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Bună organizare
si hărnicie

RAID-ANCHETA

In toate regiunile țării, și îndeosebi în cele din sudul și vestul ță
rii, se lucrează de zor la strîngerea recoltei de păioase. Oamenii muncii 
de pe ogoare grăbesc această lucrare deoarece știu că numai așa în
lătură pierderile pricinuite de răscoacere, de ploi și diferiți dăunători. 
Zilele trecute, corespondenții noștri din regiunile București, Oltenia și 
Argeș au întreprins un raid-anchetă spre a vedea cum se desfășoară 
lucrările de strîngere a recoltei

Colectiviștii din Putineiu, raio
nul Giurgiu, au de recoltat anul 
acesta grîu de pe 1 450 ha. Gospo
dăria e deservită de două brigăzi 
de tractoare de la S.M.T. Drăgă- 
nești-Vlașca. Consiliul de conduce
re și inginerul agronom au orga
nizat temeinic deservirea celor 9 
combine și 15 secerători-legători 
precum și echipele de treieriș la 
cele trei arii. De asemenea în fie
care brigadă s-a organizat seceri
șul manual la care participă sute 
de colectiviști.

Mecanizatorii și-au organizat și 
ei în așa fel munca încît cinci 
sau șase tractoare sînt folosite la 
aratul între clăi. Planul de acțiu
ne în campania de recoltare în
tocmit de organizația de bază și 
consiliul de conducere al gospodă
riei se realizează zi de zi. Toate 
acestea au făcut ca secerișul să 
se apropie de sfîrșit.

Tot ca urmare a bunei organi
zări a muncii și folosirii tuturor 
mijloacelor, colectiviștii din raionul 
Zimnicea au terminat, primii din 
regiunea București, recoltatul ce
realelor păioase. Recoltatul griului 
se apropie de sfîrșit și în raioanele 
Drăgănești-Vlașca, Alexandria și 
Urziceni.

Ritmul recoltării cerealelor pă
ioase s-a intensificat și pe ogoa
rele regiunilor Oltenia și Argeș. 
Pînă în seara zilei de 5 iulie în 
raionul Segarcea s-a recoltat griul 
de pe aproape 18 000 ha din cele 
peste 25 500 ha cît au cultivat gos
podăriile colective. Gospodăriile 
colective din comunele Ostroveni, 
Dobroești și Lișteava din acest ra
ion au și terminat recoltarea pă- 
ioaselor.

La gospodăria colectivă „23 Au
gust“ din comuna .Obîrșia de Cîmp, 
raionul Calafat, zilnic, în loc de 52 
ha cît s-a prevăzut viteza zilnică 
de recoltare, se realizează 65 ha. 
în afară de combine, aici sute de 
colectiviști ies la recoltat cu sece- 
rile.

La gospodăriile colective din Bă- 
biciu, Scărișoara și altele din raio
nul Caracal se folosesc cu bune 
rezultate secerătorile simple și se- 
cerătorile-legători, iar la gospodă
ria colectivă din Fărcașele se re
coltează zilnic cu secera cîte 150 
ha. Se recoltează de zor nu numai 
în raioanele din sudul regiunii. Or
zul, secara și grîul s-au pîrguit 
de-a binelea și pe o bună parte din 
ogoarele de pe deal și chiar din 
nordul regiunii, astfel că recolta
rea acestor culturi începe să se 
intensifice șl în această parte a re
giunii.

îndrumați de consiliile agricole 
raionale și de comitetele raionale 
de partid, colectiviștii din Drăgă- 
nești, Oporelu. Teslui, Coteana, Că- 
linești și altele din regiunea Ar
geș și-au întocmit planuri opera
tive de campanie și au delimitat 
porțiunile ce se recoltează manual 
de cele ce se recoltează mecanic.

aceste regiuni.
recoltezi numai cu combina în
seamnă ca secerișul să dureze prea 
mult, grîul să se răscoacă, să se 
producă pierderi de boabe. De a- 
ceea, este necesar ca în centrul a- 
tenției conducerilor de gospodării, 
a specialiștilor să stea buna orga
nizare a muncii în așa fel încît re
coltatul să se facă și cu secerători- 
legători și secerători simple, cu se
ceri și coase.

Din păeate în unele raioane nu 
se folosesc din plin toate mijloa
cele și forțele pentru grăbirea re
coltatului. De ce, de pildă, în ra
ionul Giurgiu nu s-a popularizat 
experiența gospodăriilor colective 
din Cacaleți și Putineiu unde ală
turi de combine s-au folosit și ce
lelalte mijloace de lucru ? în acest 
caz nu e de mirare că în vreme ce 
la gospodăriile fruntașe se termi
nase recoltatul, la cele din Gosti- 
nu, Stejarul, Crîngul, Drăghiceanu 
și altele nu se recoltase nici jumă
tate din suprafața ocupată cu grîu. 
Raioanele Urziceni și Slobozia sînt 
vecine. Dar raionul Urziceni este 
printre raioanele fruntașe pe re
giune, iar raionul Slobozia este ră
mas în urmă. Cauza ? In primul 
raion se folosesc toate mijloacele 
de recoltat, pe cînd în raionul Slo
bozia, echipele de cosași și seceră
tori există doar pe hîrtie, în pla
nurile consiliilor de conducere.

Același lucru se poate spune și 
despre unele gospodării colective 
din raioanele Găiești, Drăgășani, 
Costești, Pitești, din regiunea Ar
geș, Băilești, Vînju Mare din re
giunea Oltenia.

Nu este timp de așteptat. Pen
tru evitarea pierderilor de recoltă 
este necesar să se folosească toate 
forțele de care dispun gospodăriile 
colective.

Cînd nu se dă atenție 
„mărunțișurilor"

Pentru buna desfășurare a cam
paniei de strîngere a recoltei se 
cere ca toate mașinile să fie bine 
pregătite, să se ia măsuri pentru 
înlăturarea rapidă a micilor defec
țiuni ce se pot ivi la ele în timpul 
lucrului. Unele S.M.T.-uri și con
duceri de gospodării colective nu 
au acordat atenția cuvenită aces
tor lucruri „mărunte“.

Colectiviștii din comuna Gvar- 
denița, raionul Vînju Mare, au ter
minat recoltarea orzului și au în
ceput strîngerea recoltei de grîu 
manual, cu coasele și secerile. Dar 
pentru cele 6 combine repartizate 
să lucreze aici abia în timpul re
coltatului au început să se confec
ționeze colectoarele de paie, iar ba
toza n-a fost instalată din vreme 
la arie. Consiliul de conducere al 
gospodăriei a prevăzut în planul de 
muncă pentru campanie termina
rea reparațiilor la căruțe și pre
gătirea mijloacelor de strîns pa
iele în urma combinelor abia la 10 
iulie. Se înțelege că această tără
gănare înhpiedică buna desfășurare 
a recoltatului. De asemenea nu 
s-au asigurat sacii necesari iar 
unul dintre cele două autocamioa
ne n-a fost reparat, deși acum e 
mare nevoie de mijloace de trans
port.

La gospodăria colectivă din Cor- 
nățel, combinele nu numai că nu 
au colectoare de paie, dar au in-

'luptă pentru dezarmarea nuclearHi 
.El aduce un mesaj adresat Congre
sului de lordul Bertrand Russell, 

. [președintele Comitetului; care, nepu- 
tind face deplasarea la 'Moscova din 
cauza vîrstei sale înaintate, a ținut 
totuși să-și înregistreze mesajul pe 
bandă de magnetofon. Din delega
ția franceză fac parte, în afară de 
vechi și cunoscuți Sfruntași ai luptei 
pentru pace, Paul Anxionnaz, fost 
ministru, avocatul R. W. Thorpe, 
Pierre Bloch, fost ministru, Debu- 
Bridel, fost senator, Marcel Deville, 
comerciant din Nancy. In delegația 
italină se află Ettore Tibaldi, vice
președinte al senatului, F. Targetti, 
vice-preșeăinte al Camerei deputa- 
ților, cineaștii Zavattini și De Santis, 
scriitorul Alberto Moravia. Printre 
membrii delegației braziliene se nu
mără personalități ca ambasadorul 
Alvaro (Lins, arhitectul Ludo Costa, 
autorul planului capitalei Brasilia, 
generalul Henrique best, Ermiro de 
Lima, ‘profesor la Facultatea de me
dicină. ’din Rio de Janeiro.

Adunarea a fost convocată pe 
baze care permit ca la ea să parti
cipe toate organizațiile și persoane
le ce se pronunță pentru pace, chiar 
acelea, care pînă acum au considerat 
colaborarea cu mișcarea partizanilor 
păcii ca fiind dificilă sau imposibi-

cu reprezentanții poporului cuban. 
Cîțiva francezi felicită pe solii po
porului algerian care și-a dobîndit 
independența.

Printre cei din sală recunoaștem 
numeroși militanți de seamă ai miș
cării mondiale pentru pace, ca John 
Bernal, Eugénie Cotton, Kaoru Ya- 
sui, Isabelle Blume, Emmanuel

Dimineața zilei de .9 iulie... Pe 
străzile ce duc spre - - - -
greselor din Kremlin, domnește o 
animație neobișnuită, 
gați și invitați veniți din toate col
țurile lumii se îndreaptă spre sala 
unde aveau să se deschidă lucrările 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Deasupra străzilor, ca niște arcuri 
solemne, strălucesc imense panouri 
transversale scrise în culorile albas
tru și alb. Ele simbolizează pacea 
și cuprind cuvinte de salut adresate 
solilor popoarelor. In curtea Kremli
nului, un public numeros îi întîmpi- 
nă pe oaspeți cu zîmbete de priete
nie, cu aplauze puternice — se 
simte sufletul cald, ospitalier al oa
menilor sovietici.

Cu mai mult de o oră înainte de 
începerea lucrărilor Congresului, 
imensa sală a palatului din Kremlin 
s-a umplut de solii popoarelor lumii. 
Pe fundalul scenei se înalță un pa
nou enorm care reproduce desenul 
lui Pablo Picasso : un uriaș porum
bel al păcii deasupra unei grămezi 
de arme sfărîmate, înconjurat de 
inscripții în diferite limbi, simboli- 
zînd solidaritatea popoarelor în lupta 
pentru pace.

