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Controlul obștesc aduce o contribuție din ce în ce mai mare la îmbunătățirea muncii în diversele sectoare ale deservirii populației, ale asistentei medicale. Din echipe fac parte mii de muncitori, maiștri, tehnicieni, funcționari, gospodine, pensionari. Activitatea lor rodnică, desfășurată în numele oamenilor muncii, ale căror interese le apără și pe care îi reprezintă, este o expresie a profundului democratism al orânduirii noastre, una din formele prin care masele muncitoare participă la conducerea treburilor obștești. Membrii echipelor desfășoară și o susținută muncă educativă.în cele ce urmează ne propunem să înfățișăm cîteva aspecte din activitatea echipelor de control obștesc din Capitală. în controalele efectuate ele întîlnesc multe magazine bine organizate, ai căror lucrători servesc cu solicitudine clienții. Cumpărătorii au numai cuvinte de laudă la adresa lucrătorilor de la unitățile: 41 O.C.L. Produse Industriale din Calea Rahovei, magazinul alimentar general din Bd. Dinicu Golescu nr. 21—25, alimentarele din strada Decebal nr. 1, B-dul Magheru 13, Calea Griviței 174 și multe altele. Aprovizionarea acestor magazine ține pasul cu fiecare sezon, satisface tot mai bine diversitatea cerințelor. Ambianța plăcută este întregită de comportarea atentă, conștiincioasă a vînzătorilor față de consumatori. în alte locuri însă, echipele au constatat lipsuri în deservire.în tot mai multe magazine, ca la Alimentara de pe Calea Călărași 131, Bd. Magheru 13, Rosetti nr. 2 și altele, rolul echipelor de control obștesc, ajutorul în muncă dat de ele sînt înțelese cum se cuvine. Echipele sînt bine primite de personalul din aceste unități. Puține — și tot mai rare — sînt cazurile în care echipele de control obștesc întîmpi- nă atitudini necorespunzătoare din partea unor responsabili și lucrători din magazine. Unii încearcă să se eschiveze de a da lămuriri atunci cînd întrebările nu le sînt pe plac. Alții, ca Gheorghe Onea, responsabilul băcăniei de pe șoseaua Pipera, Victoria Chițimia, responsabila cofetăriei din cal. Griviței 169, etc. se poartă necuviincios cu membrii e- chipelor, lipsindu-se astfel de un a- jutor prețios în munca lor. Se cuvine ca o astfel de comportare să fie sancționată.Ce' se întîmplă cu sesizările și propunerile făcute de echipele de control obștesc ? Mergînd pe firul lor reiese că multe din ele sînt temeinic și operativ cercetate de forurile cărora li se adresează și sînt urmate de măsuri eficace. O echipă de control obștesc a sesizat O.C.L. Aprozar din raionul 30 Decembrie. că la unitatea Aprozar din piața Dorobanți s-a constatat lipsă la cîntar. Elementele incorecte au fost sancționate cu severitate. Dar nu întotdeauna se întîmplă astfel. Conducerile unor organizații comerciale locale nu dau curs sesizărilor echipelor de control obștesc. Măsurile necesare întîrzie uneori, alteori nu vin deloc. Multe propuneri judicioase, a căror aplicare s-ar fi răsfrînt în mod pozitiv asupra activității, rămîn nevalorificate.S-ar putea spune cîte ceva și despre caracterul unora dintre răspunsuri. Evident, nu putem fi mulțumiți numai cu faptul că la toate sesizările se răspunde, într-un termen mai scurt sau mai îndelungat. De fapt, și O.C.L. Tehnometal a răspuns la sesizarea că două maga- unul dinau de se
zine Tehnometal cartierul Herăstrău, altul nul Nicolae Bălcescu — Închise săptămîni. luni Dar răspunsurile la cemau? La faptul că magazinele erau închise... din lipsă de gestionari!

din raio- fost zile, rezu-

Pentru comoditate s-a încetățenit chiar o formulă „bună la toate“. O reproducem fidel : „am luat măsuri de remediere a lipsurilor semnalate de dvs. Vă mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ați dat“. Semnătura : indescifrabilă, după cum indescifrabilă este aici și eficacitatea. Cîteodată se mai întîmplă ca, veri- ficînd un astfel de răspuns, să cons- tați că el nu este nici măcar formal, ci de-a dreptul neadevărat. Nu de asemenea răspunsuri este nevoie, ci de cele care să arate măsurile luate pentru înlăturarea lipsurilor semnalate. în formă, direcția O.C.L. Produse industriale din raioanele Tudor Vladimirescu—Nicolae Bălcescu răspunde la toate sesizările făcute de echipe. Dar răspunsurile ei contribuie prea puțin la lichidarea lipsuriloi- semnalate. Semnificativ este și faptul că țov. Constantin Buruiană, directorul O.C.L.-ului, nu participă la ședințele lunare de analiză ale echipelor de control obștesc. El trimite în locul său mereu alte persoane, dintre care unele nu sînt competente să dea lămuririle necesare la problemele ridicate de echipele de control obștesc.Inspecția comercială de stat este una din instituțiile cu care echipele de control obștesc colaborează foarte strîns. Reprezentanții ei iau parte la instruirea echipelor de control obștesc, cîteodată participă împreună cu ele la efectuarea unor controale. S-ar cuveni însă ca Inspecția comercială să se bizuie în mai mare măsură pe constatările la fața locului ale echipelor, să le întărească pe toate căile prestigiul.Un alt aspect ce se desprinde din experiența de pînă acum este tratarea uneori cu indulgență de către organele comerciale a abaterilor semnalate de echipe. Sancțiunile indulgente; simpla mustrare sau mutarea așa-zis disciplinară pentru abateri repetate sau grave nu-și îndeplinesc rolul educativ.în domeniul sanitar, în Capitală activează 76 echipe de control obștesc. Din ele fac parte cei mai buni responsabili cu asigurările sociale din întreprinderi. în fiecare echipă activează și cîte un medic. Aceste echipe au vizitat de mai multe ori instituțiile sanitare, au luat contact cu bolnavii, cu personalul medico- sanitar și administrativ. Munca echipelor contribuie la îmbunătățirea asistenței medicale acordate oamenilor muncii. în urma analizei și propunerilor făcute de controlul obștesc, la spitalul „Dr. Stîncă“, de pildă, internările se fac mai organizat, îngrijirea medicală este mai atentă, mîncarea — mai bine pregătită. Nu putem spune însă că toate echipele își duc la îndeplinire sarcinile, ceea ce vădește o slabă preocupare a Consiliului local al sindicatelor București pentru organizarea și îndrumarea lor. Aceste echipe nu sînt încă omogene, se întrunesc destul de anevoie.în momentul de față se desfășoară alegerea celor- care vor participa la controlul obștesc Este cel mai nij merit prilej de a se asigura ca ele să fie astfel alcătuite încît să-și poată îndeplini cu succes sarcinile.îmbunătățirea continuă a controlului obștesc, creșterea eficacității lui sînt strîns legate de sprijinul permanent al organelor și organizațiilor de partid, de întărirea colaborării noastre, a Consiliului local al sindicatelor cu sfaturile populare. Ne propunem să organizăm cît mai bine munca acestor echipe, să îndrumăm comitetele sindicatelor din întreprinderi spre sprijinirea activității lor, în așa fel încît rolul controlului obștesc să sporească continuu.
GHEORGHE IONESCU 

președintele Consiliului local 
al sindicatelor București
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în secția IlI-a construcții-montaj de la Atelierele din Ca
pitală. Muncitori din brigada condusă de Constantin Cucu lucrează la 
montarea unui nou agregat. (Foto : A. Catorțanu)
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — Sub titlul „Succes deplin”, ziarul „Izvestia” din 7 iulie publică răspunsurile tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, la întrebările corespondenților speciali ai ziarului „Izvestia", G. Oseverov și N. Paniev, și postului de radio Moscova, I. Letunov.
ÎNTREBARE : Noi, ziariștii sovie

tici, am avut fericirea să însoțim 
delegația de partid și guvernamen
tală sovietică în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, în vizita prin Repu
blica Populară Romînă. Am văzut 
cu ochii noștri marile succese ob
ținute în dezvoltarea economiei 
naționale, în înflorirea științei și 
culturii. Ne-am convins cît de mare 
este năzuința de pace a poporului 
romîn.

Vă rugăm să ne spuneți ce este 
necesar să se facă — după părerea 
dumneavoastră — pentru asigurarea 
păcii în Balcani și pentru preîntîm- 
pinarea unui nou război ?

RĂSPUNS : în zilele noastre, cînd în lume s-au acumulat arme cu o forță de distrugere fără precedent, asigurarea păcii a devenit cea mai arzătoare năzuință a omenirii. Pentru menținerea și consolidarea păcii în lume există o cale sigură : înfăptuirea dezarmării generale și totale, soluționarea exclusiv pe cale pașnică a problemelor litigioase, dezvoltarea colaborării între toate țările fără deosebire de sistem social, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Aceasta este linia pe care Republica Populară Romînă, ca și celelalte state socialiste, o promovează în mod consecvent în politica internațională.Toate statele, mari sau mici, sînt interesate în prevenirea unei catastrofe termo-nucleare — și fiecare are îndatorirea să acționeze în vederea înfăptuirii unei păci trainice în lume- Crearea unor zone fără arme racheto-nucleare ar constitui,

neva nu putem decît să regretăm că pînă acum lucrările ei nu au dus la rezultate concrete.Evident, măsuri ca reluarea experiențelor nucleare de cătreS.U.A. și hotărîrea guvernului american de a efectua asemenea experiențe și în Cosmos au fost departe de a contribui la crearea unui climat propice tratativelor de dezarmare.Peste puține zile, conferința de la Geneva își va relua lucrările. Există neîndoios posibilitatea de a se obține rezultate pozitive pe drumul spre înfăptuirea dezarmării generale și totale sub un strict control internațional. Pe masa conferinței se află proiectul de tratat prezentat de Uniunea Sovietică, proiect sprijinit de celelalte țări socialiste și care a găsit un larg ecou în rîn- dul statelor neangajate. Dacă puterile occidentale se vor situa pe poziții constructive, se va deschide perspectiva unor progrese reale în desfășurarea tratativelor, așa cum doresc și așteaptă toate popoarele lumii.
ÎNTREBARE : După cum este cu

noscut, la 9 iulie a.c. la Moscova 
își începe lucrările Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace. Care sînt urările dumneavoa
stră pentru participanții la acest 
forum internațional ?

RĂSPUNS : în numele întregului popor romîn transmit partici- panților la acest forum mondial, care reunește exponenți străluciți ai opiniei publice internaționale, un călduros mesaj de salut și urări de succes deplin în lucrările lor consacrate nobilei cauze a întăririi păcii. Sintern convinși că. pe deasupra oricăror deosebiri de convingeri politice sau religioase, cu conștiința răspunderii pentru destinele omenirii, participanții la Congresul mondial pentru dezarmare vor da glas voinței arzătoare a tuturor .popoarelor : pace trainică în lumea întreagă !

fără îndoială, o valoroasă contribuție la destinderea încordării și consolidarea păcii/Sînt cunoscute propunerile guvernului Republicii Populare Romîne cu privire la transformarea Balcanilor într-o zonă a relațiilor de înțelegere și colaborare, lipsită de arme atomice și baze pentru rachete, o zonă a muncii pașnice, spre binele popoarelor din această regiune și în interesul păcii generale.Aceste propuneri își păstrează pe deplin actualitatea. Militînd cu consecvență pentru realizarea lor, considerăm că toate statele balcanice trebuie să-și unească eforturile în vederea încheierii unui tratat de înțelegere și securitate colectivă a acestei regiuni ; trebuie să se pună capăt orientării periculoase, pe care principalele puteri ale N.A.T.O. caută s-o imprime țărilor balcanice- membre ale acestei organizații ; să se asigure o largă dezvoltare a schimburilor comerciale reciproc avantajoase și a legăturilor culturale între aceste țări. De o deosebită importanță ar fi acceptarea propunerilor U.R.S.S. cu privire la garantarea în comun, de către marile puteri, a securității și independenței țărilor acestei zone și la transformarea Mării Negre într-o mare a păcii și prieteniei între popoare.
ÎNTREBARE : Întreaga lume este 

preocupată de problema dezarmării 
și a încetării experiențelor cu ar
mele termo-nucleare. Sînteți amabil 
să ne expuneți punctul dumnea
voastră de vedere asupra mersului 
tratativelor internaționale de la Ge
neva în această problemă șt ce este 
necesar de făcut — după părerea 
dumneavoastră — pentru a face să 
înceteze mai repede experiențele cu 
arma termo-nucleară, cursa înarmă
rilor și a asigura dezarmarea gene
rală și totală ?

RĂSPUNS : în ce privește conferința pentru dezarmare de la Ge-
----------------------------■...•■■■■.-7Anton Iugov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri, Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.,. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Jivko Jivkov, membru al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Cele două delegații au făcut un schimb de păreri și au hotărît accelerarea lucrărilor de proiectare a importantului nod hidroenergetic pe Dunăre în sectorul Izlaz-Somovit, ținînd seama de utilizarea complexă a apelor Dunării interesînd cele două țări, pentru producția de energie electrică, îmbunătățirea navigației, irigațiilor și altele. Cele două delegații au stabilit țța încă din 1963 să se deschidă șantierul, iar în anul 1964 să înceapă lucrările de construcții.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere frățească.

6 iulie a.c. a avut. loc o întîlnire între dele-înla București gația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar.Din delegația Republicii Populare Romîne au făcut parte tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării.Din delegația Republicii Populare Bulgaria au făcut parte tovarășii :

ziua de

Scurtînd durata de elaborare a șarjelor, oțelarii de la uzinele „Steagul Roșu” din Brașov au dat peste plan de la începutul anului și pînă acum o cantitate de metal din care se pot fabrica piese turnate pentru 2 175 de autocamioane.De asemenea, prin înlocuirea u- nor materiale scumpe cu materiale mai ieftine, reducerea procentului de rebuturi sub cel admis și introducerea evidenței tehnice a materialelor, ei au redus prețul de cost pe tona de oțel lichid la cuptoarele electrice cu peste 100 lei, iar la cuptoarele Martin cu 112 lei.

