 
pe arena politică internă. Consecin
țele și complicațiile economiei cana
diene se fac simțite, mai ales, peste 
Atlantic. Această criză poate fi con
siderată, și a început într-adevăr să 
lie așa interpretată în cercurile fi
nanciare, ca un preambul, dacă nu 
primul act al unei crize a dolarului 
S.U.A. Unele simptome de slăbiciune 
încurajează pe acei care încearcă 
să stabilească o paralelă între evo
luția celor două economii. La incer
titudinile politice din Canada se 
adaugă incertitudinile economice din 
Statele Unite.

englezi șl germani, Aceștia din ur
mă au reușit pentru un timp să trans
forme teritoriul în colonie a Reichului.

Prin tratatul de la Versailles din 1919 
Ruanda-Urundi a fost predată Belgiei, 
în 1922 Liga Nafiunilor a atribuit-o Bel
giei ca teritoriu sub mandat, iar după 
al doilea război mondial a devenit te
ritoriu sub tutela Belgiei, în baza unei 
hofărîri a O.MU. în fapt, Belgia și-a 
încălcat obligațiile de putere „tutelară” 
instituind în Ruanda-Urundi cele mai 
crîncene rînduieli colonialiste. înapoie
rea economică a (ării a fost menjinulă 
și adîncită, bogăfiile naturale — jefuite 
fără milă — iar împotriva patrioților a 
fost dezlănțuită o cruntă prigoană.

Populajia din Ruanda-Urundi n-a în
cetat niciodată lupta pentru libertate.

Sfăpînitorii belgieni cu sprijinul alia- 
jilor lor din N.A.T.O. au încercat în fel 
și chip să-și menjină dominajia în Ru
anda-Urundi. Ei au folosit în acest scop 
diferite manevre în timpul dezbaterilor 
din comitetul de tutelă al O.N.U. și în 
Adunarea Generală. Ei n-au încetat 
uneltirile nici acum. La numai trei zile 
după ce Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat hofărîrea cu privire la re
tragerea trupelor belgiene din Ruanda- 
Urundi în decurs de o lună de la pro
clamarea independentei Ruanda! și Bu- 
rundei (reprezentanții țărilor socialiste 
și ai unor fări afro-asiafice au insistat 
ca aceste trupe să fie retrase chiar în 
ziua proclamării independentei), colo
nialiștii au și început sub diverse pre
texte să se eschiveze de la îndeplini
rea acestei hotărîri. Corespondentul a- 
genjiei U.P.I. informează că, potrivit 
unor surse din capitala Ruandei, tru
pele belgiene vor rămîne în Ruanda 
încă o jumătate de an. Foștii stăpîni 
încearcă pe toate căile să perpetueze, 
sub o formă nouă, vechile privilegii co
loniale. După cum arată însă realită
țile vieții, rînduielile colonialiste sînt 
definitiv condamnate de istorie.

Poporul romîn salută cu căldură 
proclamarea noilor state independente, 
Ruanda și Burundi, și urează popoare
lor lor succes în lupta pentru prosperi
tate și pace.

OsO

Consecințele aderării Angliei la Piața comună > Of
LONDRA. 3 (Agerpres). — Lordul 

sigiliului privat, Heath, a făcut ia 
2 iulie în Camera Comunelor o de
clarație despre desfășurarea trata
tivelor de la Bruxelles cu privire 
la aderarea Angliei la Piața comu
nă. încercările delegației engleze 
de a obține concesii care să ocro
tească comerțul englez cu țările 
Commonwealthului, așa cum reiese 
din declarația lui Heath, nu au adus 
njmic liniștitor. Problema principa
lă care se discută în prezent la 
Bruxelles este, potrivit declarației 
lui Heath, viitorul exportului pro
duselor alimentare din țările Com
monwealthului. El a recunoscut că 
aceasta este „problema cea mai com
plicată și mai grea" de pe ordinea 
dc zi.

Heath a lăsat să se înțeleagă că

guvernul englez intenționează pe 
viitor să intensifice, ca și pînă 
acum, tratativele și să le încheie 
pînă la sfîrșitul lunii iulie.

Poziția guvernului a fost criticată 
de o serie de membri ai parlamen
tului, printre care de liderul opozi
ției laburiste,, Gaitșkell, și liderul 
liberalilor, Grimond.’

După cum a recunoscut ministrul 
agriculturii, Soames, răspunzînd la 
întrebarea Iui Hamilton, membru 
al parlamentului, după aderarea 
Angliei Ia Piața comună, în țară 
prețurile la produsele alimentare 
vor crește.

Potrivit unor calcule, costul pro
duselor alimentare pentru o familie 
engleză obișnuită va crește de a- 
proape două ori.

„Legea zahărului 
și Jările Americii Latine

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press relatează 
despre grava criză diplomatică care 
s-a produs în legătură cu proiectul 
de lege prezentat Congresului pri
vind alocarea cotelor pentru impor
tul de zahăr. Principalele țări Jatino- 
americane producătoare de zahăr — 
printre care Mexicul și Argentina — 
sînt indignate de caracterul discri
minatoriu al acestei legi față de ță
rile Arpericii Latine în raport cu 
alte țări, ca de pildă, Filipinele.