De la tribuna presei .privim la 
tabloul de neuitat pe care ni-l ofe
ră astăzi sala. In primele rînduri un 
grup masiv de indieni în costume 
multicolore. Alături, un preot budist 
în togă galbenă. Mai încolo un grup 
de africani care se îmbrățișează

Palatul Con-

Mii de dele-

(Continuare în pag. IV-a)
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în rîndurile militanților

alții. Iar alături de 
ca o dovadă vie a depla- 
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Din sala Congresului

Realizările ceferiștilor oradeni

romînesc
exista

se-

alimentelor la domiciliu

desfășura!
Mării Negre 

organizat

Festivalul filmului 
pe litoral

Prima promoție
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). In 

fiteatrul Institutului pedagogic de 3 
din Craiova a avut loc ieri adunarea
tivă a primei promoții de absolvenți ai 
Institutului — viitori profesori pentru 
școlile de 8 ani. Cu acest prilej, au luat 
cuvîntul tineri absolvenți și cadre didac
tice ale institutului, iar 
lătură au fost premiajl.

d’Astier de la Vigerie, Yvor 
Montagu, Maria Rosa Oliver, Ale- 
xandr Korneiciuk, Ilya Ehrenburg 
și mulți 
ei — 
sărilor
opinia publică mondială în sensul 
lărgirii forțelor păcii 
figuri noi
pentru pace pe care gazetarii parti- 
cipanți la multe întîlniri internațio
nale asemănătoare le văd pentru 
prima oară. Cităm dintre aceștia pe 
Kingsley Martin, redactor șef al 
influentei publicații săptămînale lon
doneze „New Statesman" ; el este 
conducătorul unui grup de 12 obser
vatori din partea Mișcării britanice 
pentru dezarmarea nucleară. La 
Congres participă și Christopher 
Farley, secretarul „Comitetului celor 
100", o altă mișcare britanică de

La G.A.C. „23 August" din comuna Ceplura, raionul Mizil, se 
lucrează de zor la recoltatul griului. Folosind din plin capacitatea 
de lucru a celor 4 combine și 3 secerători-legători și organizînd bine 
munca echipelor de cosași, colectiviștii și-au propus să termine sece
rișul în mai puțin de 7 zile. în fotografie : combina înaintînd în lanul 
de grîu. (Foto : R. Costln)

trat în lan fără să se taie mal în- 
tîi cu coasele drumuri de acces din 
care cauză multe spice au fost 
călcate de roțile tractoarelor. în
săși repartizarea combinelor în 
cadrul acestei gospodării nu s-a 
făcut judicios, ele lucrînd pe tar
lale unde terenul nu este uniform 
și unde paiul griului este mic și 
deci nu pot fi prinse de masa de 
tăiere a combinei, în, timp ce co
lectiviștii recoltează manual pe 
tarlale unde grîul este mai. înalt. 
S.M.T. Vînju Mare nu s-a pregă
tit cu grijă pentru campanie. Este 
suficient să amintim că în raion 
peste 20 combine stau nefolosite 
din lipsa de cardane ; la gospodă
ria colectivă Cornățel încă nu s-a toarelor. Ziua se lucrează la recol- 
trimis batoza de treier deși colec
tiviștii au nevoie de ea întrucît au 
terminat de multe zile recoltatul 
orzului. De asemenea, S.M.T. a 
trimis un cîntar fără greutăți.

La gospodăria colectivă din co
muna Leu, raionul Craiova, abia în 
cîmp, cînd combinele erau gata să 
intre în lan, s-a văzut că sacii sînt 
rupți. Lipsind o bună organizare a 
muncii, zilele trecute 7 combine de 
la această gospodărie lucrau una 
după alta. Și atunci cînd se de
fecta una din ele trebuia să se 
oprească toate. în comuna Leu 
s-au amenajat două arii. Dar con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective n-a organizat bine trans
portul snopilor la arii. De aceea, 
batoza funcționează cu întrerupere.

semnate secerate și foarte puține 
arate și însămînțate cu culturi fu
rajere. „Am întîrziat cu arătura, 
din cauză că am folosit toate for
țele la seceriș“ — acesta este 
răspunsul multor conducători de 
unități agricole. Dacă
însă o bună organizare a mun
cii se putea lucra și la 
ceriș și la arături. Asta o do
vedesc realizăț-ile 'multor gospo
dării colective din aceste regiuni. 
Gospodăria colectivă din Jegălia, 
raionul Fetești, face arături aproa
pe în același ritm cu secerișul. Aici 
au fost organizate echipe de colec
tiviști care au strîns imediat paiele 
de pe cîmp pentru a face loc trac-

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Mecanicii și fochiștii de 
la Depoul C.F.R.-Oradea au încheiat primul semestru al 
anului cu un bilan) rodnic. în această perioadă ei au re
morcat 108 737 tone mărfuri cu supratonaj.

Folosind rational combustibilul, feroviarii orădeni au rea
lizat de la începutul anului o economie de combustibil 
conventional cu care se pot remorca 811 trenuri de marfă 
pe disfanfa Oradea-Arad. O contribuție importantă la ob

ținerea acestor 
realizări au adus 
echipele conduse 
de mecanicii Cor
nel Sere, Paul 
Bodca, Aurel Dul- 
că, loslf Pop și 
Mo) Florian.

Un nou laborator 
metrologic

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
La Galați a fost inaugurat un nou 
și modern laborator metrologic des
tinat să acorde sprijin de speciali
tate industriei și agriculturii regiu
nii. Noul laborator este dotat^cu e- 
taloane și utilaje capabile să asi- 
gure verificarea aparatelor de mă
surat temperaturi pînă la 1 600 gra
de Celsius, aparate de măsurat cu 
precizie de 1/1 000 mm (șublere, mi
crometre, comparatoare), balanțe și 
greutăți analitice, manomètre eta
lon, ampermetre și voltmetre indus
triale.

Livrarea

Arăturile — în pas
Nu e timp de așteptat cu recoltatul!

o-

dispoziție

deservesc 
cu diferi-

am
an!

fes-

Este firesc ca la strîngerea re
coltei colectiviștii să prefere com
binele, care seceră și treieră 
în același timp. Dar a aștepta să

Dacă străbați în aceste zile 
goarele regiunilor București, Olte
nia și Argeș întîlnești suprafețe în-

„Scînteii").

fruntașii la învă-

oameni

Prin fo- 
și ajus- 
se face

Propuneri de măsuri fehnlco-orga- 
nlzaforice puse In aplicare la Uzina 

de tablă subțire — Galați

Colectivul Uzinei de tablă sub
țire din Galați acordă, în cadrul 
întrecerii socialiste, o atenție deo
sebită punerii în valoare a rezerve
lor interne ale producției. în acest 
scop, muncitorii și tehnicienii au 
făcut, pe baza posibilităților care 
există la locurile lor de muncă, 
numeroase propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice, menite să 
ducă la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la îmbunătăți
rea calității și reducerea prețului 
de cost al produselor. O caracteris
tică a acestor propuneri o consti
tuie preocuparea colectivului uzi
nei pentru modernizarea procesu
lui de producție

Oricine trece acum prin secțiile 
uzinei poate* vedea la diferite ma
șini și agregate dispozitive și apa
rate noi care fac munca oameni
lor mult mai spornică. Acestea sînt 
rodul priceperii cu care muncitorii 
și tehnicienii au găsit cele mai 
potrivite soluții de mărire a randa
mentelor utilajelor, de punere în 
valoare a unor noi rezerve interne.

...Laminorul nr. 2. Un dispozitiv 
contribuie la automatizarea cajei 
nr. 4. Dispozitivul s-a născut după 
îndelungi căutări creatoare, în min
tea inginerului Alexandru David și 
a electricienilor Gheorghe Turcu și 
Ion Vasilache. Prin folosirea lui,

producția cajei, pe unitate de timp, 
a crescut cu 15—20 la sută.

Dispozitive noi, ingenioase, func
ționează și pe lîngă alte mașini și 
agregate. La laminoarele nr. 1 șinr. 
3 s-a mecanizat alimentarea foarfe
cilor de tăiat platina ; în prezent se 
face acest lucru și la laminorul 
nr. 2. Prin mecanizarea alimentării 
acestor agregate, producția lor va 
fi aproape de două ori mai mare. 
Paralel cu introducerea unor dis
pozitive de mecanizare și automa
tizare, s-au instalat, printre altele, 
două poduri rulante (unul de 5 tone 
și altul de 10 tone) ; în prezent se 
lucrează la instalarea unor poduri 
rulante în hala de recoacere.

Mai bine de jumătate din pro- 
puiierile făcute de colectivul uzinei 
și cuprinse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice au ca scop 
îmbunătățirea calității produselor. 
Dintre ele se remarcă dispozitivul 
cu ajutorul căruia se obțin supra
fețe netede și plane. La prima vede
re, acest lucru pare de puțină im-* 
portanță. Trebuie însă arătat c* in

Expoziție 
de pictură 
și grafică

(coresp.
— La 
cultură 
a fost 

expoziția 
și prafi- 
populare 

din locali- 
Sînt

PITEȘTI 
„Scînteii"). 
Palatul de 
din Pitești 
deschisă 
de pictură 
că a școlii 
de . artă 
täte. Sînt expuse 
peste 200 de lucrări 
inspirate din viata 
nouă a patriei — 
picturi in ulei, acu- . 
arelă, creion si căr
bune, precum 
sculpturi in lemn 
piatră.

tat iar noaptea la arat.
Nu același lucru se poate spune 

despre gospodăria colectivă din 
Suhaia, raionul Zimnicea. Cu toate 
că s-a terminat secerișul de cîte- 
va zile, nu s-au făcut arături 
decît pe o suprafață mică. Aici nu 
s-a organizat schimbul doi la trac
toare, nu s-a eliberat terenul de 
paie, iar conducerea S.M.T. Ulmu- 
leț nu se îngrijește ca tractoarele 
să fie folosite cu chibzuială, cu în
treaga capacitate de lucru. Zilele 
trecute, trei tractoare repartizate 
acestei gospodării erau în stațiune 
pentru mici reparații.

Se știe că întîrzierea arăturilor 
duce la pierderea apei din sol, la ' 
înmulțirea buruienilor și efectuarea 
arăturilor cu eforturi mai mari șl 
cu consumuri ridicate de carbu
ranți și lubrifianți din cauza întă
ririi solului. Iată de ce se cere e- 
liberarea imediată a terenurilor șl 
organizarea schimbului doi la un 
număr cît mai mare de tractoare 
pentru ca ziua să se lucreze la re
coltat, iar noaptea la arat.

De la 2 la 7 iulie s-a 
stațiunile de pe litoralul 
festivalul filmului romînesc, 
pentru oamenii muncii veniți la odih
nă și tratament și pentru vizitatorii da 
peste hotare. Numărul spectatorilor s-a 
ridicat în aceste zile la peste 20 000. 
Au fost prezentate noile filme romî- 
nești „Celebrul 702" și „Omul de lîn
gă tine”.

La prezentare au participat și unii 
din realizatori — actorii Silvia Po- 
povici, Ion Dichiseanu și Irina Petrescu, 
regizorul Horia Popescu.

Festivalul filmului romînesc continuă 
să se desfășoare în cursul acestei luni 
în stațiunile de pe Valea Prahovei și 
Valea Oltului.

BRAȘOV (coresp.
In magazinele Brașovului și Sibiu
lui sînt folosite pe scară largă noi 
forme înaintate de deservire a popu
lației cu produse alimentare. In fie
care dimineață, noile cartiere mun
citorești sînt vizitate de vînzătorl, 
de la care pot cumpăra lapte, pîine, 
chifle și alte alimente. Trei maga
zine din Brașov și două din Sibiu 
au organizat, la rîndul lor, livrarea 
alimentelor la domiciliu pe bază de 
comandă, iar alte unități 
cumpărătorii la domiciliu 
te produse de cofetărie.

Distribuitorii, avînd la 
furgonete, sînt tot mai mult soliei-

tați. Noua formă de deservire contri
buie la o mai bună aprovizionare a 
populației cu produse alimentare.