întieceze pentru „Porumbul 5000“
în iarnă s-a răspîndit în întreaga 

fără vesfea despre succesele co
lectiviștilor din Miloșeșfi, raionul 
Slobozia, care au obfinut anul trecut 
de pe întreaga suprafajă cultivată o 
producție de 5 227 kg porumb boa
be la hectar. La consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști, brigadierul 
Aurel Cioc a vorbit pe larg despre 
metodele care au fost folosite ia a- 
ceasfă cultură.

Colectiviștii din Miloșeșfi au ho- 
tărîf să lucreze în așa fel ca anul 
acesta să objină 6 000 kg porumb 
boabe la hectar. Și alte gospodării 
colective vecine., printre care G.A.C. 
Reviga, Grivija, au prevăzut în pla
nurile de producjie să objină pe su
prafețe însemnate cîfe 5 000 kg po
rumb la ha. Colectiviștii din Reviga 
au trimis celor din Miloșești o che
mare la întrecere cu obiectivul : 
cine va obfine cea mai bogată re
coltă de porumb.

Am vizitat în aceste zile tarlalele 
gospodăriilor colective din Miloșești 
și Reviga spre a vedea ce se face

Tarlalele de porumb de Ia G.A.C, din Miloșeștl, raionul Slobozia, de pe care colectiviștii au planificat 
să realizeze o producție de 6 000 kg boabe la hectar.

pentru realizarea unor producții mari 
de porumb.

La Miloșești porumbul este de toa
tă frumusețea : viguros, de o culoare 
verde-închis, înalt de-un sfat de om, 
curat ca un strat de grădină 
toate că pe aci n-a plouat de 
timp). Și la Reviga porumbul 
frumos, destul de înalt. Dar nu 
pe tarlalele G.A.C. Miloșeșfi.

Am stat de vorbă cu colectiviștii 
să vedem cum s-a lucrat într-o parte 
și în alta. Pînă la un moment dat au 
lucrat la fel.

în toamnă, la ambele gospodării 
s-a făcut arătura adîncă așa cum scrie 
la carte. Odată cu arătura s-au încor
porat în sol îngrășăminte. Nici un 
kilogram de gunoi de grajd n-a ră
mas în gospodării sau în curțile co
lectiviștilor. Consiliile de conducere 
și inginerii agronomi au luat din vre
me măsuri spre a se folosi numai 
sămînța hibridă. întreaga suprafață a 
fost semănată la vreme și în bune 
condiții agrotehnice cu sămînță dublu 
hibridă.

înainte de prima prașila s-a făcut 
răriful porumbului, pentru a se asi
gura densitatea optimă. N-a fost ușor 
să fie lămuriți colectiviștii din Re
viga cum stau lucrurile cu densi
tatea. La ei, anul trecut porumbul ori 
a fost prea rar, ori a fost prea des. 
Fiecare colectivist a prășit porumbul 
cum l-a tăiat capul. Experiența colec
tiviștilor din Miloșeșfi arăta însă că 
trebuie asigurat un anumit număr de 
plante la hectar în funcție de hibridul 
cultivat. Datorită muncii de lămurire 
duse de inginerul agronom s-a reușit 
să se asigure densitatea corespunză
toare.

După aceea, a urmat prima prașilă 
mecanică și apoi o prașilă manuală. 
Lucrarea s-a făcut la timp și la un
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înalt nivel calitativ. Porumbul a cres
cut viguros, de toată frumusefea.

Pînă aici fotul e bine.
Dar, cu toate că tarlalele sînt ve

cine, se pare că colectiviștii din Re
viga n-au observat că cei din Milo
șești jin porumbul tot timpul curat de 
buruieni. Cînd președintele gospo
dăriei colective din Miloșeșfi, Ion 
Sturzoiu, și inginerul agronom, Victor 
Cremenescu, controlau lanul de po
rumb pentru a se începe prașila a 
treia, porumbul gospodăriei din Re
viga nu era prășit încă a doua oară. 
Colectiviști din Miloșești au terminat 
de mult și prașila a treia, și acum 
încep a patra prașila ; la Reviga încă 
nu s-a terminat prașila a treia. La 
Miloșești porumbul pentru siloz nu se 
deosebește de cel pentru boabe; la 
gospodăria colectivă vecină din Re
viga porumbul pentru siloz n-a fost 
îngrijit cum trebuie. Aceasta în
seamnă că aici conducerea gospo
dăriei n-a organizat temeinic munca 
la prășit, nu a controlat calitatea 
lucrărilor.

„Ca să obfinem 6 000 kg boabe la 
hectar, cît ne-am angajat — spunea 
fov. Sturzoiu — noi acordăm aceeași 
atenjie fiecărei lucrări, pînă la recol
tare".

De asta ar trebui să fie convins și 
fov. Nicolae Oprea, președintele co
lectivei din Reviga.

La 
colta, 
„Am 
patru 
aceleași producții 
și cînd se face o lucrare.

lată 
toate 
nici o 
se, să

foamnă cînd se va strînge re- 
ambii președinți vor spune : 

dat trei prașile mecanice și 
manuale. De ce nu s-au obținut 

Important este

de ce acum trebuie mobilizate 
forjele încît, tară a înfîrzia 
zi recoltatul cerealelor păioa- 
se facă în continuare lucrări 

care sporesc recolta de porumb.

TEODOR MARIAN

Colectiviștii din raionul Zimnicea 
au terminat recoltatulZIMNICEĂ (coresp. „Scînteii"). — Comitetul raional de partid și consiliul agricol al raionului Zimnicea, regiunea București, au raportat ieri că în cele 33 de gospodării colective din raion s-a terminat recoltarea griului și a orzului.Folosind din plin mașinile de recoltat puse la dispoziție de către S.M.T., precum și mijloacele proprii — se- cerători simple și seceri, colectiviștii din raionul Zimnicea au reușit să re-

colteze la timp și fără pierderi a- proape 21 000 hectare de grîu. Printre primii care au terminat recoltatul au fost colectiviștii din Fîntînele, Bragadiru, Suhaia, Piatra, Găuriciu.Odată cu lucrările de secerat și treieriș, în raion se execută arături de vară și pentru însămînțarea culturilor furajere. Pînă în prezent au fost însămînțate culturi furajere pe o suprafață de peste 1 500 ha.

Plecarea delegației mișcăm gjesiUu pace 
din R. P. Romînă la Congresul mondial 

pentru dezarmare generală și pace de la MoscovaSîmbătă a părăsit Capitala, ple- cînd spre Moscova, delegația mișcării pentru pace din R. P. Romînă, care va participa la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace de la Moscova.Delegația este condusă de acad. Mihail Ralea, președintele Comitetului național pentru apărarea păcii, membru în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. Din delegație fac parte: Aurel Ardeleanu, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor ; pictorul Corneliu Baba, artist al poporului ; Profira Băncescu, membră în Prezidiul Uniunii Sindicatelor din petrol-chimie ; acad. Geo Bogza ; Silviu Brucan, ziarist ; acad. Elie Carafoli ; prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității din Iași ; general colonel în rezervă Ilie Crețu- lescu ; prof. univ. Ianoș Demeter, prorectorul Universității din Cluj ; Eroul Muncii Socialiste Dumitru Tudose, președintele gospodăriei a- gricole colective din Stoicănești, re

giunea Argeș ; prof. univ. M. Ghel- megeănu ; Maria Groza, membră a Consiliului național al femeilor din R. P. Romînă ; acad. Horia Hulubei ; artistul poporului Kovăcs György ; acad. dr. N. Gh. Lupu ; Teodor Marinescu, redactor șef al ziarului „Scînteia” ; Justin Moisescu, mitropolitul Moldovei și Sucevei ; Aurelian Nestor, ziarist ; Ion Pas, președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune ; Sanda Ran- g'heț, secretarul Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă ; acad. Raluca Ripan ; Valeria Sadpveanu, publicistă ; Andrei Ștefan, membru în Comitetul executiv al Uniunii Asociațiilor studenților din R. P. Romînă, și Eroul Muncii Socialiste Ștefan Tripșa, maistru oțelar la Combinatul Siderurgic Hunedoara.în aceeași zi delegația mișcării pentru pace din țara noastră a - sosit la Moscova. (Agerpres)

Printre brigăzile fruntașe de Ia întreprinderea de foraj Sm. Vîlcea 
se numără și aceea condusă de Dumitru Mălinescu. Brigada a forat 
sonda nr. 605 cu 16 zile înainte de termen. în fotografie : sondorii din 
brigadă discutînd programul unei noi zile de muncă. (Foto : Agerpres)

---------- ' »0 =—--:-------------------------------------- ---------------------Sfinxul Jin trenul 2oo£.
La trenurile perso

nale se obișnuia, pînă 
nu de 
zerve 
ment 
mame 
firește, o măsură bună. 
De la o vreme insă, 
din motive inexpli
cabile, unele organe 
C.F.R. au renunțat la 
această măsură. Drept 
care,- cîteodată, ma
mele cu copii călăto
resc incomod.

Iată o întîmplare 
din personalul 2002, 
care circulă pe linia 
Arad — București. O 
muncitoare din Ro
man, cu copil mic în 
brațe, călătorea înghe
suită într-un comparti
ment, ocupat, pe dea
supra, de mulți fumă
tori. Cițiva călători 
s-au oferit, tovărti.- 
șește, s-o ajute.

La Teiuș a încercat 
să intre într-un com
partiment gol. Era în-

mult, să se re- 
un comparti- 

anume pentru 
și copii. Era,

cuiat. 'A încercat în al 
doilea. Era tot încu
iat. Conductorul încu- 
iase toate comparti
mentele goale. Sur
prinși, călătorii l-au

Instantanee.

întrebat de ce nu 
poate intra în aceste 
compartimente, 
ductorul nu le-a dat 
răspuns. Era măreț și 
impasibil ca un sfinx. 
Au stăruit, s-au ținut 
după el. Pînă la urmă, 
sfinxul a . vorbit:

— Locuri de rezer
vă.

— Pentru ce, pen
tru cine? — s-au in
teresat călătorii.

— Femei cu copii.
Oamenii au răsuflat: 

— Păi, pentru o fe
meie cu . copil vă ce
rem loc.

se
Con-

Sfinxul s-a uitat la 
ea, a văzut că înde
plinea condiția de a fi 
femeie cu copil, n-a 
scos un cuvînt și și-a 
văzut de drum. Iar oa
menii au rămas să se 
frământe. Ce a vrut să 
înțeleagă prin: „locuri 
de rezervă pentru fe
mei cu copii?’’.

Compartimentele au 
rămas închise pînă la 
Brașov, cale de 8 ore 
de la Teiuș, sfinxul a 
rămas sfinx și mama 
cu copilul a rămas pe 
locul vechi.

Credem că organele 
C.F.R. vor reuși să 
lămurească enigma 
sfinxului din trenul 
2002: Și, cu acest pri
lej, poate că cetățenii 
vor afla răspuns și la 
întrebarea : de ce nu 
se rezervă în toate 
trenurile comparti
mente pentru mame 
cu copii ?

P. DINESCU
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In orașele regiunii Argeș, ca de altfel în toate regiunile tării, în- tîlnești aceeași largă desfășurare a activității pe șantierele construcțiilor de locuințe. Blocurilor construite în anii trecuti la Pitești, Rm. Vîlcea, Cîmpulung Muscel, Slatina, li se vor adăuga anul acesta altele cu peste 1 000 de apartamente.An după an constructorii de aci au dat în folosință locuințe frumoase, confortabile, îngrijit finisate. Unele din ele au fost predate înainte de termenele prevăzute. Care este însă în prezent situația construcțiilor de locuințe în regiune ?
*Una din sarcinile importante pe care partidul Ie pune în fața constructorilor este scurtarea duratei 

de execuție a locuințelor în condi
țiile îmbunătățirii continue a cali
tății și reducerii costului lor. Trustul regional de construcții Argeș are condițiile și experiența necesare pentru a executa noile locuințe la termenele planificate și de bună calitate. Aceasta o dovedesc calitatea bună și termenul mai scurt în care au fost executate o serie de blocuri din orașele Pitești și Slatina. Acest lucru se vede și la alte blocuri, care sînt acum în construcție. Dar în ce privește termenele de dare în folosință, trustul regional de construcții nu prea are motive de laudă. O serie de blocuri planificate pe primul semestru nu au fost date în folosință. Pînă la jumătatea lunii iunie, nu fuseseră recepționate decît 94 de apartamente, celelalte nefiind încă finisate. Mai mult, și la cele recepționate se lucra la remedierea diferitelor deficiente cauzate de lucrul în „a- salt”. Sînt blocuri de 30—40 apartamente la care se lucrează d’e 8-9 luni de zile, depășindu-se cu mult timpul în care s-au realizat astfel de blocuri în unele orașe ale regiunii. Cît de mult s-ar fi redus acest termen dacă experiența bună dobîndită în regiune la construcția unor blocuri ar fi fost extinsă pe toate șantierele !Chiar și acum, cînd timpul favorabil permite să se lucreze într-un ritm mai intens, mai sînt brigăzi și echipe pe unele șantiere care nu au programe precise de lucru, nu cunosc de la o săptămînă la alta ce au de executat.