Săptămîna trecută ambasadorii 
unui număr de 17 țări latino-ameri- 
cane au prezențat departamentului 
de stat un protest comun în care 
afirmă că noua lege suprimă bene
ficiile de care s-au bucurat în prima 
jumătate a anului 1962 și aceasta 
tocmai într-un moment cînd econo
mia lor trece printr-o serioasă criză. 
Nu toate cele 17 țări sînt producă
toare de zahăr, dar, arată Associated 
Press, ele au înaintat acest protest 
comun în cadrul unei „acțiuni de 
solidaritate“.
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MOSCOVA. La 3 iulie Heinrich 
Haymerle, ambasadorul Austriei la 
Moscova, a oferit o recepție în cin
stea cancelarului federal al Austriei, 
Alfons Gorbach, care se află înt.r-o 
vizită oficială în Uniunea Sovie
tică.

La recepție au luat parte Nikita 
Hrușciov, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian ; Nikolai Organov, Șmanov 
Arușanian, vicepreședinți ai Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Konstantin Rudnev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
miniștri ai U.R.S.S., mareșali ai U- 
niunii Sovietice și alte persoane ofi
ciale.

VIENA. In seara de 2 iulie repre
zentantul Navrom la Viena, Miron 
Ion, a oferit un cocteil pe puntea 
vasului „Carpați" cu prilejul sosirii 
vasului în capitala Austriei, Cei pre
zinți la cocteil au avut cuvinte de 
frumoasă apreciere pentru realiză
rile șantierelor romînești. La cocteil 
a participat ministrul plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Viena, dr. Victor. 
Dimitriu.
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MOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 3 iulie la Krem
lin pe Raul Castro, ministrul forțe
lor armate revoluționare al Cubei, șl 
personalitățile militare ds seamă 
care îl însoțesc, precum și pe C. F. 
Olivarez Sanchez, ambasadorul 
Cubei la Moscova.

între Nikita Hrușciov și Râul 
Castro a avut loc o convorbire care 
a decurs într-o atmosferă de caldă 
prietenie. La convorbire a fost de 
față mareșalul Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

DJAKARTA. La o ședință a Co
misiei pentru revizuirea proiectului 
de lege cu privire la alegerile ge
nerale, care a avut loc la Bogor. 
președintele Sukarno a declarat că 
în Indonezia se vor ține alegeri ge
nerale după eliberarea Irianului de 
vest de «ub jugul colonialiștilor olan
dezi.

Ultimele alegeri 
Indonezia în 1955.

au avut loc în

BRASILIA. La 3
brazilian a aprobat 
contra 51 investirea lui Auro de

Iulie Congresul 
cu 222 voturi

Moura Andrade în funcția de prim- 
ministru al Braziliei.

PARIS. Populajia Guyanei fran
ceze și a insulelor Micile Antile esie 
serios îngrijorată de intenția guver
nului francez de a disloca în Guya
na unitățile legiunii străine care au 
participat la războiul colonial din 
Algeria. După cum anunță agenția 
Union Française d'Information, pre
ședintele Consiliului general al 
Guyanei a calificat această intenție 
ca o ,,adevărată crimă”.

BELGRAD. Lucrările sesiunii 
Scupșcinei Populare Federative au 
luat sfîrșit. Sesiunea a adoptat le
gea cu privire la comerțul exterior 
al Iugoslaviei, a aprobat o lege care 
prevede pedepse mai drastice pen
tru infracțiunile penale în domeniul 
economiei, a adus modificări la bu
getul federativ pe 1962 și a aprobat 
darea de seamă cu privire la exe
cutarea bugetului federativ pe exer
cițiul financiar 1961.

HANOI. Guvernul de coaliție al 
Laosului a informat guvernul Re-

publicii Democrate Vietnam că este 
dispus să stabilească cu acesta re
lații diplomatice la nivelul amba
sadorilor. Această informație este 
cuprinsă în nota adresată de Kham- 
suk Keola, ministru ad-interim al 
afacerilor externe al Laosului, lui 
Ung Van Khiem, ministrul afaceri
lor externe al R. D. Vietnam.

LONDRA. La 2 iulie au fost ju-, 
decați 20 de participant la demon
strația antifascistă care a avut loc 
duminică în piața Trafalgar. Ei au 
fost arestați pentru că au încercat 
să împiedice desfășurarea unui mi
ting fascist. Antifasciștii sînt acu
zați de participare la „acțiuni jigni
toare și periculoase, precum și de 
tulburarea ordinii publice“. Majori
tatea celor arestați au fost con
damnați la amenzi.

CARACAS. în statul Monagas din 
Venezuela au avut loc mari inun
dații, provocate de revărsarea unui 
rîu. Bilanțul pierderilor este : 10 
morțl, 30 de dispăruți, 600 de slnls- 
trați, iar pagubele materiale sînt 
evaluate la 750 milioane de dolari.
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