Vedere parțială a Instalației de 
cracare çatallticâ nr. 1 do la rafină
ria Onești.

progresele 
le-a făcut 
podărească

care 
gos- 

Hune-

(Foto : Gh. Vințllă)

urmă cu cîteva luni uzina primea 
unele reclamații de la beneficiari 
pentru că tablele livrate aveau une
ori suprafața ondulată. Studiind 
această problemă, maistrul Cons
tantin Dumitrescu, împreună cu un 
colectiv de muncitori, a găsit o so
luție, pe cît de simplă, pe atît de 
ingenioasă. A adus îmbunătățiri 
mașinii hidraulice de întins tabla. 
De două luni uzina nu mai primește 
nici un fel de reclamații de la be
neficiari — calitatea tablei cores- 
punzînd pe deplin cerințelor. Por- 
nindu-se de la rezultatele obținute, 
astfel de bacuri au fost adaptate 
la încă o mașină.

Tot atît de important pentru ca
litatea produselor fabricate este și 
dispozitivul creat de lăcătușul Ni
colae Moise, adaptat la cele două 
dublătoare semiautomate, 
losirea acestuia, dublarea 
tarea pachetelor de tablă 
la dimensiunea prevăzută.

Preocuparea colectivului uzinei 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor se manifestă nu numai în 
crearea de noi dispozitive. Aici,

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii”

(Continuare in pag. n-a)

Frezoral Dumitru Gheorghe de la uzinele „Timpuri Noi" din Capitală 
conduce o brigadă fruntașă. El îșl depășește sistematic sarcinile de 
producție constltutind un bvn exemplu pentru tovarăși! Iul de muncă j 
piesele pe care le confecționeaaă sînt de cea mal bună calitate.

(Foto .1 M. Andreescn)

viata 
a 

doarei, rămîl impresio
nat. S-a depus un e- 
fort considerabil, cu 
rezultate extrem de ra
pide. Numai în iunie a 
apărut deodată un an
samblu unitar cu 11 
magazine noi, moder
ne, care înconjoară 
Piața Teatrului Nou. 
Străzile prin care altă
dată siderurglștii stră- 
băteau pe jos drumul 
spre OM (orașul nou 
muncitoresc) sînt a- 
cum asfaltate și stră
bătute de autobuze, 
iar în cîteva locuri e 
afișat vizibil orarul 
transporturilor. Pra
ful Industrial nu avan
tajează deloc verdea
ța, dar munca oameni
lor se dovedește mal 
tare; și uneori, seara, 
mergînd pe o alee în
miresmată, ai Impresia 
că te afli într-un parc. 
Verdeafa are apărători 
voluntari, și se întîm- 
plă uneori să vezi cîte 
un cetățean ca oricare 
altul cum se oprește 
deodată și apostrofea
ză un imprudent care a 
călcat pe iarbă. Cu ani 
înainte, existau hiine- 
doreni care mergeau 
numai Ia restauran
tul „Metalul", celălalt, 
„Corvinul", părîndu-li- 
se prea puțin „popu
lar": acum însă, în se
rile de vară, terasa 
„Corvinului" se dove
dește neîncăpătoare.

In linii mari, se sim
te deci la tot pasul «- 
fortul făcut. In linii 
mici însă, adică acolo

unde lucrurile depind 
de modul cum își face 
datoria cîte un respon
sabil de unitate, de 
gradul lui de conștiin
ciozitate și pregătire, 
se observă cîteodată 
„probleme" 
putea fi evitate, 
restaurante, 
bufete, ni s-a plîns un 
prim-topitor bolnav de 
stomac, e greu să gă
sești ceva de mîncare 
potrivit regulile

care ar 
La 

cofetării,

agregate, sînt 
se ler-

dietetice. Lingă „Meta
lul", de pildă, o cofetă
rie își face reclamă că 
ar servi dimineața ouă 
moi, ceaiuri cu gustări 
ușoare, dar reclama 
nu corespunde cu rea
litatea. Berea, înghe
țata și răcoritoarele — 
de care hunedorenii, 
încinși la căldura ma
rilor
mari amatori 
mină uneori, la ore tim
purii ale zilei. S-au fă
cut eforturi pentru do
tarea cofetăriilor cu 
instalații frumoase, ni
chelate, strălucitoare 
pentru cafea-expres dar 
acest produs are o 
soartă încă vitregă: ba 
lucrătoarea nu știe să 
manevreze instalația, 
ba intervine vreo de
fecțiune.

Dacă orarul autobu
zelor e afișat, ÎR 
schimb I.G.O. din Hu
nedoara nu controlea
ză suficient respecta-

ace-

rea Iul și mai ales nu 
apelează la ajutorul 
cetățenilor: ar trebui 
să existe puncte unde 
călătorii să-și poată 
depune sugestiile și 
reclamațiile.

Exprimîndu-ne ad
mirația pentru felul 
sistematic în care a 
început să se dezvolte 
orașul, nu înțelegem 
totuși de ce se amină 
atîta amenajarea unui 
ștrand, care să dea po
sibilitate siderurgiști- 
lor să se răcorească în 
lunile de vară.

La unele produse — 
tutun, pîine, ziare, ră
coritoare, adică la
le produse unde pro
blema se poate 
zolva repede 
chioșcuri bine ampla
sate — dorința, lăuda
bilă în sine, de a sa
tisface nevoile popu
lației numai prin con
strucții mari și defini
tive, duce la neglija
rea aspectului practic, 
imediat, obligînd une
ori cumpărătorii să 
parcurgă distante mai 
mari, pînă în punctele 
mai aglomerate ale 
orașului.

Dacă Ia efortul gos
podăresc „în mare", 
sfatul popular ar a- 
dăuga și un eiort pe 
problemele, Ia prima 
impresie „mici", cetind 
ajutorul masei cetățe
nilor, activizînd șl in- 
struind echipele de 
control obștesc, s-ar 
vedea că multe din a- 
cestea sînt lesne rezol
vabile.

re- 
prin

BERGIU FĂRCĂȘAN



greu ;i să culeagă recoltă

absoivxt de

rumb boabe In 
șl 3 505 kg — 
la hectar șl la 
lelalte culturi,

Le Totoești, ce ți în alfa păr/,1 ale Moldovei, pă- 
mtntul nu-l prea darnic. Iar acolo unde-l mal bun, 
1n trecut II stăplneau moșierii șl chiaburii. Pe dealu
rile mîncate de puhoaie, țăranii muncitori se obiș
nuiseră să trudească din 
săracă.

în anii care au trecut 
de la înființarea gospodă
riei colective parcă și pă- 
mîntul ar fi altul. Produc
ția medie pe trei ani la 
grlu (1959—1961) a fost 
de 1 729 kg la hectar, iar 
la porumb s-au obținut 
producții la hectar de 
două-trei ori mai mari de
ci) se obțineau In trecut 
în anii buni: 2 840 kg po- 

anul 1959, 3 305 kg — în anul 1960 
anul trecut. A crescut mult producfla 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și ca-

S C î N T E I A

roditoare
însemnări de la O. A. C. 

Totoești din raionul Hîrlău

lui. Tractoriștii de la S.M.T. Podul lloaie au arat adine 
din toamna anului 1960 întreaga suprafață de teren. 
Primăvara, după ce s-au făcut lucrările ele pregătiră 
a terenului, s-a însămînjat porumb hibrid generația Și 
a ll-a. Colectiviștii l-au prășit de trei ori.

în acest an, cîn-d toți țăranii din Totoești, precum 
și cei din satul vecin, Bi'rlești, au intrat In gospodă
ria colectivă, bătălia pentru obținerea de recolte bo- , 
gate se desfășoară cu mai multe forje. Pînă acum 
toate lucrările au fost făcute la vreme. La întreținerea 
culturilor ies zilnic peste 1 000 de colectiviști. Cefe 
650 de hectare cu porumb, 150 hectare cu sfeclă 
de zahăr și 210 ha cu floarea-soarelui au fost pră
șite de 3-4 ori la timpul optim.

Se dezvoltă sectorul zootehnic

STAGIUNE PRELUNGITA

Victoria 
curînd o 
crează în 
filaturii de mătase naturală din Lu
goj. Ea se străduiaște să dea numai 
produse de cea mai bună calitate.

Scmdu, cai® 
școală profesională, lu- 
noua secție de finisare a

a

fost do- 
noi, cu 
noi de

1 7.*

Schimbarea arăturii „factor“ 
important

Ce anume a făcut să crească producfla la 
de cînd țăranii muncesc uniți în gospodăria 
tivă ? — l-am întrebat pe tov. Petru Draciuc, i 
dintele gospodăriei, Erou al Muncii Socialiste.

Tovarășul Draciuc a înșirat mulți „factori" cars 
contribuie la sporirea producfiei la hectar în condi
țiile gospodăriei colective din Totoești și ale altora 

, din raionul Hîrlău, în primul rînd s-a referit la 
„schimbarea arăturii". Aici, petecele de pămînt ala 
țăranilor se întindeau, înguste de cîțiva metri, din 
vale pînă sus In deal. Și fiecare îl ara de-a lungul. 
Aceasta înlesnea procesyl de eroziune, ploile cărînd 
la vale stratul arabil. De făcut arătura pe curba da 
nivel nici nu putea fi vorba ; ar fi trebuit să lucreze 
tofi țăranii deodată, să semene aceleași culturi, ceea 
ce este cu neputință să se facă de gospodarii indi
viduali, „Acum tot terenul de pe pante îl arăm și se
mănăm numai pe curba de nivel. Aceasta oprește 
eroziunea, nu lasă apa din ploi să se scurgă la vale 
și să care stratul arabil. Specialiștii ne-au dat un mare 
ajutor să lucrăm așa" — ne-a spus tov, Draciuc,

Lucrările agricole se fac 
ca la carte

hectar 
colec- 
preje-

Paralel cu preocuparea pentru sporirea producfiei 
veqetale, colectiviștii au luat măsuri pentru mărirea 
numărului de animale, construirea de adăposturi și 
asiqurarea bazei furajere. Gospodăria colectivă are 
acum 87 de vaci șl juninci, 25 de scroafe, I 000 de 
oi, 2 000 de păsări, 30

Vești din sectorul 
industriei de confecții

• Continuă acțiunea de înzestiare 
a fabriciloi de confecții cu utilaje 
noi, modeme, menite să contribuie 
la creșterea productivității muncii și 
la îmbunătățirea calității produselor. 
Astfel, fabricile de confecții din 
București, Satu-Mare etc. au 
fate cu 700 mașini de cusut 
mașini de surfilât, cu linii 
presinguri de călcat etc.

© Recent s-au terminat contractă
rile pentru semestrul II al ariului, 
între fabricile de confecții și organi
zațiile comerciale. Au fost contrac
tate circa 1 200 modele de confecții 
pentru femei, bărbați șl copii.

O parte din aceste confecții au și 
intrat în producție încă din primele 
zile ale lunii iulie.

® Au fost luate noi măsuri în ve
derea îmbunătățirii permanente a 
calității confecțiilor. S-a organizat 
mai bine controlul la recepționarea 
țesăturilor destinate confecțiilor, a 
fost lărgit sortimentul de pasmante
rie și dantele pentru garnituri la 
rochii, iar în întreprinderi au fost 
organizate cursuri pentru ridicarea 
calificării controlorilor de calitate.

Colectlvljtll au începui să folosească Ingrășămln- 
tele, semințele din soluri productive, execută lucră
rile agricole ca la carte, după sfatul inginerului agro
nom. La aceasta au contribuit ți cursurile agrotehnice 
organizate In timpul iernii.

lată cum s-a lucrat anul trecut la cultura porumbu-

de colonii de albine. Pînă la 
sfîrșitul anului, prin refine- t 
rea pentru prăsilă a anima- i( 
lelor tinere și din cumpă
rări, gospodăria va avea 
150 de vaci și juninci, 175 
de porci, 6 000 de păsări, 
din care pentru matcă vor 
fi lăsate 3 600 de găini. 