★La conducerea Trustului regional de construcții se fac unele analize asupra muncii, de pe șantiere. Conducerea trustului s-a convins din proprie experiență că atunci cînd problemele sînt temeinic examinate, cînd se iau măsuri operative pentru îmbunătățirea muncii pe șantierele unde lucrurile nu merg bine, se obțin și rezultate.Uneori însă, analizele se opresc la suprafața lucrurilor ; nu se iau în discuție cauzele rămînerilor în urmă pe un șantier sau altul, iar parte din măsurile ce se iau rămîn neaplicate. De pildă, nu de mult, după o asemenea analiză, s-a stabilit ca peste tot să fie introduse grafice de execuție. Or, și acum sînt șantiere, ca cel din str. 1 Mai, care nu au asemenea grafice. Nu e de mirare deci că pe acest șantier ritmul de execuție nu este uniform în tot cursul unei zile de lucru, el fiind mai scăzut mai ales în orele de după-amiază.Cu încetineală acționează condu
OAMENI LA VOLASAm pornit la drum într-una din diminețile trecute, împreună cu cîțiva lucrători al Direcției inspecției auto și circulație din Direcția Generală a Miliției, pe două șosele cu circulație intensă : București-Brașov și București-Constanța. Am întîlnlt în calo nenumărate autovehicule — de la turisme și camioane pînă la autobasculante, tractoare rutiere și, desigur, motociclete (dar la acestea din urmă nu ne vom • referi în articolul de față). Cei mai mulți dintre oamenii ailați la volan conduceau mașinile .cu spirit de răspundere, dovedeau că cunosc și respectă regulile și indicatoarele rutiere de circulație. Un exemplu : Gheorghe Scărlătescu, pe care l-am întîlfiit pe șoseaua Cîmpina-Ploiești conducînd mașina 27 942 PI. în carnetul său, cele patru taloane erau neatinse. Asemeni lui sînt șoferii Vasile Lăderu de la G.A.C. Marsi- lieni, raionul Urziceni, Vasile Tărîță, de la autobaza 2 I.R.T.A. Giulești și mulți alții.Am găsit însă printre conducătorii auto și unii care confundau șoseaua cu o pistă de curse de mare viteză, care încălcau regulile de circulație....Iată-ne pe șoseaua spre Ploiești. Drumul era alunecos, ca după ploaie. Circulația cerea prudență. Deodată, în fața noastră apare autocamionul 33 742 B condus de șoferul Gh. Marin. La un semn al ofițerului de miliție, autocamionul o- prește. I se arată șoferului că a procedat greșit transportînd peste încărcătura de oameni admisă încă 15 pasageri, care stăteau și în picioare. La un viraj sau la o frînă bruscă, mulți dintre ei ar fi fost proiectați pe asfalt.— Habar n-am cînd s-au urcat a- tîția — încearcă să se scuze șoferul. Ofițerul de miliție nu s-a mulțumit să-i arate conducătorului auto în ce constă greșeala sa, ci a dus, chiar acolo pe loc, și muncă de e- ducație cu cetățenii. Le-a arătat un album cu fotografii înfățișînd accidente petrecute în cazuri similare.Pe aceeași rută l-am întîlnit și pe tractoristul Constantin Ioniță de la> 

cerea trustului și în ce privește a- provizionarea cu materiale. Sînt cazuri cînd se întocmesc situații peste situații privind materialele de care au nevoie șantierele, se trimit Oficiului regional de aprovizionare și desfacere diferite adrese, iar cu asta se consideră treaba terminată și se... așteaptă. Bineînțeles că acest lucru se răsfrînge în mod negativ asupra activității unor șantiere.Planul de măsuri tehnico-organi- zatorice al trustului cuprinde un număr mare de prevederi. Caracterul lor concret arată că tovarășii de la trust s-au gîndit la un șir de probleme ce trebuie rezolvate. Numai că unele dintre măsurile prevăzute în plan n-au fost traduse în fapte. Dacă pe șantiere s-ar fi urmărit folosirea panourilor de co- fraje — una din prevederile incluse în plan — s-ar fi înlăturat în bună măsură risipa de material lemnos, ceea ce ar fi însemnat, e- vident, și mari economii.Experiența șantierelor fruntașe arată rolul de seamă pe care-1 au organizațiile de partid de- pe șantiere în bunul mers al construcțiilor. Organizațiile de partid din cadrul grupurilor de șantiere ale trustului desfășoară o muncă susținută pentru antrenarea constructorilor la grăbirea ritmului lucrărilor și îmbunătățirea calității. Ca urmare a muncii comuniștilor de pe șantierul Smeurei din Pitești, de pildă, blocul nr. 3 a fost recepționat cu calificativul „foarte bine”. Organizația de bază a trustului nu-și aduce însă întotdeauna contribuția cuvenită la înlăturarea lipsurilor existente în conducerea și îndrumarea unor șantiere. Biroul organizației de bază, în loc să pună în discuția comuniștilor problemele esențiale ale muncii pe șantiere, cauzele care frî- nează executarea după grafic a lucrărilor, reia uneori diferite justificări.După cum se știe, sfatul popular regional răspunde direct de activitatea de construcții pe plan local, în subordonarea sa se află și Oficiul regional de aprovizionare și desfacere, care se ocupă de aprovizionarea cu materiale a trustului și D.S.A.P.C. care asigură proiectele noilor locuințe. Comitetul executiv al sfatului popular regional a luat o serie de măsuri pentru întărirea colaborării dintre aceste uni N. CUCUI

Iată clteva blocuri de locuințe ridicate în orașul Pitești de către 
constructorii argeșeni.

G.A.S. Crevedia, care transporta și el oameni ce stăteau în picioare.Paralel cu un autocamion rămas în pană, întîlnim un turism „Mosk- vici" staționînd. Conducătorul lui, Marius Dăscălescu, știa că nu trebuia să oprească alături de autocamion ca să nu blocheze circulația. Și totuși ' a oprit. De cîte ori trecea alt autovehicul, printre cele două mașini se forma o „triplare". Cînd i s-au cerut actele de conducere, Dăscălescu 6-a legitimat cu buletinul de identitate și cu carnetul de conducător auto... al fratelui său.— Eu nu mergeam, mașina staționează — se scuză conducătorul.— Bine, dar cine a adus-o pînă aici ?— De exemplu, putea să mi-o a- ducă altcineva... remarcă acesta „spiritual".Cînd lucrătorul de miliție i-a a- tras atenția asupra accidentelor ce pot fi cauzate prin „triplare" și asupra gravei abateri de la regulile circulației pe care a săvîrșit-o conducînd fără acte în regulă, „glumețul" și-a recunoscut vina.— Pe viitor, dacă nu veți respecta legea circulației și veți mai fi găsit fără acte, vă confiscăm carnetul și veți suporta și o sancțiune aspră — i-a atras atenția căpitanul de miliție.Nu-i nevoie să arătăm că cel mai periculos dușman al conducătorilor auto este alcoolul. Acest lucru îl știe bine și șoferul Gh. Dumitrescu, de la fabrica „Donca Simo" din Capitală. Deși transporta acid sulfuric, Gh. Dumitrescu a oprit mașina în fața bufetului nr. 4 de pe șoseaua Cîmpina-Ploiești. Afară, autocamionul plin cu material inflamabil era nesupravegheat. Văzîndu-1 pe milițian, Gh. Dumitrescu a ascuns paharul cu vin sub masă.— De ce beți cînd conduceți mașina, tovarășe Dumitrescu ? — îl întreabă milițianul.— Ce contează un păhărel... răspunde cel întrebat.în apărarea lui sare recepționerul întreprinderii, Gh. Dragomirescu, care-1 însoțea și care nici măcar nu 
era trecut pe foaia de parcurs ,ț 

tăți și constructori. Totuși, uneori el nu intervine operativ, cu măsuri concrete imediate, pentru înlăturarea unor lipsuri din activitatea acestor unități, lipsuri care împiedică bunul mers al muncii pe unele șantiere. De ce a trebuit oare ca pe șantierul din str. Smeurei din Pitești constructorii să aștepte aproape cinci luni de zile primirea proiectelor — executate nu de altcineva, ci de propria unitate de proiectare a sfatului popular ? Cu mai multă insistență din partea comitetului executiv toate cele 7 blocuri din acest cartier puteau fi terminate dé mult. Or, în prezent, nu sînt gata decît două.Și în regiunea Argeș, pe unele șantiere există o- experiență mai bună, pe altele lucrările se desfășoară mai anevoios. Sarcina răspîndirli a tot ceea ce e bun pe un șantier, a popularizării experienței pozitive și a metodelor eficace de lucru folosite de muncitorii fruntași, revine organizațiilor sindicale. Din păcate, aci răspîndirea experienței bune, a metodelor noi de lucru se reduce de multe ori la popularizarea unor nume de fruntași, fără a se arăta pe larg ce metode folosesc, care sînt avantajele acestor metode etc., pentru ca astfel toți constructorii să le cunoască. Nu pot fi oare găsite și alte mijloace, mult mai interesante și eficace, pentru extinderea a ceea ce este valoros în munca constructorilor, în tehnica de execuție ?
■ArConstructorii de pe șantierele regiunii Argeș au toate condițiile pentru a grăbi ritmul de execuție a lucrărilor, încît fiecare bloc să fie dat în folosință la termenele prevăzute. Pentru aceasta trebuie dată o mai mare atenție aplicării măsurilor tehnice și organizatorice, respectării graficelor, precum și extinderii metodelor bune și a experienței înaintate dobîndite de constructorii fruntași. Formele și metodele de îndrumare și conducere a activității șantierelor de către trustul regional și comitetul executiv al sfatului popular regional trebuie să fie cît mai eficace, așa cum le cer ritmul d'e construcție și exigențele actuale care se pun în fața constructorilor de locuințe.

—- Doar n-o să stea în față cu un pahar cu apă...Iată două răspunsuri iresponsabile, dovedind o mentalitate înapoiată, împotriva căreia este necesar să ia atitudine colectivul de muncitori, organizația do partid din întreprinderea respectivă.Sînt foarte mulți șoferi de la autobazele I.R.T.A. căre-și iubesc meseria, își îngrijesc bine mașinile, străbat cu ele sute de mii de kilometri fără reparații. Dar sînt din păcate unii care consideră că a îngriji mașina nu e o obligație de Serviciu. Dumitru Florea conduce autocamionul 33042 B și lucrează la autobaza din Călărași. Autocamionul său este murdar ; motorul e îmbîcsit de praf și ulei ; apa curge din radiator. Desigur că o asemenea „stare tehnică" scurtează mult viața mașinii. Se pune întrebarea : de ce șeful de garaj respectiv a permis ca autocamionul să plece la drum în această stare ?...Sîntem pe șoseaua națională, la intrarea în Breaza. Urmărim cu atenție autobasculanta 5248B PL. Acul vitezometrului urcă vertiginos : 50... 60...70... km pe oră. Și asta unde ? Intr-o localitate unde un asemenea vehicul n-are voie să depășească 30 km pe oră. Autobasculanta o ia pe rînd înaintea unui autocamion, a unui al doilea autocamion, a unui turism. Parcă s-ar afla într-o adevărată întrecere. Nici la curbe sau intersecții nu micșorează viteza. Trece ca un bolid. în sfîrșit, reușim s-o depășim. La întrebarea ofițerului de miliție, șoferul loan Geană spune pur și simplu :— Mă grăbeam, tovarășe căpitan...— Dar cu cîți kilometri pe oră poți merge în localitate ?— Cu 40 km pe oră.Un răspuns care dovedește că șoferul nici măcar nu cunoaște regulile circulației. Ce părere au tovarășii de la I.R.T.A. Cîmpina, parcul 5, unde lucrează șoferul ?Un alt conducător auto cuprins de beția vitezei este și loan Mărșan, de

A APĂRUT REVISTA 
„Probleme economice c 

nr. 6 — 1962Numărul pe luna iunie al revistei „Probleme economice“ cuprinde următoarele articole : „Uniunea Sovietică. pe calea făuririi celui mai înalt nivel de trai" de Manca Mă- nescu, membru corespondent al A- cademiei R.P.R. ; „Congresul al XXÎI-lea ai P.C.U.S. despre rolul cointeresării materiale în construirea comuiiißmuliii“ de FI. Balaure ; „Cu privire la salariu, ca formă a repartiției în socialism" de Gh. Cre- țoiu ; „Industrializarea construcțiilor — bază a progresului tehnic în construcții" de Șt. Gheorghiță ; „Creșterea animalelor — ramură principală de prodneție în gospodăriile agricole colective" de N, David și A. Filinidescu ; „Aspecte ale sporirii eficienței economice în creșterea păsărilor" de C. Bordeia- nu ; „Efecte ale militarizării asupra economiei Statelor Unite ale Americiu de I. Anghel.La rubrica „Din planul de activitate științifică ai Institutului de Cercetări Ecimomiee“ se publică studiul : „Economisirea materiilor prime șl materialelor — sursă importantă de reducere a prețului do cost la, Combinatul metalurgic Reșița" de P. Rotaru.Alte materiale sînt cuprinse la rubricile : „însemnări“ „Critică și bibliografie" și „Informații științifice“.
------ <> ® O—-—

Azi, in panii! HcrâshiiiPentru bucureștenii care doresc să petreacă duminica de azi în parcul Herăstrău s-au organizat numeroase manifestări cultural-artistice și distractive.Pentru cei mici, teatrul de păpuși va prezenta în cursul dimineții piesa „Nimeni nu-i ca Fetcla" — de scriitorul cehoslovac Josef Kalab.La estrada artiștilor amatori va avea loc după-amiază un spectacol dat de formația artistică de amatori a Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei și demonstrații sportive. La sfîrșit va rula un film artistic.După-amiază s-a organizat în sala de muzică o audiție pe discuri — cu melodii distractive. Soara va a- vea loc un concert susținut de soliști ai Teatrului de Operetă.Tot seara, Ia teatrul de vară, Opera de stat din Timișoara, care se află într-un turneu în Capitală va prezenta spectacolul „Pescuitorii de perle".Pe ringul de lingă estrada teatrului va avea loc o seară de dans.
r------O» O------

La sfîrșit de săptămînăTrenul excursioniștilor a plecat din nou ieri după-amiază din București, spre localitățile de pe Valea Prahovei. Și la acest sfîrșit de săptămînă, sute de oameni ai muncii — de la uzinele „23 August", „I.O.R.", Fabrica de confecții și tricotaje București, „Electronica", țesătorille „T. Vladimirescu" etc. •— vor petrece ziua de astăzi dru- mețind pe cărările Bucegilor, sau vizitînd obiective turistice din Sinaia, Bușteni, Predeal, Brașov.
I N FOR M ATI I

© In zilele de 5-7 iulie a avut Ioc în 
Capitală simpozionul „Prospecțiuni geo
fizice și fizica scoarței globului în 
R. P. Romînă", organizat de Academia 
R. P. Romine, secția de geologie-geo- 
grafie, prin Centrul de cercetări geofizi
ce — în colaborare cu Comitetul geo
logic.