Vicepreședintele gospo
dăriei, tov. Ion Curcan, care 
răspunde de sectorul zoo
tehnic, ne-a informat că 

odată cu creșterea numărului de animale, colectiviș
tii se îngrijesc de asigurarea bazei furajere și de 

adăposturi bune. Pentru întîia oară in primăvara 
acestui an animalelor li s-a asigurat, pe lingă pășune, 
și secară masă verde. Se obține o recoltă bună de fin 
pentru că în primăvară s-au grăpat tinetele și s-au 
distrus mușuroaiele, s-au semănat borceag și trifoi. 
Pentru siloz, gospodăria cultivă 70 ha porumb și 2 
ha sfeclă furajeră și va semăna încă 140 ha. cu po
rumb în cultură dublă. Au început de 
însilozeze diferite ierburi. In total se 
cite 10 tone pentru fiecare vită mare.

Construcțiile sînt și ele intr-un stadiu 
lectiviștll au ridicat în acest an două grajduri și o 
înqrășătorie de porci. Pînă la sfîrșitul anului se va 
mai construi un grajd. Folosindu-se resurse, locale — 
chirpici, stuf etc, — construcțiile sînt ieftine,

pe acum să 
vor însiloza

avansat. Co-

Din școala în producție
La Combinatul chimic din Borzești au 

sosit zilele acestea noi absolvent) ai șco
lilor profesionale și tehnice, Printre cei 
250 de tineri se află operatori-chimlști, 
laboranfi precum și mecanici, strungari, 
sudori și lăcătuși.

oao-

(Urmare din pag. I-a)

Preocupări de oameni gospodari
constituit un factor principal de 
realizare a 2845 tone de tablă peste

prin munca politică desfășurată de planul din primul semestru, plan 
organizația de partid, a crescut .sim
țitor spiritul de răspundere al mun
citorilor și tehnicienilor față de 
calitatea produselor. Colectivul la
minorului nr. 4, de pildă, la iniția-1 
tiva organizației de bază, a început cieriilor, cuprinse în planul M.T.O.

al uzinei, ar fi fost aplicate la ter
menele prevăzute. Au trecut trei 
luni și nu sînt puse în stare de 
funcționare două mașini de zincara 
pentru că nu au completate toate 
instalațiile anexe. Din această cau
ză, zincuitorii au rămas în urmă 
cu îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Este de datoria conducerii între
prinderii să ia măsuri operative 
pentru ca toate propunerile inclu
se în planul M.T.O. să fie traduse 
în viață. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît propria experiență a uzinei 
a dovedit că prin valorificarea mai 
deplină a rezervelor interne ale 
producției se pot obține rezultate 
bune în îndeplinirea planului la 
toți indicii.

să efectueze un control mai siste
matic pe faze de operații pe tot 
fluxul tehnologic. Ca urmare a aces
tei măsuri, în ultimele două luni 
muncitorii de aici n-au mai pri
mit nici o reclamație privind ca
litatea.

Realizări de seamă în ce privește 
îmbunătățirea calității au obținut 
și muncitorii din secția acoperiri 
metalice. Creîndu-se vibratoare de 
viteză în funcție de grosimea ta
blei, cantitatea tablei zincate de 
calitatea I-a a crescut de la 96,5 la 
sută, cît era planificat, la 97,8 la 
sută.

Punerea în valoare a noi rezerve 
interne, ca urmare a aplicării mă
surilor tehnico-organizatorice,

pe care muncitorii uzinei l-au în
cheiat cu 5 zile mai devreme.

Desigur, că aceste realizări ar 
fi fost și mai importante dacă toate 
propunerile muncitorilor și tehni-

în ultimii doi ani colectiviștii s-au apucat șl de 
grădinărit. Anul trecut au realizat un venit de 20 000 
ae lei la hectarul de grădină. Aceasta l-a îndemnat 
să mărească acum grădina cu încă 6 hectare.

Cresc veniturile gospodăriei 
și ale colectiviștilor

Obfinînd recolle toț mai bune și sporind producția 
;i In sectorul zootehțiig, z „gospodăria cglecțjvă din 
Totoești a putut vinde sfatului. pe 'bază de contract 
cantităfi mai mari de cereale, floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, legume, carne, lapte, lînă. Anul trecut a 
realizat din vinzările către stat un venit bănesc de 
920 000 de lei. Jn acest an venitul bănesc va ajunge 
la aproape 3 000 000 de lei,

Colectiviștii au repartizat an de an la fondul de 
bază sume tot mai mari, reușind ca acum valoarea 
fondului de bază la suta de hectare să fie de 205 000 
lei.

Gospodăria colectivă a 
schimbat vîața oamenilor 
și înfățișarea satului. în tre
cut făranii din Totoești du
ceau o viață tare anevoioa
să — povestește tov. Petru 
Draciuc. Munca In gospodă
ria colectivă aduce bună
stare in casele colectiviști
lor. Anul trecut, valoarea 
zilei-muncă a fost de 40 .de 
'ei. Acum oamenii noștri 
se îmbracă mai bine, își 
toare, își cumpără mobilă, aparate de radio.

Membrii de partid...sînt cei dîntîi în munca pen

tru întărirea și dezvoltarea gospodăriei colec
tive. Organizația de partid numără acum 68 membri 
de partid și 5 candidați. Intre fruntașii în muncă din 
gospodărie se numără comuniștii Vasile Prepelifă, 
Rață Stelian, Petru Gaman, Vasile Gîndac, Dumitru 
Olog, Vasile Adamache și mulți alții. Grupele de 
partid din brigăzi desfășoară o intensă muncă poli
tică în rindul colectiviștilor. Exemplul membrilor șl 
candidaților de partid este urmat de colectiviști, care 

se întrec pentru obținerea unor producfil șl mai 
mari, .

construiesc case încăpă-

Pentru succesele obținyte pînă In prezent, la 
sesiunea extraordinară a Marii Adunări Nationale, 
gospodăria colectivă din Totoești a fost decorată cu 
Ordinul Muncii d. d-a. Aceasta constituie un puternic 
imbold pentru colectiviștii din Totoești de a munci cu 
șl mai multă rîvnă pentru sporirea producfiei agricole 
vegetale și animale, pentru înflorirea continuă a gos
podăriei colective.

MANOLE CORCACI 
coresp. „Scînteii”

Ș-SKZPSrșșrc5...odată cu încheierea calități mai îndepărtate. Aici sînt primiți 
activității feptrale de sală s-a încheiat cu dragoste și inferes, iar strădaniile lor 
și stagiunea, că singura preocupare 
este-acum pregătirea premierelor sta
giunii ■ viitoare; Dacă privești-însă afi
șele, dacă colinzi parcurile ori grădinile 
special amenajate cu scene ori te afli O.S.T.A. s-a primit o telegramă, prin 
în stațiunile de odihnă de la mare și 
munte, te convingi că activitatea tea- un 
frală și concertistică continuă.- Colecti- la 
vele artistice au pornit în turnee ; 
proape în fiecare seară se prezintă 
spectacole pe scenele teatrelor de 
varfc ;;;șf,afj,unile’;. primejg yizițeje. for-, 
mațiilor' ;; de" Hșafru, db! îîn.țece șl; 
dansuri -ori aie-orchesfrelor de muzică 
populară și ușoară. Deci, stagiune „pre
lungită".

Pe scenele teatrelor de vară

sînt răsplătite cu »plauze și invitații de 
repetare a vizitei. Sînt însă unele cazuri 
cînd actorii nu găsesc sprijin tocmai 
la cei interesați. Chiar recent, la

a-

Teatrele de vară trăiesc în aceste zile 
animația specifică sălilor de spectacole.

La teatrul de vară din Parcul de 
cultură și odihnă Herăstrău din Capi
tală au prezentat pînă acum spectacole 
teatrele „Lucia Sturdza Bulandra", 
„C. Nottara" etc. Opereta a prezentai 
spectacolele sale de mare succes : 
„Plutașul de pe Bistrița", „Lysistrafa" 
etc. în continuare, pe scena din parcul 
Herăstrău vor mai da spectacole Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase”, Teatrul 
pentru copii și tineret. Teatrul muzical 
din Galați, o formație de muzică ușoară 
din Polonia, Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
„Giuleșfi", Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale” și altele.

Bogate sînt și programele teatrelor 
de vară din parcurile „N. Bălcescu" și 
„23 August" din Capitală. Și aici vor 
evolua colective artistice de la Teatrul 
pentru copii și tinerei, Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", Teatrul de Comedie, 
Teatrul „C. Nottara", formații artistice 
străine sosite prin O.S.T.A. și mai multe 
teatre din provincie.

Turnee prin țară
Majoritatea teatrelor din întreaga 

țară întreprind în sezonul de vară tur
nee prin mai multe regiuni. Cu prilejul 
comemorării a 50 de ani de la moartea 
lui I. L. Caragiale, Teatrul Național din 
București a întreprins un turneu lung 
prin localitățile : Brașov, Tg. Mureș, 
Cluj, Baia Mare, Saiu-Mare, Oradea, 
Timișoara, Arad, T. Severin, Craiova și 
Pitești, Au fost prezentate toate 
patru spectacole jubiliare, care au 
mult apreciate șl do spectatorii 
Capitală,

Actorii merg uneori — deși 
păcate mai rar decît s-ar cere

cele 
(ost 
din

din 
în lorjin.i

r—~
f Cantina Uzinei „23 August" din j 
[ Capitală are o Înfățișare plăcută j 
f și ospitalieră. Capacitatea : 500 ) 
I de locuri. în fotografie : Interio- j 
f rul cantinei. (Foto : Agerpres) {

r

La înălțimea aprecierii colectivului

THOMAS 
SCHUSTER

rere muncitorul mai vîrstnic. Cine 
știe, poate vine cu o părere mai 
bună.

Tînărul a vorbit calm, concis, la 
subiect. Soluția propusă de el nu era 
prea simplă, mai trebuia discutată. 
Un lucru se desprindea însă cu 
claritate: varianta propusă de el 
prezenta avantajul că lucrurile nu 
se mai tărăgănau.

Numele tînărului e Thomas 
Schuster. E lăcătuș-mecanic, dar e 
și specialistul întreprinderii în 
materie de instalații electrice ; lu
crează, alături de ceilalți muncitori 

-l-i de lă
cătuș, dar, atunci cînd e nevoie, 
e trimis la diferite întreprinderi 
beneficiare din țară pentru a mo
derniza un utilaj sau altul. Intr-un 
cuvînt, Thomas Schuster e unul 
din acei oameni care-și cunosc bine 
meseria, pun pasiune în tot ceea ce 
fac, lucrează conștiincios și opera
tiv.

Cei care-l cunosc s-au obișnuit, cu 
felul său de a fi. Abia întors de pe 
„teren" se apucă în liniște de lu
cru. Aplecat peste menghină, are 
uneori un zîmbet abia observabil de 
mulțumire. Tovarășii săi de muncă 
știu că pe „teren" Thomas nu și-a 
pierdut timpul. Se întîmplă însă ca 
peste cîteva zile să vină pe adresa 
fabricii o scrisoare din partea în
treprinderii pe care Thomas a „vi-, 
zitat-o“. „Specialistul trimis de dvs. 
— se arăta într-o scrisoare cu an
tetul Ministerului Economiei Fo
restiere — ne-a sprijinit efectiv, cu 
competență șl ingeniozitate să mo
dernizăm o mașină larg răspîndită

In biroul secției 
se adunaseră in-, 
gineri, maiștri, 
muncitori cu ex
periență. Discuții
le durau de cîteva 
ore. Nimeni nu se 
simțea obosit. To
tuși cineva s-a ri
dicat să propună 
amânarea discu
țiilor. Motivul pă
rea întemeiat. : să 
aibă oamenii ră

gaz să se mai gîndească. Era într-a- 
devăr vorba de o problemă destul de “’’y atelier, la bancul* său 
complicată : modernizarea laminoru
lui de bumbac, unul din utilajele fa
bricate aici, la. „Metalurgica"-Sibiu. 
Inginerul șef de concepție șl proiec- 
tanții își terminaseră treaba. Planu
rile erau gata de cîteva zile, aștep
tau doar să fie aplicate în practică. 
Dar aci se iveau unele greutăți — e 
adevărat destul de mărunte, dar 
dacă s-ar fi trecut peste ele însemna 
să se micșoreze întrucîtva înseși re
zultatele modernizării.

După ce, în timpul discuțiilor 
propuse o soluție de mijloc, un 
muncitor în vîrstă luă din nou cuvîn- 
tul către sfîrșit, fiind de părere că 
cel mai bun lucru ar fi să se amîne 
pentru un timp consfătuirea. Toți 
erau de părere că așa trebuia pro
cedat. Nimeni nu se aștepta ca tînă
rul acela scund, puțin cam timid, 
care stătuse tot timpul liniștit la 
locul său, să se opună propunerii de 
a se amîna. discutarea problemei.

— Să-l ascultăm — a fost de pă-

in fabricile de cherestea". Cele re
latate în scrisoarea amintită se re
feră la modernizarea „pendulei de 
dușumea cu acțiune hidraulică" 
realizată cu cîteva luni în urmă la 
Întreprinderea forestieră din Căiuț. 
Turația acestei mașini a fost mări
tă de la 1 600 la 2 500 ture pe mi
nut. Randamentul mașinii a fost 
ridicat astfel cu circa 40 la sută, 
iar securitatea muncitorilor care o 
mînuiesc e acum perfect asigurată.

Cînd e lăudat pentru ce a făcut, 
Thomas se mulțumește să spună 
simplu „mi-am făcut datoria ca ori
care altul". Învață încontinuu ; în 
permanență e preocupat de o soluție 
tehnică nouă. Acum chibzuiește la 
adaptarea unei scheme de acțio
nare electrică automată, la lami- 
noarele textile. E o chestiu
ne de perspectivă. El știe că va 
trebui să muncească mult, mai 
ales pentru a-și îmbogăți cunoștin
țele teoretice. O face însă cu calm 
și perseverență, ca pe orice lucru 
de care se apucă. Se străduiește ca 
șt muncitorii cu mai puțină expe
riență din atelier să învețe, să de
vină buni meseriași. Lăcătușul Gun
ter Nürenberger, de pildă, e apreciat 
azi în atelier ca unul din muncitorii 
buni și datorită sprijinului și inte
resului cu care l-a înconjurat zi de 
zi Thomas Schuster.

...Schuster a. fost primit cu un an 
în urmă candidat de partid, iar a- 
cum tovarășii din biroul organiza
ției de bază se gîndesc să-l reducă 
stagiul de candidat necesar intrării 
în rîndurile partidului.

FL. AVRAME SOU

G. CÄLINESCU : Gr. M. Alecsan- 
drescu. Editura pentru litera
tură, 254 pagini — 10,20 lei.

P. CORNEA: Studii de litera
tură romînă modernă. Editura 
pentru literatură, 356 pagini — 
8,85 lei.

V. BÎRNA : Arcul Aurorli — 
poeme. Editura pentru litera/ 
tură, 160 pagini — 6,60 lei; .

ALEXANDR BEK : Rezerva gene
ralului Panfilov — nuvele.
Editura pentru literatură uni
versală, 390 pagini — 8,75 lei.

J. ALDRIDGE : Aur și nisip —- 
povestiri. Editura pentru lite
ratură universală, 168 pagini 
— 2,40 lei.

J. L. PACHECO: Lumina tragi
că, Traducere din limba spa
niolă. Editura 
ră universală, 
9,05 lei.

pentru literatu-
360 pagini —

Numeroși cetățeni 
Ploiești participă cu 
acțiunile de înfrumusețare a orașe
lor și satelor.

Prin muncă patriotică, ei au exe
cutat lucrări de întreținere a dru
murilor și șoselelor pe o lungime de 
circa 340 km, au reparat peste 80 de 
poduri și podețe, au plantat pe mar
ginea drumurilor mii de pomi fruc
tiferi și arbuști ornamentali. Numai 
în primele cinci luni ale anului/ ce
tățenii din regiunea Ploiești au efec
tuat diferite lucrări de interes ob
ștesc în valoare de peste 6 milioane 
lei. Pînă în prezent, locuitorii ora
șului și raionului Cîmpina sînt în 
fruntea întrecerii pentru obținerea 
steagului de fruntași în această ac
țiune.

din regiunea 
însuflețire la

(Agerprea)

(

care tovarășii din Suceava renunță la 
spectacol pentru motivul că... 

Terffrul de vară rulează
Cîfeodafă și unii actori își 
angajamentele. Tn zadar i-au așteptat 
Oamenii muncii voniți la odihnă la Că- 

. liniăneșfi pe artiștii de la Teatrul de 
; stat din Sibiu, care trebuiau să pre- 

••“zinte comedia „Carnavalul". Ei nu au 
sosit în seara respectivă și nici n-au a- 
nunțaf forurile locale sau pe reprezen
tanții O.S.T.A.

Programul de turnee din acest an, 
este deosebit de bogat. Numai în luna 
iulie merg prin țară peste 60 de colec
tive de teatru, ansambluri de cîntece șl 
dansuri, orchestre populare și de muzi
că ușoară, ansambluri de estradă, so
liști. Dintre aceste turnee spicuim: Tea
trul „C. Tănase" — în regiunile Galați, 
Ploiești, Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Cluj, Crișana, Banat, Oltenia ; 
Opera de sfat din Timișoara — la 
București ; Teatru! Național din lași — 
prin regiunea Cluj și Teatru! Național 
din Cluj prin regiunea lași etc. Bogate 
sînt și programele de turneu ale or
chestrelor de muzică populară „Barbu 
Lăutaru" — din Capitală și „Cerne- 
gura" — din Piatra Neamț. Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S. va da 
în august spectacole prin mai multe 
regiuni, iar Teatrul „C. Nottara" va 
întreprinde un turneu prin localitățile 
înșirate de-a lungul Dunării și în Deltă. 
Trebuie remarcat că, finînd seama de 
dorințele publicului, Consiliul teatrelor 
din Comiieful pentru Artă și Cultură, a 
luat măsuri ca, în turneele care le în
treprind, teatrele să meargă, de obicei, . 
cu distribuțiile obișnuite, din timpul 
stagiunii, pentru ca din toate punctele 
de vedere să se asigure spectacolelor 
o ținută artistică coresounzătoare.

film, 
uită

ținută artistică corespunzătoare.

In stațiunile de la munte 
și de pe litoral

Vara este sezonul concediilor șl al 
excursiilor de fot felul. Este firesc deci 
ca atenția artiștilor și a organizato
rilor de turnee să se îndrepte spre lo
calitățile unde vin la odihnă oamenii 
muncii.

începem cu litoralul, care este cel 
mai vizitat. în frumoasele stațiuni de 
pe malul mării vor prezenta specta
cole : Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
Teatrul do Operă și Balet ai R. P. Ro- 
mîne, Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase”, Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleșfl, orchestra de muzică ușoară 
Marino Marini, Teatrul și orchestra 
de muzică populară din Pitești, 
un colectiv do estradă condus de 
N. Sfroe, orchestra populară din lași, 
orchestra M.A.I., ansamblul „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava, orchestra 
„Barbu Lăutaru", Teatrul pentru copii 
și tineret, Opera din Timișoara, Teatrul 
„C. Notfara”, ansamblul Sfatului popu
lar al Capitalei, Teatrul de operetă din 
Capitală șl multe altele.

Preferințele artiștilor nu sînt însă fot 
așa do largi cînd e vorba de stațiunile 
de la munte. Dacă lista turneelor care 
se întreprind pe litoral este departe de 
a fl completă, numărul turneelor în 
celelalte stațiuni ale țării este destul de 
mic. în această categorie nu intră Valea 
Prahovei dar, la Călimăneșfi, Govora, 
Covasna șl tn multe alte locuri, nu este 
prevăzut (col puțin pînă acum), pe 
luna august, nici un turneu. La Sîngiorz 
este programat pentru întreaga vară un 
singur ansamblu Important — 
maghiară din Cluj.

Este de prisos să spunem că 
menii muncii veniți la odihnă 
ceste stațiuni îi așteaptă cu dragoste 
șl nerăbdare pe artiști. Considerăm 
dorința lor drept o tovărășească invi
tație. Iar răspunsul l-am dori pe scenă.

V. TINCU

Opera

șl oa- 
în a-

T1EATR1E ♦ (gaaooBjqg) ^‘7e/ev7zw^e «Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : CAVALERUL ROZELOR 
— (orele 19,36).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Grădina Boema) ; VORBA RE
VISTEI — (orele 20). TEATRUL ~ 
VARĂ DIN PARCUL HERĂSTRĂU : 
ȘÂPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA 
(Sala C.C.S. — str. Lipscani 53) : FATA 
CU GAROAFE — (orele 19,30).

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

DE

CINEMATOGRAFE : FETELE — cine
mascop ; Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 

21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Gh. Doja (10,15; 12,15; 16,15; 18,30; 21), 
23 August (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
CIND 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), înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30; 17,30; 10,30;
21.30) , Libertății (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Stadionul Gluleștl (20,30), Stadionul Dl- 
nâmo (20,30)-, Arenele Libertății (20,30). 
'MND VINE DRAGOSTEA : Magheru 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21). DON GIOVANI : 
V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). NUMAI O 
GLUMA J I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21 —, grădină 20,30) 1 Mal (10; 
12; 15,30; 18; 20,30), Olga Banele (15,30; 18 
— grădină 20,30), Grădina V. Roaită (21). 
CAVALERII TEUTONI — cinemascop - 
ambele serii): Lumina (9,30; 15,15; 18,15; 
21). ALBA CA ZĂPADA: Tineretului (10: 
11,35; 13,10; 15,45; 17,20; 18,55; 20,30). DUE
LUL N-A AVUT LOC : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). .UN ' OM TRECE PRIN 
ZID : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Alex, popov (9—15 în continuare ; 
17; 19; 21), Drumul Serii (16; 18,15;
20.30) , Grădina 13 Septembrie (20,15).
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Septem
brie (la ora 10). MAI TARE CA URAGA
NUL : 13 Septembrie (16,30; 18,15; 20,30). 
O ZI DIN VIAȚA UNUI TÎNAR — SPRE 
BAMAKO — U.E.F.A. — Turneul de Ju- 
nlorl-BUCUREȘTI : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 la 21). 
AGRAFA ALBA ; Maxim Gorki (16; 18; 
20), Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). TATĂL 
MEU ACTORUL : Cultural (15; 16,50;
18,40; 20,30). BÄTRINUL ȘI MAREA : 
8 Martie (15; 17,05; 19,10 — grădină 20,30), 
Popular (18; 18,15; 20,30). DAMA DE