Au fost prezentate 31 de comunicări 
de specialitate. Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de acad. Al. Codarcea, pre
ședintele secției de geologie-geografie a 
Academiei R. P. Romîne. (Agerpres)

GæâæaeraanzBMHsssffiaœEnœâmsnszaHBHasaMææLla autobaza I.R.T.A. din Reghin. Tot la Breaza, el conducea cu 60—70 km pe ora. La control s-a constatat ca levierul de comandă al barei de direcție putea fi desfăcut cu mina. Dacă mașina n-ar fi fost oprită la timp, s-ar fi putui produce un acCi- dent. Tot datorită vitezei excesive și lipsei de control tehnic asupra mașinii, loan Mărșan a fost sancționat de mai multe ori. în carnet nu mai avea decît un singur talon — cel roșu. Bineînțeles, i-a fost ridicat și acesta.Deoarece în controlul efectuat s-a constatat că șoferii de la I.R.T.A. dețin „recordul" în privința abaterilor de la legea circulației (au și cel mai mare parc auto din .țâră), este cazul ca organele de resort, înce- pînd cu cele ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și terminînd cu șefii de garaje sau coloane, să ia toate măsurile pentru a asigura o stare tehnică bună a mașinilor și respectarea cu strictețe a regulilor de circulație.Cu prilejul controlului făcut de organele miliției, mulți șoferi certați

O cursă de viteză ? Nu. Numai un maniac al vitezei — șoferul loan 
Geană, care conduce cu 60—70 km pe oră autobasculanta 52 488 PI. la 
curbă și la intrarea într-o localitaie. Priviți cum depășește la curbă 
pînă și un turism I

DOREL DORIAN :

într-un reportaj care anticipa tema 
și expunea ceva din materialul de viață 
al piesei „De n-ar fi iubirile" — Dorel 
Dorian se referea la o trăsătură de ca
racter nouă, „pasiunea muncii eii.beratn, 
pasiune ca devine o a doua natură", și în 
numele căreia „cu simplitate, modestie, 
discreție“ oamenii muncii se dăruiesc 
„zi ele z> muncii lor, combinatului lor 
siderurgic, construcției lor socialiste“. 
Parafrazînd cunoscutul cîntec popular 
care a dat și titlul recentei salo lucrări, 
încheia cu cuvintele: „Ce s-ar face oa
menii ...de n-ar fi pasiunile?”.

Propunîndu-și să exploreze această 
nouă trăsătură a sufletului omenesc, 
Dorian abordează una din temele ma
jore cele mai noi și mai caracteris
tice ale realității noaslre socialiste, pă
trunde de fapt în miezul complexului 
procesai „devenirii noastre comuniste": 
în procesul muncii. „De n-ar fi iubi
rile" ne introduce în universul uman 
al uneia din marile noastre schele pe
troliere. Experimentarea unei noi me
tode do foraj sub amenințarea perma
nentă a creșterii prosiunllor reprezintă 
doar un cadru dramatic. Pe autor îl 
preocupă forajul în conștiințele ome
nești, extracția bogăției umane din a- 
dîncul zăcămintelor acestor conștiințe, 
extracție anevoioasă, pîndită la tot pa
sul de presiunile unei vechi mentali
tăți, ale unor vechi obiceiuri. Pe sce
nă nu vedem sonde sau alte elemente 
ale. peisajului petrolier, nici nu auzim 
prea mult vorbindu-5e în termeni teh
nici despre noi metode do foraj. Ve
dem pe o scenă aproape goală, oa
meni. Oameni în care trăiește cu pu
tere, emoționant, tocmai acest nou ză- 
cămînt, această pasiune a creației care 
le determină reacțiile nu numai în 
muncă, dar în fot modul lor de a trăi, 
a gîndi și a simți, oameni care, ca și 
tînărn ingineră Jana Mincu, au făcut o 
„foarte mare" și „toarte secretă” des
coperire, și anume că „nu există o par
te a ta, că torul e al tău și-n acest 
fot e sensul iubirii" șl că „eroismul — 
cea mai înalta iubire — înseamnă dă
ruirea vieții pe parcursul unei întregi 
vieți". Mai întîlnim pe scenă și altfel 
de oameni. Oameni vechi, pentru care 
iubirea e doar iubire de sine, pentru 
care viața, creație, realizare înseamnă: 
„Eu pot, eu vreau, eu trebuie! împo
triva oricui și a orice!". Și între ei, os- 
cilînd într-un necontenit joc al presiu
nilor, alții — asemenea inginerului 
Radu Andone — în cele clin urmă 
smulși de către cei dintîi din zgura 
egoismului și cîștigați, după grele în
cercări sufletești, de partea marii iu
biri comuniste, atotbiruitoare. Alături 
de eroii piesei, descoperim în sala de 
spectacol și pe altcineva: pe noi în
șine. Pentru că autorul ne-a inclus 
în desfășurarea acțiunii, ne cheamă'să 
participăm, să judecăm și să ne jude
căm. De aceea a și dat lucrării o fac
tură oarecum neobișnuită de dezbatere 
între inferprefi șj eroi, între sală și 
scenă.

Piesa impresionează în primul rînd 
prin noua sa tipologie umană și nu 
prin situații neașteptate, prin lovituri de 
teatru. Chiar finalul e expus din pri
mele replici. Pe Dorian îl interesează 
să prindă spectatorul nu atît prin ceea 
ce se îniîmpiă în piesa lui, ci să 
dezbată împreună cu spectatorul cum 
s-a înfîmpiat. Și reușește ! Important 
pentru noi nu e că Jana Mincu moa
re, ci modul nou și superior al eroi
nei de a înțelege viața, iubirea, crea
ția, chiar moartea. Esențial nu e nu
mai faptul că Radu Andone ajunge 
să-și învingă orgoliul, ci frămîntatul 
său drum pînă la această eliberare 
și lupta comuniștilor pentru cele 2—3 
picături de petrol din sl, căci vorba 
lui Petre Teiu, principala figură de 
comunist din piesă : petrolul contea
ză, petrolul din oameni!

Dezbaterea izbutește să țină treaz 
interesul spectatorului, pe măsura creș
terii presiunilor, personajele dezvăluin- 
du-se în funejie de această creștere 
chiar. Iar întrebarea adresată la final 
sălii : „Dumneavoastră fiind • în locul 
Janei, știind că vă stă în putere să

cu legea circulației și-au luat angajamente în scris. Ar fi bine ca ei să reflecteze cu seriozitate asupra a- cestor angajamente, să nu uite nici un moment că volanul le-a fosi încredințat nu pentru a obține performanțe de viteză, ci pentru a sluji interesele economiei naționale, ale oamenilor muncii. Șoferii sînt datori să îndeplinească misiunea ce le-a fost încredințată cu simțul unei înalte răspunderi cetățenești, pentru a apăra avutul obștesc ce le-a rost dat în grijă și a nu periclita viața altora, ca și a lor proprie. Lucrătorii de miliție depun o intensă muncă educativă cu toți conducătorii auto, ca și cu motociclișni și pietonii, în vederea evitării accidentelor. Ei trebuie ajutați într-o măsură și mai mare de către colectivele întreprinderilor, de către organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M., care au datoria să ducă o perseverentă muncă educativă în rîndurile lucrătorilor din transporturi, să ia atitudine hotărîtă împotriva celor care se abat de la regulile circulației.
D. MÏNCULESCU
I. PLEAVĂ 

preveniți o erupție și să salvați viețile 
unor oameni, ce ați fi făcut ?" stăruie 
tulburătoare după căderea cortinei.

Merită subliniat și cu acest prilej 
ecoul în public al pieselor care invită 
la dezbateri de idei, fapt de nalură a 
încuraja pe dramaturgii noștri să abor- 
deze probleme profunde ale vieții 
contemporane, să le traieze cu îndrăz
neală pe un plan intelectual ridicat.

Asemenea altor piese ce reprezintă 
pași înainte pe aces! drum înnoitor, 
„De n-ar fi iubirile" a fost primită cu 
mult interes de spectatori.

Confruntarea cu scena reprezin
tă totodată pentru autor o rodnică 
experiență, și un prilej de meditație a- 
supra unor imperfecțiuni. Astfel, uneori 
echilibrul dintre secvențele dramatice 
și comentariu, în general urmărit cu 
consecvență, se întrerupe, făcînd loc 
fie unor digresiuni prea discursive, ce 
frînează ritmul și devin obositoare, fie 
unor scene ce repetă sub forme dife-

La leahul psnlru tineret 
șii copii

rite aceleași stări sufletești, necontri- 
buincl la dezvăluirea unor noi fajete 
ale eroilor, ba chiar umbrind clarita
tea imaginii. In ceea ce privoște con
flictul propriu-zis al lucrării, ar fi fost, 
cred, posibilă o dezvoltare și mai în
drăzneală, caro să pună mai ales în 
faja grupului de comuniști — și în spe
cial a Iul Petre Teiu —- sarcini drama
tice mai complexe, ceea ce le-ar fi 
dat un relief mai bogat. Tocmai Petre 
Teiu, caro formulează unele dintre 
ideile de bază ale piesei, nefiind sufi
cient integrat îh acțiune, nu se im
pune ca un caracter dramatic, cu o 
puternică viață scenică. Mai cu seamă 
înfr-o lucrare unde comentariul deține 
un loc atît de mare, conturarea cît mal 
dramatică, mai puțin discursivă a per
sonajelor, este obligatorie.

Ca și în alte lucrări apărute în ulti
mul timp, ceeà ce e slab realizat în „De 
n-ar fi iubirile" araiă că dramaturgii 
noștri au de depus eforturi în direcția 
aprofundării conflictului dramatic, zu
grăvirii puternice a caracterelor.

Noua pieîă a lui Dorel Dorian a pri
lejuit lui Radu Penciulescu una din 
cele mai inferesahte realizări pe linia 
gîndirii sale regizorale. Spectacolul 
este parcă ilustrarea celor afirmate de 
el înfr-un interviu. „Cred că exigența 
și creșterea nivelului de cultură al spec
tatorului nostru — spunea Penciulescu 
— ne impun renunțarea la exagerările 
scenografice și tehno-scenice, cerîndu- 
ne o preocupare de conținut aproape 
exclusivă. Trebuie ca o piesă să tră
iască pe scenă prin ea însăși, replicile 
să fie ascultate, să trezească interesul 
și participarea spectatorului. Doresc un 
spectacol golit de orice artificii de 
montare, de orice teatralisme care să

o® o------------

TEATRUL DÊ OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : SIMFONIA FANTAS
TICA, VALS, BOLERO, ȘEHEREZADA
— (orele 11). TOSCA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30). (Sala C.C.S.
— str. Lioscanl 53) : DON PASQUĂLE
— (orele 19,30).

Teatrul satiric Muzical „c. ta- 
NASE“ (Grădina Boema) : VORBA RE
VISTEI - (orele 20). (Teatrul de vară

„23 August“) : ȘAPTE NOTE POTCO
VITE — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA 
(Teatrul de vară din Parcul „Herăstrău“): 
PESCUITORII DE PERLE — (orele 
20.30).

SALA PALATULUI R.P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICA (R. S. Cehoslovacă) - (orele 
11 și 20.30).

CIRCUL DE STAT : ELAN ȘI TINE
REȚE - (orele 16 și 20).

RADIO, fiuiiiinlcă 8 iulie o Teatru 
pentru copii — orélé 9,30 -Ie Arii din 
opere interpretate de mari clutărețt — 
orele 10,00 — II • Formații artistice de 
amatori — orele 10,30 — Ia Simfonia 
I-a de Schubert — orele 11,00 — ÎI • Ac
tualitatea cultural-artlstică — orele 12,00 
— IIo Programe muzicale alcătuite de 
ascultători — orele 12,25 — I o De toate 
pentru toți — orele 13,10 — IO Muzică 
ușoară în interpretarea cîntărețel Kata
lin Sarosi — orélé 14,10 — Ii e Cine știe, 
ciștigă — orele 14,30 — II o Pentru iubi
torii muzicii populare romineștl — orele

CINEMATOGRAFE : FETELE (cinema
scop) : Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 20.30), Drumul Serii
(11; 16; 10,15; 20,30). PIRAȚII AERULUI : — 
(cinemascop) : rulează là Alex. Sähiä (10; 
12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). CÎND 
COMEDIA ERA REGE : Republica (9,30; 
11,30; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15),
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). 
DOUA REPRIZE ÎN IAD : Magheru (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Tineretului
(10,30: 13; 15,30; 18; 20,30), Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). NUMAI O
GLUMA rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (14,30; 16,45; 19; 21,15),
I. C. Frlmu (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21 — grădină 20,30), Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (0,16; 11,30; 13,45;
18,15; 20,30 — grădină 21). URME TĂ
CUTE : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,45 la 14; 16,15;
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), 1 Mat (10; 12; 15;
17; 19; 21), Grădina 13 septembrie
(20,30). ÎNVIEREA (ambele serii) : Cen
tral (10; 14; 19), Vasile Boaită (10,30;
14,30; 18.30 — grădină 20,30). Fla
căra (15,45; 10,45). PROGRAM PEN
TRU COPII : 13 Septembrie - diminea
ța la ora 10. POMPIERUL ATOMIC : 
13 Septembrie (11,30; 15; 17; 19; 21), Flo- 
reasca (12; 14; 16; 18; 20). CĂLĂTORIILE 
LUI GULLIVER ; rulează în continuare la 
cinematograful Timpuri Noi de la orele 
10 la 21. ȘOFERII IADULUI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (10; 12; 
15; 17; 10; 21). CASA SURPRIZELOR : 
Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). AVENTURI
LE LUI KROȘ : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21), Donca 
Simo (16; 18; 20). DUELUL N-A AVUT 
LOC'; 8 Martie (11; 15; 17; 19 - grădină 
20,30). OMUL AMFIBIE : Grivlța (10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30). FOCURI ÎN MUNȚI ru
lează la cinematograful 8 Mai (15,30; 
18; 20,30). POST-HESTANT : Unirea
(15; 17; 19 — grădină 2p,30). IUBIRE
ÎNCĂTUȘATA : rulează la cinematogra
ful T. Vladlmirescu (16; 18; 20). COME- 
DIANȚII : Munca (10; 16; 13,15; 20,30), 16 
Februarie (16; 18; 20). RAZE PE GHEA
ȚA : Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), Arta 
(16; 18,15 — grădină 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19 — grădină 20,30). UN OM TRECE 
PRIN ZID : Moșilor (16; 13,15 — gră
dină 20,30), Iile Pintllie (10; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30). DACĂ ȚII LA MINE (cine-* 

îngreunazo prin ele însele ciocnirea 
ideilor. Aceasta trebuie să se desfă
șoare la cel mai incandescent nivel", 
încrezător — pe bună dreptate — în 
faptul că textul lui Dorian va rezista 
unei asemenea tratări scenice, regizorul 
a dezgolit speclacolul de artificii pînă 
la un minimum de recuzită strict nece
sar și, punînd în valoare capacitatea 
de transmitere a gîndurilor și stărilor 
sufletești de către echipa de actori, 
a reușit să creeze, într-o permanent^ 
atmosferă de emoție lucidă, pe de o 
parte imaginea lăuntrică a eroilor și a 
desfășurării scenice, pe de alta, să clea 
spectatorului senzația de participant 
activ la dramă. El a pus accentul pe 
ceea ce e osenjial în text, și anume pe 
acea pasiune comunistă de care e stră
bătut, dînd dezbaterii înălțime etică.