PICA : Grlvlța (15,30; 18; 20,30). LUNGA 
NOAPTE A LUI '43 : Const. David (15,30; 
18; 20,30). DOUA REPRIZE IN IAD : V. 
Roaită (10; 12.30; 16; 18,30), Alex. Sahla 
(0,45; 12; 14,45; 17; 19,30), Miorița (10; 12,15; 
16; 18,30; 21). RAZE PE GHEAȚA ; Unirea 
(16; 18,15 — grădină 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA : Flacăra (15,30; 18; 20,45), 
Volga (10; 12; 14,30; 16,45; 10; 21,15), Gră
dina Progresul (20,30), Grădina Alex. Sa- 
hia (20,30). AVENTURILE LUI KROȘ : 
rulează la cinematografele T. Vladiml- 
rescu (16; 18; 20), Luceafărul (15;' 17; 19). 
FOCURI IN MUNȚI : Munca (18; 18,15;
20.30) . PIRAȚII AERULUI — cinema
scop : Arta (16; 18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). ÎNVIEREA — ambele 
serii : Moșilor (16,30 — grădină 20,30).
URME TĂCUTE ; Donca Slmo (15; 17; 19; 
21 — grădină 20,30), 18 Februarie (16; 
18; 20). DEPARTE DE PATRIE : rulează 
la cinematograful I. Plntllle (16; 18,15 — 
grădină 20,30). POMPIERUL ATOMIC : 
8 Mal (15; 17; 19; 21). DACA ȚII LA MINE 
— cinemascop : Floreasca (16; 18; 20), 30 
Decembrie (16; 18; 20). CURCANII : ru
lează la cinematograful G. Bacovla (16; 
18; 20). COMEDIANȚII : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (11; 16; 18; 
20). VISUL SPULBERAT : Grădina Elena 
Pavel (20,30). NU VREAU SA MĂ ÎNSOR: . ------ - .............
Grădina Luceafărul (20,30). ȘOFERII IA- pîinltte din partea Radioteleviziunli so- 
DULUI : tulează la grădina cinernatogra- — orele 19,45 — n • Doine și
fulul 23 August (20,30). UN <_______
STRĂBATE LUMEA : Grădina cinemato
grafului Arta (20,15). CIELITO LINDO : 
Grădina cinematografului Tudor Vladi- 
mlrescu (20,30). TOM DEGEȚELUL : Gră
dina cinematografului Libertății (20,15;
22.30) .

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru pio
nieri șl școlari : Filmul pentru copil : 
„Mătura năzdrăvană" o producție a stu
dioului cinematografic „București". In 
vizită pe litoral. 19,50 — Emisiune
de știință și tehnică : 9 „Luna, satelit 
natural al Pămîntulul", de Cornelia Cris- 
tescu, candidat în științe fizico-matema- 
tlce. • știința șl tehnica în țările socia
liste. e Medicamente romîneștl, de dr. 
Eufemia ștefănescu. 20,10 — Filmul do
cumentar : „PE SCENA DE PĂPUȘI" — 
o producție a studiourilor sovietice. 
20,30 — Omagiu lui Vapțarov. 20,40 —
Muzici ușoară interpretată la diferite

Instrumente. Soliști : Sile Vișan, Nicola« 
Dumitrescu, Gabriel 
Berbec. 21,20 — 
tatorl. In jurul 
de la stadionul 
Il-a a meciului 
echipele Steaua
Siriene. In încheiere : ultimele știri.

RADIO, marți 10 iulie • Sulte corale 
romîneștl — orele 10,08 — I o Cîntă or
chestra de Instrumente populare a Ra- 
dloteleviziunii sovietice — orele 11,03 — I 
o Cîntece șl jocuri populare romîneștl
— orele 12,15 — I o Fragmente din ope
reta „Crai nou" de Ciprian Porumbescu
— orele 12,40 — I o Muzică do compozi
tori din țări socialiste — orele 13,30 — 
II o Program omis de studioul de radio 
Craiova — orele 14,00 — I o Dansuri 
simfonice — orele 14,30 — II • Soliști de 
muzică ușoară — orele 15,30 — II a Vor
bește Moscova — orele 16,15 —Ie Tri
buna Radio — orele 16,50 — II o Muzică 
din opere țerută de ascultători - orele 
17,23 — I 9 Concert de muzică ușoară 
romînească — orele 18,05 — II o Din 
cele mal frumoase melodii populare din 
țări socialiste — orele 19,00 — Ii e Pro
gram muzical pentru fruntașii în pro
ducție - orele 19,35 - I » înregistrări

Mezel șl Nicolae 
Sfaturi pentru telespec- 
orel 21,30 — Transmisie 
Republicii a rdprlzel a 
amical de fotbal dintre 
și selecționata Armatei

vletlce _ _
CINTEC țocuri populare — orele 20,40 — I o Cine 

Știe, cîștlgă — orele 21,15 — I » Pagini 
orchestrale din operete — orele 22,33 — 
I » Muzică simfonică — orele 23,03 — I 
o Concert de noapte — orele 23,15 — n.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

cu cer mai mult senin, exceptînd nor- 
düi țării unde s-au produs înnourări tre
cătoare. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nord-vestlc. Tempera
tura aerului Ia ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 27 grade la Tr. Severin 
și Giurgiu șl 17 grade la Gheorghlenl.

Timpul probabil pentru zilele do 11, 1Ï 
șl 13 iulie : Vremea se menține frumoa
să șl călduroasă, cu cer variabil mal 
mult senin. Pe alocuri se vor semnala 
averse de ploaie, mal frecvente în re
giunea muntoasă. Vînt moderat. Tempe
ratura minimă va fl cuprinsă între 12—22 
grade Iar maximă între 25—35 grad»,
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în timpul lucrărilor celei de-a 

XXVII-a Reuniuni generale a Cd- 
Xnisiei Electrotehnice Internaționale 
XC.E.I.), care s-au desfășurat în Ca
pitală între 25 iunie — 7 iulie, și 
cu prilejul vizitelor făcute în țară, 
mai mulți participant au împărtă
șit impresiile lor unor redactori ai 
Agenției Romîne de Presă.° suonmez in moa aeoseon ca spe-

Profesorul G. de Zoeten, președin- cjaijștti rOmîni' au participat activ 
tele C.E.I., a declarat între altele : -
Rem, -ațele reuniunii noastre .de la 
București sînt foarte satisfăcătoare. 
Au fost elaborate numeroase reco- 
mandări internaționale și este evi
dent că acestea au o mare, imppr- 
țanță pentru comerțul mondial cu 
produse electrotehnice, Sîntem im-, 
presionați de buna organizare a a- 
cestei reuniuni pregătite de Comi
tetul electrotehnic romîn. Prin gri
ja acestuia au fost organizate o se
rie de manifestări, între care 
excursia pe care toți participanții 
au făcut-o la Mamaia.

După ce a arătat că a vizitat 
Romînia pentru prima oară, oaspe
tele s-a referit la roadele muncii 
pe care poporul romîn o desfășoară 
pentru industrializarea țării. Am ad~ 
mirat frumusețea Capitalei dv., 
oraș care are într-adevăr o înfăți
șare minunată, în care se ridică nu
meroase clădiri cu adevărat impu
nătoare.

Tuturor delegaților li s-a oferit 
pO’-’Jșilitatea de a desfășura o mun
că rodnică, de a lua cunoștință de 
realizările poporului romîn în dome
niul electrotehnicii, precum și în 
alte ramuri ale economiei naționale 
— a declarat prof. L. G. Mamiko- 
nianț, inginer-șef la Institutul unio
nal de cercetări pentru energie e- 
lectrică din Moscova. La Reuniune 
a domnit o atmosferă de prietenie, 
de colaborare între diferite țări și, 
ceea ce este foarte important, repre
zentanții multor țări au văzut cu 
proprii lor ochi marile realizări ale 
poporului romîn care construiește 
socialismul. în cadrul unui grup de 
delegați dintr-o serie de țări am vi
zitat uzina „Electroputere" din Cra
iova. întreprindere modernă, care 
produce diferite utilaje electrotehni
ce de calitate superioară. Țin să

____ _— , .. sigur că printr-o astfel de colabo-
■ ' . ' rare, relațiile de prïeténie dintre

Impresiile mal multor Romînia și India se pol- dezvolta. 
parHclĂia «ca W XXVII a ;

PcuniimUenttWX’’IU X« ’S
- ---- _nn. ->?. prins cînd vezi unele realizări ça

■ . . > uzinele „Electroputere". Romînia se
subliniez în mod deosebit că spe-- află ' pe un drum excelent și, pe 

' " . măsură ce va trece timpul, ea vă
la discutarea problemelor tehnice, progresa tot mai repede pe acest 
Atît lucrările: TÆuniuqii, çît și-între- -:Cjnln£ Putem dezvoltă mult schim- 
prinderile . vizitate,; .-demonstrează ?eă- burife între țările noastre, 
în R. P. yRqrnînă : au •-fost obținute ^în: cules impresii excelente din 
marr a-ealizari atit m .domeniulșt^ ..R0Mîflia _ a declarâi ing. Robert 
ței, cit și în domeniul tehnicii »l®-* ». i cSiTVörtze, directorul Atelierelor dé 
gate de dezvoltarea energeticii. Am.. consțrucțji electrice din Charleroi 
remarcat, de---asemenea,'rolul împor- 
tant pe care îl are tineretul • în mun
că și în dezvoltarea, energeticii în 
R. P. Romînă. Urez mari succese oa
menilor de știință, inginerilor, teh
nicienilor și întregului popor romîn 
în dezvoltarea energeticii și a între
gii economii naționale.

L. C. Verman; directorul Institu
tului indian de standardizare, a de
clarat : în Romînia am văzut numai 
o mică parte a industriei. Vizita 
mea la uzinele „Electroputere" mi-a 
prilejuit o experiență foarte intere
santă. Nu în multe părți se poate 
întîlni o uzină de acest gen, în care 
pot fi fabricate o varietate de pro
duse — începînd de la mici motoa
re și transformatoare și pînă la lo
comotive Diesel-electrice.

Intre oficiul romîn de standardi
zare și instituția de standardizare 
din India pe care o conduc există 
strînse legături. Acestea includ 
schimburi de informații, documenta
ție și păreri. Printr-un astfel de 
schimb contribuim la formarea 
standardelor, ajutăm la îmbunătăți
rea relațiilor noastre industriale și 
comerciale. De altfel, India are re
lații comerciale strînse cu industria 
romînească, în special în domeniul 
industriei petroliere. Țara noastră 
are nevoie să exploreze noi terenuri 
și surse petroliere. Ca rezultat al 
eforturilor continue de explorare, în 
care Romînia a jucat un mare rol, 
și pentru care sîntem recunoscători, 
am putut descoperi numeroase re
surse suplimentare de petrol. Sînt

—-.......v *■ .................■ •

(Belgia). Țara dv. realizează un pro
gres rapid’ și are posibilități să se 
dezvolte impetuos. Instalațiile din 
rafinăriile pe care am avut prilejul 
să le vizitez pot fj comparate cu 
cele mai moderne instalații de acest 
fel din diverse țări ale lumii. Am 
văzut motoarele, transformatoarele, 
echipamentul Diesel și diverse a- 
parataje pe care le produce uzina 
„Electroputere". Găsesc că locomo
tivele Diesel și motoarele executate 
aici sînt foarte bune. Țara dv. se 
dezvoltă într-un ritm rapid. M-a 
impresionat mult interesul pe care 
îl manifestă oamenii în Romînia 
pentru dezvoltarea culturii.