E limpede că o asemenea punere 
în scenă, unde regizorul pare că dis
pare în spatele textului, ridică pe pri
mul plan munca cu actorul Foarte inte
resantă mi s-a părut creația Leopcildinei 
Bălănuță care, jucînd tot timpul două ro
luri diferite, acela al interpretei condu
cătoare a dezbaterii și al principalei e- 
roine, avea să rezolve în cea mai 
mare măsură problema celor două pla
nuri interferențe. Cel mai de proj în 
jocul Leopoldinei Bălănujă a fost un 
pronunțat simț al noului, mereu do
minant șl caro se transmite convingă
tor publicului. Acest simț al noului a 
făcut ca în diferitele ipostaze ale eroi
nei, în variata ei gamă de stări sufle
tești — de la candoare copilărească 
plină de umor, pînă la cel mal Intens 
dramatism — Jana AAincu să vi
breze profund pe coordonatele unor 
trăsături morale specifice timpului nos
tru. In rolul comunistului Petre Teiu, 
artistul emerit Marcel Anghelescu a 
adus autoritatea outornicei sale per
sonalități, învăluind personajul într-o 
aură de umanitate. Constantin Codres- 
cu a redat cu pătrundere zbuciumul 
interior al inginerului Andone, trans
formarea sa anevoioasă. O mențiune 
specială merită Tudorel Popa pentru 
compoziția sa plină de sarcasm, pre
cum și tînărul actor Nicolae Pomoje, 
care într-un rol de tîteva replici aduce 
în scenă o notă de- autentic ' lirism. 
Eugenia Effimle, Marla Comșa, Ion 
Cosma, Tatiana Popa s-au Integral în 
acea atmosferă de poezie dramatica 
la a cărei împlinire au contribuit șl 
scenografia Adrianei Leonescu și mu- 
zi'a lui Dumitru Capoianu.

Cu „De n-ar fi iubirile", Teatrul Ti
neretului înscrie un succes dé ținută. 
Nu încape îndoială că seria întreruptă 
de închiderea stagiunii va continua la 
toamnă, cohstlfulnd pentru publicul 
spectator, și în special pentru tinere
tul nostru, unul din acele emoționante 
și educative Spectacole din familia 
unei dramaturgii care s-ar putea numi 
dramaturgia lui „cum să trăim".

TRAIAN ȘELMARU

15,00 — I o La șezătoare — orele 15,30 —
I » Intcrprsți de muzică populară romî- 
nească — orele 16,08 — II « Călătorie 
muzicală — orélé 17,25 — II • Muzică 
din operete — orele 18,05 — II • Alma
nah muzical — orélé 18,30 — II o Cîntă 
violoncelistul Daniil Șafran — orele 19,09 
— II 9 Tcatl-u : „Balul florilor“ de Va
dim KOrostîliov — orele 20,00 — I » 
Lectură ghicitoare — orele 21,45 — II • 
Concert simfonic : Concertul pentru vi
oară de Igor Stravinski — orele 22.38 —
II e Muzică de dans — orele 23,10 — II.

mascop) : M. Éminèscu (11,30; 16; 18,15; 
20,30), G. Coșbuc (17; 19; 21). TOM DE
GEȚELUL rulează lă cinematograful G. 
Bacovia (9; 11; 13; 15; 17: 19; 21). AUS
TERLITZ (cinemascop — ambele se
rii.) : 30 Decembrie (15; 19). GAR
DIANUL rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
AVENTURĂ : Grădina Donca Simo 
(20,30).

TELEVIZIUNE : orele 9,50 - Gimnas
tică de înviorare la domiciliu. 9.00 —
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : „de CE FUGE CÎINELE DUPĂ 
PISICA", în interpretarea unul colectiv 
al Teatrului de păpuși „Motänel“ din 
Brașov. Telejurnalul pionierilor. „ÎN TA
BĂRA" — emisiune muzical-dintractlvă. 
Filmul pentru copii „PRIMA DATA 
PE ARENA" — o producție a studiouri
lor sovietice. 10 30 - EMISIUNEA PEN
TRU SATE. în jurul orei 16.00 — Trans
misiune de la stadionul „23 August" a 
reprizei a Il-a a meciului de fotbal din
tre echipele Farul Constanța șl Mureșul 
Tg. Mureș. 17,30 - Transmisia finalei 
Cupei R.P.R. la fotbal dintre echipele 
Steaua — Rapid. în jurul orei 19.15 — 
Jurnalul televiziunii, 19,30 — Muzică dis
tractivă. Cîntă o formație condusă de 
Paul, Ghențer. Soliști : Ruxandra Ște- 
fănescu. ion Stoian. Norocel Dimi- 
trlu. 20,10 - „LA DRUM" - emi
siune realizată de Studioul C“*#-'' 
de Televiziune din Moscova. 20,40 
LUMEA DANSULUI" - emisiune !■
leviziune realizată de Studiourile ă 
film. 21,45 - Muzică populară. 1

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a rămas răco

roasă, cu cerul schimbător, mai mult 
noroB în Transilvania, Moldova și în 
regiunea muntoasă ; în restul țării vre
mea a fost călduroasă, cu cerul schim
bător. Ploi temporare șl sub formă de 
averse însoțite pe alocuri de descărcări 
electrice au căzut mai ales în jumăta
tea de nord a țării. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din secto
rul vestic. Temperatura aerului a înre
gistrat la ora 14 valori cuprinse intre 
32 grade la Adamclisi șl 13 grade la 
Gheorghienl.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 Iulie : Vremea se va menține căl
duroasă, cu cerul variabil mai mult se
nin. Ploi Izolate sub formă de averse se 
vor semnala în cursul după-amlezelor. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatura 
se menține ridicată : minimele vor fi cu
prinse între 12 și 22 de grade, iar ma
ximele între 26—36 de grade.
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Ofe mai largi cercuri ale opiniei• o

publice cer: dezarmare generală !

dreptului la viață
^OOOOOOOOOOOt OOOOOOOOOOCCj88 8 8 8 

Ne mai desparte o zi de gran- | 8 dioăsa manifestare de voință ome- g 
| nească — Congresul mondial pen- 8 g tru dezarmare generală și pace. | 8 Vapoare, trenuri și avioane au g 
§ țesut căi pe pământ și în văzduh. 8 g pe mări și oceane, pentru a-i | 8 aduce la Moscova pe solii popoa- g 

relor lumii. 8g De pe toate continentele, oa- g 8 meni de toate rasele, de toate g 
credințele, de toate vîrstele și din 8 
toate clasele sociale se vor întîlni g 
la Congres pentru a da glas voin- g 
ței de pace a omenirii. 8

Muncitori, țărani și intelectuali, g 8 toată suflarea creatoare va afir- g I ma dreptul la viață și la bucuria 8 
- ei, fără coșmarul războiului. | 

Mari artiști, scriitori cu renu- 8 me universal, filozofi, savanți 8 care dau strălucite acestui veac g g vor aduce la această mare adu- 8 8 nare glasul rațiunii, al înțelegerii, 8 8 al iubirii de om și de viață. g g Toți acești mesageri ai păcii re- g 8 prezintă o forță imensă — aceea 8 I a sutelor de milioane de oameni g g hotărîți să bareze calea războiu- 2 8 lui, să obțină înfăptuirea dezar- 8 mnrii nc-nornln <j8 8 8 8 8 8
ADOLFO LOPEZ MATEOS, președintele Mexicului : „Mă pronunț 

pentru o lume în care să nu existe 
primejdia de război, o lume fără 
arme”.

NOEL BAKER, deputat englez : 
„Dezarmarea generală sub control 
internațional este singura soluție. 
Numai utopiștii mai pot spera as
tăzi să asigure țărilor lor gloria, 
măreția și securitatea prin mijloace 
militare”.

CYRUS EATON, industriaș american t „Izbucnirea unui război, in
diferent cine l-ar începe și cum 
ar izbucni, în mod premeditat 
sau din întîmplare. ar însemna 
transformarea în cenușă a unei 
mari părți a planetei noastre și 
nimicirea oamenilor care trăiesc 
pe această planetă. Trebuie să de
punem eforturi susținute pentru a 
se încheia un tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor 
și un acord cu privire la 
rea generală și totală”.

OSKAR MARÏTNSSON,al Sindicatului muncitorilor lificați din Stockholm : „Dacă vom 
reuși măcar să oprim cursa înar
mărilor, de pe Urma acestui fapt 
vor avea de cîștigat în primul rînd 
muncitorii ; pînă și în Suedia neu-

tră pentru țelurile militare se chel
tuiesc anual 3,5 miliarde coroane. 
Dacă oamenii muncii din toate ță
rile se vor uni, războiul nu va iz
bucni.

...Trebuie să constat cu o deose
bită dezaprobare că S.U.A. efectuea
ză în prezent, în ciuda cerinței tu
turor popoarelor, o nouă serie de 
experiențe nucleare. După părerea 
mea, principala piedică care stă în 
calea dezarmării generale ți totale 
sînt monopolurile americane 
storc profituri uriașe din 
înarmărilor’’.

HASSAN RIFAT, ministrul rilor publice și construcțiilor
care 

cursa

DIEGO MONTANA, profesor din Columbia : „Numai prin dezarmare 
este posibilă coexistența pașnică. 
Disputa istorică dintre capitalism și 
socialism poate fi rezolvată prin în
trecere pașnică. Aceasta o cer toate 
popoarele iubitoare de pace”

VERA AMBÎTO, reprezentantul Uniunii naționale africane din Kenya : „...Firește că dezarmarea nu 
poate să nu contribuie la eliberarea 
popoarelor dependente și coloniale 
de robia colonialistă”.

mării generale. gAcolo, la Congres, se va auzi și | g glasul poporului român care și-a g 
° trimis solii săi. Acest glas, 8 

al unui popor ce iubește să creeZe | g și să trăiască, s-a mâi auzit g 8 rostinău-se hotărît pentru pace și 8 I dezarmare, de atîtea ori, la New g g York și la Geneva.88
8
88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 ... . - 
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8
Ca om ce iubesc omul, ca scrii- | g tor ce iubesc nu numai viața, dar g 

și reflexele ei mjnunate în opere 8 
de artă, ca cetățean din primul | 
veac al lumii noi, ca om ce urăsc g 
războiul, aduc un fierbinte /salut 8 
Congresului de la Moscova. |

Concetățeni ai planetei noastre, 8 
prieteni de toate rasele și credin- g 
țele care luptați sub semnul păcii, 8 succes ! 8

Ne aflăm Congresului mars generală și pace, minunatul Palat al Congreselor din Kremlin cuvintele dezarmare și pace vor fi rostite în zeci și zeci de limbi, dar ele vor exprima aceleași năzuințe, cele mai scumpo ale popoarelor de pretutindeni.în ultimele zile au sosit aci, fără întrerupere, din toate colțurile globului pămînies'C, delegații la Congres. Ospitaliera capitală sovietică îi primește cu inima deschisă pe solii popoarelor, participant la mărețul forum mondial.Pe bulevardele largi ale noilor cartiere, coloritul viu al costumelor naționale purtate de delegați din țări îndepărtate areează o ambianță deosebită, pitorească.Pe bulevardul Rojdestvenski se află sediul Comitetului Internațional al Congresului. Acolo, la secretariatul Comitetului, am aflat noi amănunte cu privire la desfășurarea acestei mari întîlniri internaționale.Astfel, la Congres vor fi reprezentate popoarele din circa 120 de țări, de către cei paste 2 000 de delegați. Vor participă un mare număr de organizații și tailitâiiți' care înainte n-au activat în mișcarea pentru pace. La lucrările congresului VOr iua parte circa 200 de parlamentari din țări nesocialiste.în legătură cu Congresul Mondial, cunoscutul filozof englez Bertrand 
HUSseil a spus : „Sprijin acest Congres deoarece el slujește cdtizei păcii și este îndreptat împotriva a tot ceea ce sporește încordarea între Est și Vest. Trebuie să. ne întîlhim și să găsim o bază pentru colaborare".Pe adresa Comitetului Internațional al Congresului au sosit și continuă să sosească sute de scrisori și telegrame din toate colțurile lumii, în care se exprimă adeziunea la ideile Congresului. în presa sovietică și mondială au apărut declarații similare.Spicuiesc citate din vraful de scrisori și declarații :Cunoscutul savant, prof. Albert 
Schweitzer, laureat al Premiului Nobel, care conduce un spital în Africa, la La-mbarene (Gabon) scrie :

„Găsesc această idee (congresul — n.r.) foarte justă și utilă. Congresul va avea o semnificație. El va fi foarte util. Lumea trebuie să știe că lupta continuă și se întărește, pentru crearea unei opinii publice care va face posibilă realizarea păcii".
J. Uddin, vicepreședinte al Adunării legislative a stătului Jammu și Kașmir (India) subliniază : „Congresul va avea o importanță excepțională în istoria omenirii. El va ex-

zarmării — arată Valdiodio N'Diai, ministru ăl afacerilor interne din Senegal. Este îmbucurător faptul că la acest Côngres vor fi reprezentate păturile cele mai diferite ale opiniei publice mondiale. El vă da posibilitatea de a-și spune părerea celor care simt nemijlocit pericolul războiului — adică popoarelor înseși".Aș vrea să subliniez și atenția pe care o acordă congresului presa mondială. Ziare occidentale influente ca „Times", „Daily Herold“, „Le Monde", „Tribune" etc, au găsit cu cale să-și informeze cititorii despre pregătirile pentru congres. Ziarul „New York Times" a publicat nu de mult o declarație a președintelui

nucleare 
dezarma-secretar neca-

luctă- de lo- ’ ctiirițe’ al Irakului : „Reluarea de 
către americani a experiențelor nu
cleate constituie o sfidare a opiniei 
publice mondiale și o nesocotire vă- 
dită a voinței popoarelor iubitoare 
de pace. Aceste acțiuni agravează 
încordarea internațională, intensifi
că cursa înarmărilor, fac să crească 
primejdia unui nou război”.