Sînt recunoscător pentru vizitele 
pe care am avut prilejul să le fac 
în țara dv., a declarat ing. H. Gel
dof, director-adjunct al Institutului 
de cercetări pentru cauciuc din Delft 
(Olanda). Nu voi uita niciodată fru
moasa excursie pe care am făcut-o 
la Mamaia. Personal, mi-am dat 
seama că poporul dv. este deosebit 
de ospitalier. Sper să am posibilita
tea să revin cît mai curînd în Ro
mînia.

Mi-a făcut multă plăcere șederea 
la București — a declarat ing. 
W. Heumann (S.U.A.). Apreciem e- 
fortul Comitetului ElectrotehnicRo- 
mîn, care a asigurat succesul aces
tei Reuniuni. Vreau să spun, de a- 
semenea, că apreciez spiritul de 
prietenie al romînilor cu care am 
avut prilejul să vin în contact în 
cursul lucrărilor și al vizitelor.

Cuvîntarea radiodifuzată 
A cancel arului Austriei, 

Gorbach
VIENA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite : Cancelarul federal al Re
publicii Austria, A. Gorbach, a rostit 
o cuvîntare radiodifuzată consacrată 
rezultatelor recentelor sale vizite 
într-o serie de țări, inclusiv în U- 
niunea Sovietică.

în lumina noii evoluții a eveni
mentelor, legate de crearea Comu
nității economice europene, a ’decla
rat Gorbach, scopul vizitelor mele 
în Elveția, Anglia, S.U.A., Franța și 
U.R.S.S. a fost de a sublinia consec
vența politicii noastre, de a face în
țeleasă situația specială a Austriei 
și de a întări încrederea față de 
Austria din partea țărilor semnatare 
ale Tratatului de stat.

Referindu-se la convorbirile sale cu 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. 
Gorbach, a declarat : S-a arătat cu 
toată sinceritatea că Uniunea Sovie
tică privește Comunitatea econo
mică europeană ca o bază econo
mică N.A.T.O. și că, după părerea 
părții sovietice, aderarea Austriei 
la Piața comună este incompatibilă 
cu obligațiile sale ce derivă din 
Tratatul de stat și contravine legii 
cu privire la proclamarea de bună
voie a neutralității.

Aceasta nu înseamnă că Austria 
nu trebuie să-și dezvolte relațiile 
comerciale cu toate țările, inclusiv 
cu țările participante la Piața co
mună, a continuat Gorbach. Dar 
aceste relații nu trebuie să fie în 
contradicție cu bazele politicii noas
tre externe. Răspunderea pentru re
zolvarea acestei probleme, a arătat 
partea sovietică, revine Austriei. In 
legătură cu aceasta, bazîndu-ne pe 
Tratatul de stat și ducînd o politică 
de neutralitate consecventă, vom face 
.tot posibilul pentru a înlătura dis
criminările din exportul nostru.

Cancelarul Gorbach a arătat în 
continuare că vizita sa în U.R.S.S. a 
contribuit la dezvoltarea relațiilor 
dintre Austria și Uniunea Sovietică, 
ale căror baze au fost puse de J. 
Raab. Aceste relații se bazează pe 
încrederea reciprocă, deși sistemele 
politice ale celor două state sînt 
deosebite.

Vești din tarile socialiste
Postul de televiziune 

din Leningrad

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Argentines
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Argentinei la București,, Enrique 
J. B. Chaillon, a oferit luni _ șeara 
o recepție cu, ocazia sărbătorii na
ționale a Argentinei — Ziua inde
pendenței.

Au participat tovarășii Gogu Ră- 
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului'afacerilor externe,*func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. ‘ ■

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice: ■ Acreditați * 'fa1 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

Informații
• Delegația Uniunii societăților de 

Cruce Roșie ți Semilună Roșie din Uni
unea Sovietică, condusă de prof. dr. G. 
Miterev, președintele acestei organizații, 
ne-a părăsit tara după o vizită făcută la 
invitația Crucii Roșii a R. P. Romîne.

In cele 10 zile cît au stat în țară, 
oaspeții au luat contact cu reprezentanți 
și activiști-ai organizațiilor de Cruce Ro
șie din întreprinderi și cartiere, au vizi
tat unități medico-sanitare din diferite 
regiuni ale tării, interesîndu-se de condi- 
■țiile de ocrotire a sănătății populației. De 
asemenea, ei au vizitai' uriefe instituții de 

•■artă și cultură, precum și' stațiunile bal- 
neo-climatice de litoralul Mării
Negre.

Campionatele mondiale de handbal

L

Cu meciurile disputate ieri s-au încheiat prelimina
riile campionatului mondial feminin de handbal în 7..

Trei echipe au ieșit din cursa pentru titlu: Germa
nia, Japonia și R. P. Polonă. Celelalte 6 formații: R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, Danemarca, U.R.S.S., 
Iugoslavia și R. P. Ungară vor continua întrecerea în 
cadrul celor două grupe semifinale.

Miercuri sînt programate primele meciuri ale semi
finalelor. La București pe stadionul Republicii se vor 
întîlni echipele R. P. Romîne' și R. P. Ungare, în timp 
ce la Brașov vor juca U.R.S.S. și Iugoslavia.

R. P. Romînă —R. P. F. Iugo
slavia 3—3

Handbalistele R. P. Romîne și Iugo
slaviei au realizat aseară, în meciul lor 
direct, cel mai mic scor din prelimi
nariile campionatului mondial : 3—;3. 
Rezultatul atît de strîns al partidei se 
daforeșfe mai întîi intervențiilor cu
rajoase și prompte ale celor doi por
tari (Hector și Istvanovic). Nu-i mai pu
țin adevărat însă că jucătoarele de 
cîm,: s-au dovedit foarte ineficace.

Iu. jna Naco a fost prima care a în
scris în meciul de aseară. Era minutul 
3 și R. P. Romînă lua conducerea cu 
1—0. Nu mult după aceea, la un atac 
„în forjă” al echipei iugoslave, jucă
toarele noastre faultează po semicercul 
de la 6 m. Arbitrul dictează lovitură 
de pedeapsă. Jasiç... egalează. Roniîn- 
cele trec din nou la ofensivă, dar pa
sele lor sînt stereofipe — ca și depla
sarea pe teren — ceea ce face ca ad
versarele să le sesizeze ori ce intenție 
de șut. Echipa romînă ia din nou con
ducerea, la un contraatac (în sfîrșit reu
șiți), în minutul 12. Naco primește min
gea dincolo de centrul terenului, o pa
sează Măriei Constantinescu și' aceasta 
— nestingherită — înscrie.

Minutul 25. Scorul devine din nou 
egal. Jakovetic pătrunde destul de 
ușor printre apărătoare șl șutează prin 
surprindere. Două minute mai tîrziu, 
aceeași jucătoare face ca echipa sa să 
ia c<3' iucerea. Apoi Bojan ratează o fo- 
vitu. de la 7 m. Meciul părea pier
dui. în ultimul minut însă, jucătoarele 
noastre trec în atac și destramă apă
rarea adversarelor. Cîfeva secunde și 
jocul urma să se termine, lată însă că 
handbalistele Iugoslave opresc neregu
lamentar pe semicercul de la 6 m pe 
una din jucătoarele noastre.' Arbitrul 
acordă lovitură de la 7 m. Ana 
Bojan înscrie (scorul devine 3—3) ți 
arbitrul fluieră ...sfîrșitul meciului.

I. DUMITRIU

primei reprize, tabela de marcaj indica 
scorul de 6—1 pentru R.S.C.

In cea de a două parte a întîlnirii, 
asistăm la faze rapide la o poartă si 
la alta. Deși a jucat bine în cîmp, for- 
majia sovietică nu a putut finaliza da
torită bunei apărări pe semicerc a ad
versarelor. Atacul echipei R. S Ceho
slovace s-a dovedit și de această dată 
mai eficace. Meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 16—5 în favoarea lori

S-au remarcat Maria Mafeju și Jana 
Vrbova (R. S. Cehoslovacă) — autoare 
a 6 și, respectiv 5 goluri, șl Valentina 
Bobrova (U.R.S.S.).

Danemarca — Japonia 12—7
SIBIU (prin telefon). — Ieri s-a 

desfășurat pe terenul „Luceafărul" din 
Sibiu cel de-al treilea și ultimul joc

SIBIU (prin telefon). —

R. S. Cehoslovacă — U.R.S.S.
16—5

PLOIEȘTI (coresp. „Scînfeii”). — 
Echipa R. S. Cehoslovace s-a prezen
tai ieri înfr-o formă mult mai bună 
decît în meciul de duminică. Chiar în 
•primul minut, la o lovitură de la ,7, 
m, Ana Kosikova deschide scorul. 
Cehoslovacele mai înscriu de două ori, 
pentru ca în minutul 5 să realizeze o 
nouă lovitură de la 7 metri. La sfîrșitul

Colocviul internațional 
de civilizații balcanice

Luni dimineața s-a deschis la Si
naia ' Colocviul internațional de ci
vilizații balcanice, care se desfășoa
ră sub auspiciile Comisiei Naționale 
a R. P. Romine pentru U.N.E.S.C.O. 
și Academiei R. P. Romine. Partici
pă academicieni, profesori, lingviști 
și alți oameni de știință și cultură 
din . Albania, Anglia, Austria, Bul- 
garia, Cehoslovacia, Franța, Grecia, 
Iran, Italia, Iugoslavia, Liban, Po
lonia, Romînia, Turcia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. ■

La festivitatea de deschidere au 
participat Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, aca
demicieni, profesori și alți oameni 
de știință și cultură romîni.

Lucrările colocviului au. fost des
chise de acad. Athanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne, 
președinte al Comisiei Naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. Salutînd pe 
participanții la lucrările Colocviului 
vorbitorul a arătat că. această întîl- 
nire a oamenilor de știință din di
verse țări va contribui la cunoaște
rea aprofundată a civilizațiilor care 
s-au format și care s-au succedat 
pe acest teritoriu. Lucrările Coloc
viului — a spus vorbitorul — vor 
permite o mai bună cunoaștere a 
trecutului și o mai bună .înțelegere 
a prezentului al cărui imperativ ca
tegoric este : prietenia și respectul 
mutual între popoarele balcanice, 
prietenia și respectul reciproc între 
toate popoarele planetei noastre.

Acad. Tudor Vianu, secretar gene
ral al Comisiei Naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., a expus 
obiectivele și programul Colocviu
lui care cuprinde două mari teme : 
„Unitatea și diversitatea civilizații
lor balcanice“ și „Contribuția lumii 
balcanice la legăturile dintre Orient 
și Occident“.

Reprezentantul directorului gene
ral U.N.E.S.C.O., dl. N. Bammate, a 
adus mulțumiri autorităților romîne 
din partea Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O. și a directorului său 
general pentru buna organizare a 
Colocviului.

în continuare acad. George O- 
prescu a prezentat comunicarea 
„Arta romînească în contextul artei 
balcanice“, iar S. Radojcic (Iugo
slavia), coipunicarea „Relațiile artis
tice romîno-sîrbe în lumina recente
lor descoperiri“.