ANDRÉ ARMENGAUD, senator francez : „Riscul care rezultă din 
sporirea continuă a înarmărilor este 
extrem de clar și trebuie să se sublinieze încă o dată necesitatea lup
tei pentru dezarmare".

La Accra (Ghana) a avut loc recent Adunarea internațională „O lume 
fără bombe”, la care au participat peste 100 reprezentanți de seamă ai vie
ții publice, partizani ai dezarmării nucleare, veniți din numeroase țări ale 
Asiei, A.fricii, Americă Latine.

„Dezarmarea generală ți totală — a proclamat Adunarea — constituie 
metoda de nădejde pentru iichidarea încordării internaționale. Fără acea
sta, neîhcredefoa dintre țări se va accentua, nu vor fi satisfăcute nevoile 
multor țări nici în privința dezvoltării economice, iar continuarea cursei 
înarmărilor va intensifica considerabil pericolul de război".

ir
Luna trecută la Delhi a avut loc Conferința pentru problemele luptei 

împotriva înarmării nucleare, convocata din inițiativa Comitetului executiv 
al Fondului păcii „Mahatma Gandhi”. La conferință au luat cuvîntul perso
nalități de vază ale vieții publice din India.

In cuvîntarea rostită, președintele Indiei S. Raclhakrishnan a spus i
„Este necesar să se pună capăt războiului ca mijloc de rezolvare a 

problemelor internaționale nerecțlementate. Omul este capabil să con- 
frOlezâ mersul istoriei. Războiul nu este inevitabil, va veni o zi cînd vom 
instaura o lume fără analfabetism, fără război”.

In cuvîntarea sa, primul ministru Nehru a subliniat necesitatea dezar
mării și a propus încetarea imediată a experiențelor nucleare și a pro
ducerii de bombe CU încărcături nucleare. El și-a exprimat părerea că 
crearea unor zone denuclearizafe în Asia, Africa și în Europa ar contribui 
la slăbirea încordării internaționale.

Acțiuni dârz©, curajoase
® La mitingurile și demonstrațiile 

care âti avut loc în orașele japolreze, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, aü litai 
parte 6,5 milioaile de oăineni. Lozin
cile sub care s-au desfășurat acțiu
nile de luptă ale oamenilor muncii 
japonezi cuprindeau, pe lîngă reven
dicări de ordin economic, cereri cu 
pronunțat caracter politic : „Jos ex
periențele nucleare !”, „Să fie lichi
date bazele militare ale S.U.A. de 
pe teritoriul Japoniei !”

® La marșul antiatomic Aldermas- 
ton-Londra, din luna aprilie, au par
ticipat peste 20 000 de Oameni (la 
mitingul de închidere din Hyde 
Park — 150 000 de oameni) de toate 
categoriile. în fruntea coloanelor 
s-au găsit Frank Cousins, secretarul 
general al Uniunii muncitorilor din 
transporturi (1300 000 de membri), 
canonicul Collins, deputății laburiști 
Anthony Greenwood, Émrys Hu
ghes, Michel Foot și alții. La miting 
a luat cuvântul lordul B. Russell.

„Everyman ÏI” și din nou a lui 
„Everyman I”.

® „Să se arunce armele Ia fier 
vechi !”, „Nu, morții atomice !”, 
„Nu, războiului !” au fost lozincile 
sub care s-au desfășurat âiarile ma
nifestații pentru dezarmare și pace 
de Ia Montreuil (Franța), cu partici
parea a zeci de mii de oameni.

O După cuvîntarea rostită 
Macmillan la Bromley, în care 
cesta a reafirmat intenția Angliei
a continua cursa înarmărilor nuclea
re, numeroși partizani ai păcii s-au 
așezat, în semn de protest, pe șosea, 
barînd calea automobilului său.

2 200 de savanți și ingineri, a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă dezaprobarea față de noua 
serie de experiențe nucleare ale 
S.U.A.

de 
a- 
de

tuturor oamenilor.năzuințeleadunarea cea mai reprezen- care va da glas opiniilor șl celor mai diferite po-

,© Peste 300 de reprezentante din 
peste 60 de țări ale lumii au partici
pat la întîlnitea mondială a femei
lor pentru dezarmare 
loc Ia Viena între 23
a. c.

care a avut 
și 25 martie

Ioc un marș© în Olanda a avut 
al păcii de două zile. Demonstranții 
au străbătut străzile orașului Am
sterdam purtînd steaguri negre îm
potriva pericolului continuării pro
ducerii și experiențelor cu arma nu
cleară.

ComitêtiUlüi Internațional gl Congresului, prof. Bernal. Departamentul de stat al S.U.A. a „recomandat insistent" americanilor să nu participe la congres și, totuși, la Moscova este așteptată să sosească ö numerôasâ delegație reprezentînd opinia publică americană dornică de păce.Toate acestea ilustrează convingător, odată cu uriașul interes pe care Congresul Mondial pentru dezarmare generală și pace l-a trezit în to.ate țările, faptul că ideile Congresului, țelurile sale se bucură de adeziunea celor mai lărgi cercuri din toate țările, exprimă hotărârea popoarelor de a luptă ou tot mai multă combativitate pentru preîntâmpinarea

prima va fi tativă intereselorpoare și pături ale societății. Istoria nu a cunoscut pînă acum un asemenea forum".„Popoarele — declară Atilllo Mar- 
clnl, deputat în Congresul Argentinei — năzuiesc spre pace și coexistență pașnică. Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace trebuie și poate să devină un pas important spre realizarea năzuințelor tuturor oamenilor cinstiți de pe globul pămîntesc. Fiecare popor, a- părîndu-și orînduirea care i se pare mai bună, trebuie să lupte pentru coexistență pașnică, deoarece numai pe această cale se poate obți- unui nou război, pentru salvgarda- rie pacea în lumea întreagă". Iea Pâioii și înfăptuirea„Congresul trebuie să aducă re- Senerale și totale, zultate pozitive în problemele de- A. MUNTEANU

șl energie 
pericolului

dezarttiâiii

® în diferite regiuni ale R. F. Ger
mane au avut loc marșurile de pri
măvară „Pentru pace, împotriva 
înarmării atomice”. în ciuda campa
niei de intimidare duse de autorități, 
la aceste acțiuni au participat pes
te 50 000 de persoane.

© în semn de protest împotriva 
experiențelor nucleare din Pacific, 
cîteva grupuri de americani au în
cercat să plece pe bordul 
turi în regiunea insulei 
Prima tentativă de acest 
tuată Ia 27 mai a eșuat,
pacifiști de pe nava „Everyman I” 
au fost arestați și condamnați la 30 
de zile închisoare. Acțiunea lor a 
fost urmată de plecarea yahtului

unor iah- 
Johnston. 
gen efec- 
Cei trei

Cine profită de pe urma cursei înarmărilor-X Fiecare om ucis în timpul celui de-al doilea război mondial a adus monopolurilor din S.U.A. profituri în valoare de 1100 dolari.-X „Posibilitatea instaurării brușce a păcii în lumea întreagă constituie un pericol de care fiecare businessman trebuie să țină seama... seama de posibi- .“ — scrie pu-tot așa cum ține litatea unui incendiu1 blicația americană „Business Digest and Forecast".* Compania „General Dynamics“ care produce rachete balistice, a- vioane militare și alte tipuri de armament, și-a mărit profiturile în decurs de 10 ani de la 1 800 000 la 91 800 000 dolari, adică de 51 de ori.* Din totalul cheltuielilor militare pe exercițiul financiar .1961,

aproximativ 21 miliarde de dolari s-au cheltuit pentru achiziții. O sută de mari corporații au înghițit trei sferturi din această pradă enormă. Zece dintre ele. care sînt și cele mai mari, au căpătat 7,6 miliarde de dolari. Printre acestea sînt: „General Dynamics" (1,26 miliarde de dolari), „Lockhead“ și „Boeing“ (peste un miliard fiecare). „General Electric" și „North American Aviation (peste 900 de milioane dolari fiecare).•Ar E. Teller, „părintele bombei cu hidrogen“ și adversar notoriu al dezarmării, primește 1 000 de dolari pe zi în calitate de consilier al corporațiilor industriei de armament, iar principalul său patron „General Dynamics Corporation" i-a plătit într-un singur an 25 000 de dolari.anul 1956, exact de cînd trecut fățiș la reînarmare, milionarilor din țară s-a

minic“ (actualele experiențe nucleare americane în Pacific — n.r.) a declarat : „Aproape că nu există din punct de vedere tehnic ceva mai fascinant de contemplat decît explozia unei bombe“. Dr. Ogle este unul din puținii oameni de știință avîno! legătură cu fabricarea bombelor aruncate deasupra orașelor Hiroșima și Nagasaki care nu regretă folosirea lor. „Nu am fost îngrozit — a spus el. La urma urmelor, obiectivul nostru era de a face tocmai acest lucru". 62,2 milioane de noile sale uzine al doilea război americană de “ a chel-
* DinR.F.G. a numărul triplat.
★ Dr.lectorul științific al „Operației Do-William Elwood Ogle, di-

* Din totalul de dolari investiți în în timpul celui de mondial, compania aviație „Boeing Airplane1 tuit din fondurile ei proprii doar 5,4 milioane de dolari. Restul a fost un „cadou“ oferit de guvern. Compania „Dupont de Nemours" a construit cu banii statului 54 de uzine producătoare de explozive, iar concernul chimic englez „Imperial Chemical Industries“ — 17 uzine.

• Federația oamenilor ele știință 
americani, din care fac parte peste

I

.<■' O

In întreaga îume se întensiîîcă lupta popoare
lor pentru înîăptuirea dezarmării generale și 
pace. Iată câteva imagini ale acestei impună
toare mișcări. Coloană participanțilot la marșul 
Aldermaston — Londra, care a ajuns la o 
lungime de 13 km (fotografia nr. 1). Reprezen
tante ale organizației americane „Femes luptați 
pentru pace“, sosite la Geneva pentru a remite 
conferinței de dezarmare petiții cerând interzi
cerea experiențelor nucleare și încetarea cursei

înarmărilor (fotografia nr. 2). Două demonstrații 
de protest împotriva experiențelor nucleare 
americane în Pacific : a muncitorilor din Tokio (fotografia nr. 3) și a locuitorilor orașului Oslo 
în fața ambasadei S.U.A. (fotografia ni. 4). „In
terziceți bomba !" este lozinca pe care această 
femeie din Londra a scris-o pe spatele copilului 
ei (fotografia nr. 5). Delegați din R.F. Geiniană 
la Congresul mondial pentru dezarmare gene
rală și pace, în timpul călătoriei lor spre Mos

cova pe un vas vest-german (fotografia nr. 6). 
Aspect de la o demonstrație pentru dezarmare 
din Olanda (fotografia nr. 7). Patru japonezi au 
pornit într-o lungă călătorie din Hiroșima spre 
Auschwitz cu chemarea : „Niciodată, o nouă 
Hiroșimă ! Niciodată un nou Auschwitz !" (fotografia nr. 8). O mare demonstrație în sprijinul 
dezarmării generale și totale la Milano (fotografia nr. 9).



Pag. 4
DES

S C î N T E I A
ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

Plenara C. C. al P. C. din Mexicîntr-o lună

ULTIMELE ȘTIRI

Pentru a cincea oara

SS EH

Nr. 5585
aCBSBKnOKBflEMKX

‘h 
•î

Ședința Comitetului international 
de pregătire a Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și paceMOSCOVA 7 (Agerpres). — Comitetul internațional de pregătire a 

Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace s-a întrunit la 
7 iulie într-o ședință la Casa sindicatelor. Comitetul a hotărît să pre
zinte Congresului în prima ședință care va avea, loc luni 9 iulie o serie 
de propuneri privind organizarea lucrărilor congresului.

Comitetul propune Congresului să alcătuiască următoarele comisii : 
dezarmarea și problemele ei politice și tehnice; consecințele economice 
ale dezarmării ; dezarmarea și independența națională ; dezarmarea și 
problemele dreptului, culturii, moralei și altele. Comisiile vor lucra în 
mod autonom și vor rezolva în mod independent problemele cu caracter 
procedural. Totodată, sînt prevăzute grupe de lucru pe profesii,

-------------o®o-------------

1 200000 de muncitori
italieni au declarat grevă

Lucrările Consiliului Economic

ROMA 7 (Agerpres). — La 7 iulie pentru a cincea oară în ultimele patru săptămîni 1 200 000 do oameni ai muncii din industria metalurgiei prelucrătoare din Italia au început o grevă de trei zile. Greva a fost declarată Ia chemarea Confederației Generale a Italia,. Confederației oamenilor muncii din unii italiene a muncii.Țelul principal al luptei greviste a oamenilor muncii din industria metalurgiei prelucrătoare din Italia este obținerea dreptului la încheierea contractelor de muncă separat pe întreprinderi.

MEXICO 7 (Agerpres). — ȚASS transmite : După cum relatează ziarul „La Voz de Mexico”, luna trecută a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Mexic. Plenara a discutat și aprobat proiectul noului program al partidului și a hotărît să convoace cel de-al XIV-lea Congres national

al Partidului Comunist din Mexic. Pe ordinea de zi a congresului vor figura următoarele puncte :Raportul cu privire la activitatea Comitetului Central, discutarea proiectului de program al partidului, schimbări în statutul partidului, alegerea Comitetului Central.

și social al O. N. U Muncii din sindicatelor Italia și Uni-
GENEVA 7 (Agerpres). — TASS : Consiliul economic și social al O.N.U. a început discutarea „Raportului cu privire la activitatea comisiilor economice regionale“.Reprezentantul Uniunii Sovietice a precizat poziția delegației sovietice în această problemă,. subliniind necesitatea de a se intensifica activitatea utilă a comisiilor economice regionale, atît în interesul tuturor regiunilor corespunzătoare, cît și în interesul colaborării internaționale.El a formulat, de asemenea, unele considerente cu privire la activitatea comisiei economice a O.N.U. pentru Europa. în numele delegației sovietice el a protestat împotriva discriminării inadmisibile, practicate față de Republica Democrată Germană, care, contrar tuturor normelor dreptului internațional și dreptății, este lipsită de posibilitatea de a participa la activitatea comisiei economice.Delegația sovietică a cerut, de ase-

menea, ca comisia economică să corde mai multă atenție aspectelor economice și sociale ale unor probleme internaționale de cea mai mare importanță, ca problema de- ‘ a “ ‘ ‘ ‘zarmării și lui.După ce sitatea de

a-

lichidării colonialismu-scos în evidentă nece- se dezvolta mai de-a aparte colaborarea tehnică-științifică reciproc avantajoasă, reprezentantul sovietic a declarat că U.R.S.S. s-a pronunțat și va continua să se pronunțe pentru ridicarea rolului comisiei economice în colaborarea economică a statelor pe plan general european, în asigurarea coexistenței pașnice între state.Reprezentantul U.R.S.S. a sprijinit hotărîrile celei de-a 6-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa cu privire la excluderea Portugaliei, Spaniei și Republicii sud- africane din această comisie.
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Algeria independenta are ne
voie de cadre bine pregătite pen
tru dezvoltarea ei economică, în fotografie : .Luptători din ar
mata de eliberare națională în- 
vâțînd.

Paîrioții angolezi 
dau noi lovituri trupelor 

colonialiste
LUANDA 7 (Agerpres). — După cum 

anunță agențiile de presă, în ultimul 
timp patriofii angolezi și-au intensifi
cat acțiunile armate, atacînd numeroase 
posturi ale trupelor coloniale portu
gheze și provocîndu-le pierderi însem 
nate.

Patriofii angolezi au atacat o subu
nitate care păzea un pod de pe rîul 
Calambinga. Numai trei soldați portu
ghezi mai rămăseseră în viață cînd au 
sosit trupele coloniale de întărire.

în apropiere de localitatea Zalala s-a 
produs o ciocnire armată care a durat 
trei zile. Portughezii au recurs la avia
ția de bombardament.

GENEVA. — Sub auspiciile Uniu
nii internaționale de fizică teoretică și aplicată, la Geneva s-a deschis o 
conferință internațională pentru fi
zica marilor energii. La conferință 
participă 400 de oameni de știință 
din 39 de țări. Uniunea Sovietică 
este reprezentată de 40 de fizicieni. 
La, lucrările conferinței iau parte 
activă oameni de știință din țările 
socialiste, care lucrează la Institutul 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna, printre care și academicia
nul român Șerban Țițeica.

LONDRA. Ministrul britanic al coloniilor, R. Maudling, a sosit la 6 iulie la Nairobi (colonia engleză Kenya). Africanii prezenți pe aeroport l-au întîmpinat cu pancarte pe care scria : „Cerem acordarea cît mai grabnică a independenței !“. „Afară din Kenya I“.
NEW YORK. Guvernul noului stat 

independent Burundi a adresat la 6
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Miting la Atena în apărarea democrației
ATENA 7 (Agerpres). — TASS transmi

te : La Atena a avut loc un miting 
grandios în apărarea democrației sub 
lozinca „Fascismul nu va trece, nu — 
proiectului de lege fascist”. Deputați ai 
opoziției, oameni politici, muncitori, 
studenfi au venit la miting răspunzînd 
chemării diferitelor organizații obștești 
și de tineret.

Deasupra democrației, deasupra 
drepturilor cetățenilor indiferent de 
convingerile lor politice, se spune în 
rezoluția adoptată de participanții la 
miting, planează primejdia de moarte 
ca țara, să fie fascizată. Ne dăm seama 
că poporul grec este ferm hotărît să 
dea o ripostă autorilor proiectului de 
lege neohitlerist, să facă ca libertățile

------------ O® O

lui să fie respectate ți să fie anulate 
legile excepționale, să fie restabilite în 
țară democrația și legalitatea constitu
țională. Democrația va învinge !

După cum relatează ziarul „Avghi”, 
președintele partidului Uniunea Demo
crată de stînga, Passalidis, a adresat 
Consiliului economic și social al O.N.U., 
în numele reprezentanților opiniei pu
blice din Grecia, o telegramă în care 
protestează împotriva noilor măsuri ale 
guvernului grec, „care supun unui 
control politic orice răspîndire a idei
lor și orice activitate politică''. Passali
dis cere să se supună examinării 
O.N.U. problema noii ofensive a 
vernului grec asupra democrației.

gu-

Uneltirile seeesloniștilor Uatangliezi■ LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — După întreruperea convorbirilor A- donla-Chombe 6ecesioniștii katan- ghezi acționează cu tot mai multă insolență împotriva restabilirii unității Congoului.Comandamentul armatei naționale congoleze a anunțat că la 5 iulie o companie a jandarmeriei ka-

ctl întangheze a atacat un batalion trupelor congoleze la Kaseya, nordul Katangăi.în același timp o delegație ka- tangheză condusă de „ministrul de externe" Kimba a plecat în Europa pentru a obține leînoirea sprijinului acordat secesioniștilor de către colonialiștii europeni.

Sîmbătă s-au încheiat la București lucrările celei de-a 27-a Reuniuni generale a Comisiei electrotehnice internaționale (C.E.I.).Timp de două săptămîni cei aproximativ 800 de participant—personalități marcante din industriile e- lectrotehnică, energetică, electronică și telecomunicații din 29 de țări de pe întregul glob —au dezbătut, în 34 de comitete și subcomitete de lucru, probleme privind diverse mașini și aparate electrice de joasă și înaltă tensiune, convertizoare de putere, tensiuni, curenți și frecvențe standardizate, material electrotehnic, sisteme de protecție, metode de încercare și măsură și alte probleme de electrotehnică și telecomunicații.Organele de conducere ale Comisiei electrotehnice internaționale, Consiliul și Comitetul de Acțiune au luat hotărîri privitoare la colaborarea C.E.I.-ului cu alte organizații internaționale. S-a insistat a- supra necesității ca problemele de securitate a instalațiilor și oamenilor care le deservesc să nu fie separate de problemele de calitate și funcționare a utilajelor, s-a aprobat ca pe baza lucrărilor elaborate la Reuniune, organele C.E.I. să abordeze problema precizării și definirii conceptelor fundamentale privitoare la securitate, spre a permite codificarea regulilor de securitate și recomandarea de măsuri pe plan internațional. Se vor invita în acest scop la lucrări reprezentanți ai autorităților competente în domeniul securității.S-a hotărît ca țările membre să contribuie la acoperirea cheltuielilor cu cotizații variind între 1,2 și 9 procente din bugetul Comisiei electrotehnice internaționale. S-au a- probat anumite modificări ale statutelor și ale regulilor de procedură, menite să mărească eficiența lucrărilor comisiei. De asemenea, au fost delimitate domeniile de muncă pentru cele circa 100 de comitete și subcomitete de studii existente, res- trîngîndu-le sau lărgindu-le atribu-
------------- <0>®O~

C.E.I., viitoarea va avea loc R mai—iunie 1963.Franța în mai

încheierea lucrărilor Reuniunii generale 
a Comisiei electrotehnice internationalețiile și s-au înființat noi subcomitete și grupe de lucru. Au fost create noi grupe de lucru pentru efectuarea muncii științifice de bază în vederea abordării de noi domenii ale electrotehnicii. Experții romîni fac parte din 5 asemenea grupe. în posturile vacante s-au numit noi președinți.Potrivit hotărîrii Reuniune generală Veneția (Italia) în iar următoarea în 1964.Rezultatele lucrărilor de specialitate ale comitetelor, subcomitetelor și grupelor de lucru și de experți ale C.E.I. se concretizează prin a- doptarea de recomandări internaționale pentru reguli și standarde. Comisia a elaborat pînă în prezent 125 de astfel de recomandări, iar la reuniunea actuală s-au definitivat altele noi. De asemenea, pentru alte 25 de recomandări viitoare, lucrările au fost aduse în faza finală.Dintre problemele cu numeroase implicații economice, în care s-au făcut progrese în cursul Reuniunii de la București, se relevă cele referitoare la standardizarea tensiunilor de peste o jumătate milion volți ale marilor rețele electrice, a aparatelor de înaltă tensiune și altele.

■fcIn cursul șederii în țara noastră, participanții la cea de-a 27-a Reuniune generală a Comisiei electrotehnice internaționale au făcut vizite de studii la mai multe uzine, au asistat la spectacole, au vizitai muzee, instituții medicale, studioul cinematografic de la Buftea, precum și stațiunile de pe litoralul Mării Negre, Valea Prahovei.
★Sîmbătă seara, Comitetul electrotehnic romîn a oferit în saloanele Casei Centrale a Armatei o recepție cu prilejul închiderii lucrărilor celei de-a 27-a Reuniuni generale a Comisiei electrotehnice intărnaționale. (Agerpres

Tratativele ch privire
dmtre U. L S. S. și hgoshrâvede sporirea substanțială a livrărilor reciproce de mărfuri pe anii 1963—1965 în comparație cu volumul stabilit pentru această perioadă de acordul pe termen lung în vigoare. Delegațiile au căzut de acord ca în curînd reprezentanții celor două guverne să examineze situația și posibilitățile lărgirii cooperării în domeniul industriei și colaborării tehnico-științifice.Delegația guvernului U.R.S.S, a fost condusă de Anastas Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., iar delegația guvernului R.P.F.I. de Mijalko To- dorovici, vicepreședinte al Vecei Executive Federative a R.P.F.I.

★MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS Delegația economică iugoslavă, în frunte cu Mijalko Tcdorovici, vicepreședinte al Vecei- Executive Federative a R.P.F.I., a plecat din Moscova spre patrie.La aerodromul Șeremetievo membrii delegației iugoslave au fost conduși de Anastas Mikoian, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Firiubin, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și alte persoane oficiale.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Ca urmare a tratativelor cu privire la lărgirea colaborării economice dintre U.R.S.S. și Iugoslavia, care au avut loc între 3—6 iulie a.c., s-a căzut de acord asupra lărgirii și adîncirii continue a legăturilor economice între cele două țări, ceea ce, după părerea părților, va contribui la dezvoltarea multilaterală și întărirea relațiilor de prietenie dintre U.R.S.S. și R.P.F.I.A fost semnat un acord care pre
o©o

Adenauer întîmpinat cu ostilitate 
în călătoria prin Franfa

economice

PARIS 7 (Agerpres). — La 6 iulie cancelarul ' vest-german Adenauer a părăsit Parisul plecînd într-o călătorie prin Franța. Prima etapă a acestei călătorii a fost orașul Rouen. îndată ce Adenauer a 
ieșit din vagonul său, mulțimea a- 
dunată la gară l-a întîmpinat cu 
exclamații : „Jos alianța cu milita
rismul german După cum anunță agenția Union Française d’information (U.F.I.), populația orașului 
Rouen a organizat o manifestație 
ostilă și în centrul orașului. Polițiș
tii împrăștiau pe participanții la 
manifestație.Imediat s-a aflat că Adenauer intenționează să reducă întrucîtva itinerariul său, anulînd vizitarea târâșului Beauvais. Explioația oficială a fost : „Cancelarul este obosit”. Corespondentul U.F.I. este însă de părere că la aceasta a contribuit nemulțumirea francezilor, pe care cancelarul a avut posibilitatea să o constate la Paris și . Rouen.între altele, cancelarul urmează să viziteze orașul Reims, care a avut mult de suferit de pe urma invaziilor germane. La Reims au și fost 
organizate mari demonstrații împo
triva vizitei cancelarului Germaniei 
occidentale. Sînt indignate mai cu seamă de această vizită persoanele care au fost victime ale crimelor săvîrșite de naziști — foști combatanți, participant ai mișcării de rezistență, prizonieri ai lagărelor morții. Pe străzile și în întreprin
derile din Reims se string semnături 
pe petiția de protest împotrivă vi
zitei lui Adenauer.BORDEAUX 7 (Agerpres). — In cadrul călătoriei pe care o întreprinde prin Franța, cancelarul R. F. Germane, Adenauer, a sosit la 6 iulie în orașul Bordeaux unde — după

cum relatează agenția United Press International — „primirea oficială ce i-a foet făcută a fost umbrită de demonstrații ostile". După cum relatează agențiile de presă occidentale, grupuri de cetățeni ai orașului au demonstrat pe traseul străbătut de automobilul cancelarului, scandînd lozinci ca ziști la Bordeaux!" de Oradour !“.După cum anunță agenția Reuter, a fost necesară intervenția poliției pentru a-i împrăștia pe participanții la demonstrația de ostilitate împotriva lui Adenauer.
„Nu vrem nași „Amintiți-vă
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Cuvin far ea Iui Fidel Casfro 
la mitingul din

HAVANA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 6 iulie locuitorii ca
pitalei cubane au condus într-un ca
dru festiv la plecarea spre patrie pe 
tinerii specialiști agricoli sovietici 
care au lucrat peste un an în Cuba, 
împreună cu ei pe bordul motona
vei sovietice „Gruzia” au plecat spre 
Helsinki delegații tineretului cuban 
la cel de al VIII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și • Studenților, pre
cum și delegațiile de tineret din 
mai multe țări latino-americane.

Mii de tineri și tinere din capi
tala cubană au venit în port pentru 
a-și lua rămas bun cu căldură de la 
prietenii sovietici, și pentru a con
duce pe delegații la festival.

La mitingul care a avut loc în 
port a rostit o amplă cuvîntare 
Fidel Castro, primul ministru al 
Cubei.

Ziua de astăzi, a spus el, este deo-
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zației Națiunilor Unite pentru problemele alimentației și agriculturii în America Latină, a citat date din care rezultă că populația Americii Latine de 192 de milioane, numără 80 milioane de analfabeți
GUAYAQUIL. Muncitorii și funcționarii din provincia Manabi (Ecuador) au încetat greva începută la 30 iunie. Guvernul a consimțit să le satisfacă toate revendicările. Greviștii au luptat pentru achitarea reținerilor de salarii, încetarea concedierilor, îmbunătățirea asigurărilor sociale.
BONN. Documentele publicate în R. D. Germană și de către Asociația internațională a juriștilor democrați, care demască pe procurorul general al R.F.G. Wolfgang Fraenkel ca criminal de război, au provocat derută la Bonn. După cum se știe Fraenkel este acuzat de faptul că în calitate de procuror adjunct în Leipzig cursul poartă răspunderea pentru condamnarea la moarte a 34 de cetățeni francezi, polonezi, belgieni și cehi. Pentru a liniști opinia publică, guvernul vest-german a creat o „comisie specială de anchetă”. A- ceastă comisie urmează să „studieze” documentele și să prezinte un raport Ministerului de Justiție. însuși Fraenkel, simțind pericolul care se apropie, și-a prezentat demisia. Ministrul de Justiție, Stammberger, sperînd că va reuși să-l scoată basma curată pe Fraenkel, a respins această demisie și i-â acordat deocamdată procurorului general un „concediu“.

iulie secretarului general provizoriu 
al O.N.U. cererea, de a fi admis in 
Organizația Națiunilor Unite.

ANKARA. La 7 iulie Medjlisul turc și-a exprimat votul de încredere în guvernul Inönü. Din 397 de persoane care au participat la vot, 259 au votat în sprijinul guvernului, 134 împotrivă, iar patru s-au abținut.
WASHINGTON. Luînd .cuvântul în ziua de 6 iulie la o conferință de presă, ministrul de război al S.U.A., R. McNamara, a recunoscut de fapt că Statele Unite nu pot înăbuși mișcarea de eliberare națională Vietnamul de sud într-un viitor propiat. „Vor trece ani înainte această luptă să fie încheiată“ a declarat McNamara.
DJAKARTA. Agenția indoneziană P.I.A. transmite că partizanii din Irianul de vest își consolidează pozițiile și se pregătesc pentru o ofensivă în direcția capitalei teritoriului Kotabaru (Holandia). Agenția precizează că unitățile de partizani au ajuns în regiunea Demta situată la 70 kilometri de capitală. Satele și centrele populate din împrejurimile capitalei se află practic sub controlul partizanilor.
TOKIO. La 6 iulie, primul ministru al Japoniei, Ikeda, a acceptat oficial demisia directorului general al Biroului planificării economice, Aiichiro Fujiyama. Comentînd adevăratele cauze .ale acestei demisii, ziarul Mainichi Shimbun subliniază că Fujiyama intenționează să se prezinte la apropiatul congres al partidului liberal-democrat de gu- vernămînt ca adversar al lui Ikeda în lupta pentru postul de președinte al partidului și prim-ministru.
NEW YORK. După cum anunță corespondentul din Honolulu al a- genției A.P., Statele Unite au amî- nat pentru a 4-a oară cu 24 de ore încercarea de a efectua o explozie nucleară la mare înălțime în regiunea insulei Johnston, „din cauza timpului nefavorabil”. Se fixase ca explozia să se efectueze seara tîrziu (la 6 iulie — ora locală).
WASHINGTON. Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a declarat că pe poligonul experimental din statul Nevada a fost efectuată o nouă explozie nucleară subterană.
MEXICO. După -cum anunță ziarul mexican „Novedades", Ernan Santa Crus, reprezentantul Organi-

îna-ca
în ultimului război mondial,

In c î t e v
Echipa masculină de atletism a R. P. 

Romine conduce cu 65—52 puncte în me
ciul cu selecționata Greciei, care a în
ceput ieri la Salonic. In prima zi de con
curs . atletii romîni au ciștigat 7 probe, 
iar sportivii greci 4 .

★
La Londra au început 

natele de atletism ale 
participă ca invitați și 
renumiti din alte țări europene. Record
mana mondială Iolanda ■ Balaș (R.P. Ro- 
mînă) a cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu o performanță de 1,83 m.

★
Ieri în sala Dinamo s-a disputat con

cursul international feminin de floretă, la 
care au participat membrele echipelor 
R.P. Romîne și R.P. Ungare. Pe primul 
loc s-a clasat reprezentanta noastră Olga 
Orban-Szabo cu 11 victorii.

sîmbătă campio- 
Angliei la care 
cîțiva campioni

„Am găsit în Romînia o reală 
prețuire a culturii“

poHuI Havasia
sebit de importantă pentru noi 
și mai cu seamă pentru tînăra 
nerație, pentru voi, viitorii lucrători 
ai patriei socialiste. Mulțumim tine
rilor specialiști agricoli sovietici,, care 
au lucrat în Cuba mai bine de un 
an, departe de patrie si de familiile 
lor și ne-au împărtășit experiența lor 
valoroasă, Împreună cu ei conducem 
pe delegații tineretului cuban și ai 
tineretului mai multor țări latino- 
americane la cel de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Helsinki.

Tineretul nostru, a spus Fidel Cas
tro, a trimis la festival pe reprezen
tanții lui cei mai buni, care prin 
meritele lor în muncă, prin succe
sele la învățătură și-au cucerit drep
tul de a reprezenta tineretul nostru, 
poporul nostru, țara noastră la festi
valul mondial. Tineretul nostru a ju
cat și va juca un rol uriaș în re
voluție. Tineretul este ziua de mâi
ne a patriei noastre. El constituie a- 
cea forță care va continua revoluția 
noastră și nu se va opri în fața nici 
unui obstacol.

toți 
ge-

Impresiile unor oaspeți indieni care ne-au vizitat faraDupă o vizită de două săptămîni, făcută la invitația Comitetului național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă cu prilejul sărbătoririi celei de-a 100-a aniversări a filozofului indian Vivekananda, sîmbătă au părăsit țara noastră oaspeții indieni, prof. D. D. Kosambi, om de știință, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și S. S. Chauhan, secretar al Comitetului scriitorilor indieni pentru solidaritatea afro-asiatică.într-o convorbire cu redactorul A- genției Romîne de Presă „Agerpres”, N. Scărlătescu, oaspeții au împărtășit impresii din vizita făcută la noi.Am găsit în Romînia o reală prețuire a culturii, în cel mai larg sens al cuvîntului, un interes viu nu numai la academicieni și specialiști, dar și la oamenii de toate categoriile — a spus, printre altele, D. D. Kosambi. Cunoaștem din lucrările lor o serie de oameni de știință romîni — fizicieni, matematicieni, arheologi, pe care aici i-am văzut la lucru. Munca arheologilor este excelentă fiind sprijinită cu mijloace excepționale care li se pun la dispoziție. Am învățat mult din metodele lor de explorare.Cînd vii în Romînia — a spus scriitorul Chauhan — vezi cît de gogonate sînt minciunile difuzate

de agențiile de presă occidentale despre popoarele din Europa răsăriteană și este de neînțeles cum cineva mai poate să le fabrice, căci nimeni nu mai poate crede asemenea minciuni.In legătură cu Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace de la Moscova, la care va lua parte și el, prof, acesta este remarcabil, delegați la membri ai mint. De asemenea, vor participa reprezentanți din țări recent eliberate — Algeria, Ruanda, Burundi. Congresul este o mărturie că noi, oamenii lumii, formăm o unitate din punct de vedere al cauzei păcii. Desigur, noi avem sisteme politice diferite, avem concepții diferite și în alte probleme, dar în ce privește pacea trebuie să existe unitate între popoare.în încheiere, prof. Kosambi a arătat că poporul indian privește cu recunoștință spre Romînia, ai cărei specialiști i-au dat un mare ajutor în exploatarea petrolului indian.Oaspeții indieni și-au exprimat convingerea că relațiile dintre India și Romînia vor deveni și mai strîn- se. în toate domeniile.

Kosambi a subliniat că un eveniment foarte Din India vor veni ca acest congres 50 de partidului de guvernă-

Campionatul mondial feminin de handbalLa București, Ploiești și Brașov a început sîm
bătă cea de-a doua ediție a campionatului mondial 
feminin de handbal în 7, la care participă reprezen
tativele a 9 țări. In tribunele ce înconjoară terenu
rile special amenajate pentru această competiție au 
luat loc numeroși pasionați ai jocului de handbal. 
Ei au asistat la partide: interesante, de un bun nivel 
tehnic, care anunță o dispută aprigă pentru cuceri
rea titlului mondial.

Astăzi campionatul programează alte trei întîlniri : grupa A (Ploiești) : R.S. Cehoslovacă—Germania ; grupa B (Brașov) : R.P. Ungară— 
Danemarca ; grupa C (București) : R.P.F. Iugoslavia—R.P. Polonă. Toate 
meciurile încep la ora 19.

Iată o scurtă relatare a desfășurării meciurilor de ieri :

R.P. Romînă—R.P. Polonă 9—(pînă atunci jocul fusese echilibrat), Maria Constantinescu a înscris primul gol. A urmat 2—0, 3—0, 4—0 meciul de debut în actualul pentru echipa noastră. S-a creat impresia unei victorii rominești destul de ușoare. Dar, mai departe, pînă la pauză, handbalistele poloneze au reușit să joace mai decis și, prin șuturi surprinzătoare, să înscrie trei goluri în trei minute consecutiv (prin Mihalscka, Duda și Goralsczyk).După pauză jucătoarele noastre acționează destul de crispat. In atac, ele nu reușesc să străpungă apărarea adversarelor lor, fac greșeli elementare. De-abia la jumătatea reprizei a doua, echipa noastră a reușit să înscrie din nou, prin Boțan. Aceeași jucătoare a transformat apoi o lovitură de la 7 m și, în minutul 33, scorul a devenit 6—3 pentru R.P. Romînă. Pînă la sfîrșit, ju- cînd ceva mai relaxat — totuși insuficient de sigure în fazele ofensive — handbalistele noastre mai înscriu 3 puncte. In acest timp, echipa poloneză a înscris un singur gol, dintr-o lovitură de la 7 m. Scor final 9—4 pentru R.P. Romînă. O victorie pe deplin meritată a echipei țării noastre, de la care însă, avînd în vedere experiența jucătoarelor și pregătirea pe care o au, așteptăm mai mult în întîlnirile viitoare.

Handbalistele țării noastre au susținut campionat mondial, întîlnind, pe stadionul Republicii din Capitală, reprezentativa R.P. Polone. In desfășurarea lui, jocul a evidențiat forma bună manifestată de echipa romînă în ce privește acțiunile pe contraatac. De mai multe ori în timpul meciului, Irina Hector și-a lansat coechipierele cu pase lungi, peste a- părătoarele poloneze, ceea ce a a- sigurat echipei R.P. Romîne înscrierea unor goluri spectaculoase. Prin- - tr-o astfel de acțiune, în minutul 5
a r î n d u r i

Ieri, pe stadionul ,Dinamo 
tat ultimul meci 
blican de fotbal 
Minerul Lupeni. 
moviști.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").—In cadrul campionatului mondial feminin de handbal în 7, ieri s-a desfășurat la Ploiești întîlnirea dintre echipele U.R.S.S. și Germaniei. Meciul a plăcut celor peste 3000 de spectatori.în prima repriză handbalistele sovietice au avut inițiativa și au înscris pînă în minutul 7 de 3 ori. După numai 6 minute scorul devine egal (3—3). Jocul se desfășoară apoi de la egal la egal, repriza luînd sfîrșit cu scorul de 7—6.în repriza secundă, echipa sovietică atacă mai insistent și înscrie de 4 ori. în această parte a meciului, echipa germană ratează două lovituri de la 7 m. Meciul ia sfîrșit cu scorul de 11—8 pentru reprezentativa Uniunii Sovietice. Merită a fi evidențiată Galina Oseadceaia — portarul echipei sovietice — care a apărat cîteva goluri gata făcute.
R.P.Ungară—Japonia 17—8

s-a dispu- 
al campionatului repu- 
: Dinamo București—
Scor 7—4 pentru dina-

*
Ciclistul austriac Adolf Christian a 

cîștigat etapa a 6-a Szeged-Debreczen a 
Turului R. P. Ungare. O dată cu învin
gătorul au sosit și conçurent» romîni Gh. 
Neagoe și Ardeleanu.

Pe echipe primul loc este ocupat de 
Dozsa I Budapesta. Echipa noastră este 
pe locul 3.

•fc

Stafiile noastre de radio vor trans
mite în întregime desfășurarea finalei 
„Cupei R.P.R." la fotbal (Rapid—Steaua) 
cu începere din jurul orei 17,30. Trans
misia se va face pe programul I.

(Agerpres) I. DUMITRIU

BRAȘOV (prin telefon). — In ‘ nF unui public foarte numeros au ti put ieri pe stadionul „Tractorul | localitate întrecerile grupei B JL preliminariilor campionatului mondial. Meci inaugural : R.P. Ungară— Japonia. Două echipe cu stil de joc diferit : echipa Japoniei își bazează jocul aproape în exclusivitate pe contraatacuri foarte rapide ; echipa R.P. Ungare desfășoară un joc modern, cu o bună circulație a mingii și cu angajări spectaculoase pe semicerc. Din această confruntare, victorioasă a ieșit echipa R.P. Ungare care a condus din primul pînă în ultimul minut de joc. învingătoarele au prezentat o formație cu jucătoare înalte, posesoare ale unei bune tehnici individuale. întîlnirea s-a terminat cu scorul de 17—8 (11—5) pentru R.P. Ungară.
M. POPESCU
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