în ședința de după-amiază au 
prezentat comunicări A. Daskalakis 
(Grecia), „Elemente comune ale 
mișcărilor de eliberare ale popoa
relor balcanice“ ; N. Todorov (Bul
garia) „Structura etnică a orașelor 
medievale balcanice“ ; Faik Reșit 
Unat (Turcia) „Importanța arhivelor 
imperiului otoman din punct de ve
dere al studiilor balcanice".

Comunicările au fost urmate 
discuții.

Lucrările Colocviului continuă.

Noul post de televiziune din Le
ningrad — unul din cele mai mari 
din Europa. Intr-un complex de 

> clădiri de circa 25 000 m p au fost 
; amenajate 6 studiouri dintre care 
; cel mai mare are 600 mp. Turnul 
; înalt al postului de televiziune, a- 
; flat în construcție, va avea 316 m 
; înălțime, ceea ce va permite ca 
I raza de recepționare a emisiunilor 
: să crească pînă la 120—140 km.

munca pescarilorDin

Expoziție in domeniul automatizării

Piaghezii iși înfrumusețează orașul
S îmbăta și dumini

ca, deseori și in cursul 
săptămînii, mii de lo
cuitori ai Pragăi se 
adună pe citeva sute 
de șantiere, in diferi
te cartiere ale orașu
lui. In timpul liber ei 
plantează noi grădini 
și parcuri, amenajea
ză terenuri de joc

pentru copii, terenuri 
de sport, grădinițe 
etc.

In cadrul mișcării 
„pentru o Pragă și mai 
frumoasă" anul acesta 
vor fi împădurite 96 
hectare de terenuri, 
vor fi plantate parcuri 
și grădini pe 174 ha. 
In cartierele orașului

vor ifl create, noi spații 
verzi. Se vor amenaja, 
de asemenea, 116 tere
nuri de joc și sport 
pentru copii. Peste 300 
de comitete cetățe
nești, fabrici, organi
zații obștești au luat' 
sub patronaj menține
rea și protecția spații
lor verzi.

de

La Budapesta a fost 
organizată o expoziție 
în domeniul automa
tizării.

Printre exponate 
s-au aflat circuitele lo
gice miniaturale, rea
lizate la întreprinde
rea „Telefongyar“. Ele 
comandă după un pro
gram dinainte stabilit 
ordinea operațiilor.

Fabrica de aparataj 
de telecomunicații din

Budapesta a prezen
tat o instalație de 
control de la distanță 
a rețelelor de retrans
mitere pe microunde 
cu mai multe Canale. 
Aceasta • controlează, 
fără intervenția omu
lui, întreaga linie, 
cheamă substațiile, 
prelucrează datele pri
mite și le comunică 
operatorului de la 
centru.

Balanța digitală pre
zentată poate ' fi utili
zată în industriile si
derurgică și chimică, 
în mine. Instalată la 
poarta unei uzine, ea 
cîntărește, de exem
plu, greutatea vagoa
nelor încărcate, apoi 
scade greutatea va
goanelor gdale și pre
zintă diferența sub 
formă de cifre direct 
la contabilitate.

în Marea Japoniei 
și Marea Galbenă, ale 
căror ape scaldă țăr
murile de est și de 
vest ale R.P.D. Co
reene, activitatea pes
carilor este în toi. 
Pescarii coreeni înde-

plinesc cu succes sar
cina de a obține în 
acest an 800 000 tone 
de pește.

în sectoarele de 
pescuit din Marea Ja
poniei au. apărut, mult 
mai devreme ca de

obicei hamsii și alți 
pești migratori. Bancu
rile de pești sînt des
coperite cu ajutorul a- 
viației și- al vaselor 
pescărești de cerce
tare.

La Campha, 
în R. D. Viet
nam, a fost 
construită o 
stațiune de dis
tribuire a cu
rentului elec
tric. Stațiunea 
va alimenta 
șantierele lăr
gite ale mine
lor de cărbuni 
din împreju
rimi.

Cuvintarea rost:tă de Walter Ulbricht la Rostock
ROSTOCK 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul inaugurării „Săptămînii 
păcii în zona Mării Baltice", Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat 
cuvîntul

Putem 
declarat el, că posibilitățile coexis
tenței pașnice în zona Mării Balti- din ce în ce mai intolerabil, 
ce s-au îmbunătățit. Factorul hotă- totul pentru ca, pe măsura 
rîtor pentru aceasta îl constituie ra
portul de forțe schimbat în lume, 
ceea ce își găsește oglindirea și în 
această regiune. Puterea economică 
și politică crescîndă a țărilor socia
liste așezate pe țărmurile Mării 
Baltice, cît și politica lor îndreptată 
spre asigurarea coexistenței pașnice 
au contribuit la consolidarea păcii 
în zona Mării Baltice.

în cuvîntarea sa, W. Ulbricht a 
scos în evidență necesitatea încheie
rii tratatului de pace german și a 
transformării Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat. Nu 
ridicăm obiecțiuni împotriva unei

al R. D. Germane, a luat 
la Rostock.
constata cu satisfacție, a

reprezentanțe pașnice a S.U.A., An-' 
gliei și Franței în Berlinul occiden
tal, a spus el. Ele pot dispune de 
misiuni diplomatice și comerciale 
în orașul liber Berlinul occidental. 
Dar regimul- de ocupație din Berli
nul occidental, care acoperă cri
mele împotriva păcii și 
buie la săvîrșirea lor,

Conferința celor 32 de țări 
pentru problemele 

dezvoltării economice

(Agerpres)IMPRESII DE CĂLĂTORIE DIN GRECIA
contri- 
devine 
Facem 
posibi

lităților, să excludem incidentele 
de la frontiera noastră. Atît timp 
însă cît ultrareacționarii vest-ger- 
mani și vest-berlinezi, încurajați de 
lipsa unei reglementări pașnice și 
de rămînerea ocupanților imperia
liști în Berlinul occidental, săvîr- 
șesc în permanență acte de agresiu
ne, nu poate fi vorba despre o asi
gurare trainică a păcii.

Este necesar ca prin eforturile 
noastre comune ■ să consolidăm- 
pacea. Și în regiunea Mării Balti
ce principiile coexistenței pașnice 
trebuie să triumfe.

CAIRO 9 (Agerpres). — în seara 
zilei de 9 iulie la Cairo s-a deschis 
conferința pentru problemele dez
voltării economice, la care iau parte 
delegați din 32 de țări ale Asiei, A- 
fricii și Americii Latine, precum și 
din Cipru și Iugoslavia. Multe țări 
sînt reprezentate d'e miniștrii eco
nomiei, finanțelor

La secretariatul 
subliniat că ea va 
tățirea condițiilor 
materii prime și cu produse agrico
le, intensificarea ajutorului econo
mic și tehnic acordat țărilor slab 
dezvoltate și îmbunătățirea condiții
lor schimburilor economice între ță
rile cu un nivel înalt de dezvoltare 
industrială și țările slab dezvoltate.

Mai multe delegații sosite la Cai
ro sprijină ideea convocării în ca
drul O.N.U. a unei conferințe eco
nomice internaționale în interesul 
dezvoltării comerțului mondial fără 
nici un fel de discriminări.

sau comerțului, 
conferinței s-a 

urmări îmbună- 
comerțului cu

Sibiu cal de-al treilea și ultimul 
al grupei B, între formafiile Danemar
cei și Japoniei. Echipa Danemarcei a 
început jocul foarte rapid și a sur
prins deseori adversarele, înscriind gol 
după gol, de șase ori la rînd. Din mi
nutul 12, cînd scorul era 6—0, jucă
toarele japoneze au o revenire spec
taculoasă, reducînd scorul la 6—4. Re
priza ia sfîrșit cu' scorul de 7—4 în 
favoarea echipei daneze.

în partea a doua a întîlnirii, între
cerea este foarte frumoasă, se joacă 
într-un ritm viu, golurile înscrise fiind 
unul mai speclaculps deçît altul,. , ......

Merite în reușita spectacolului hand
balistic au ambele echipe, dar mai 
ales jucătoarele daneze, mai bune, teh- 
niciene și cu o mare coeziune în con
struirea actiu.nil.pr.A , . . . ,

n M. POPESCU

/n cîteva rînduri
Astâ-sçarS. de la .ora 2.0, pe stadionul 

Republicii din Capitală echipa .Șteauți,.va 
întîlni selecționata de fotbal à Armatei 
Siriene. •k

Olimpiada studențească de șah a în
ceput la Marianske Lazne cu participa
rea echipelor din 18 țări, împărțite în 
trei grupe. Primele două clasate din fie
care grupă se califică în turneul final.

In primul tur, echipa studenților ro- 
mijii a întîlnit echipa Izraelului, obtinînd 
victoria cu scorul de 3—1. In aceeași 
grupă U.R.S.S. a cîștigat cu 4—0 la Da
nemarca și R. P. Ungară cu 3’/ï—V» 1« 
Scotia.

Săptămînile trecute, mai mulți oa
meni de cultură din țara noastră au 
vizitat Grecia, participînd la diferite 
manifestări cu caracter internațio
nal. Un redactor al ziarului nostru 
s-a 
George 
precum 
Beniuc, 
aîteva 
timpul călătoriei.

— Turneul pe care l-a efectuat în 
Grecia orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „Georgs Enescu" 
din București în luna iunie a repre
zentat încă un prilej de afirmare a 
nivelului pe care l-a atins arta noas
tră interpretativă muzicală, — ne-a 
declarat maestrul George Georges
cu. Iată ce a scris, de pildă, ziarul 
„Eleftheria" : „Romînia ne-a trimis un 
strălucit ambasador al ei : orchestra 
de stat „George Enescu" din Bucu
rești. Țara care dispune de o astfel 
de orchestră ocupă pe merit unul 
‘din primele locuri în . ierarhia țări
lor ' cultivate și înaintate muzical. 
...O precizie de invidiat, omogenitate 
:Și ^.echilibru, finețe și armonie, uni
tate de stil, toate aceste calități ca
racterizează concertele acestui an
samblu ai cărui membri sînt nu nu
mai excelenți muzicieni, ci și virtuoși 
aï instrumentelor". Iar ziarul „Apo- 
gheymatini" scrie printre altele : 
„Filarmonica din București este un 
minunat ansamblu orchestral, bine 
sudat, cu o unitate ritmică ideală. 
Aceste calități generale se extind 

■■asupra tuturor compartimentelor.
Coloritul sonor, combinațiile armo
nice, melodicitatea orchestrei creea
ză imagini muzicale de o rară fru
musețe artistică".

Cuvintele elogioase cu care 
presa greacă ne-a întîmpinat, dar 
mai ales entuziasmul manifestat de 
publicul numeros care a participat 
lă concertele noastre, reacția direa- 
tă și spontană a ascultătorilor, ova
țiile sincere și calde au care ne-œu 
răsplătit au arătat încă o dată «4t

adresat artiștilor poporului 
Georgescu și Radu Beligan, 
și academicianului Mihai 
ou rugămintea de a relata 
din impresiile culese în

de însemnate și de utile sînt schim
burile culturale între țări, cunoaște
rea a ceea ce se realizează pe pla
nul artei.

Orchestra noastră simfonică a pre
zentat două concerte la Atena, pro
gramate în cadrul Festivalului In 
ternațional al Spectacolului, 
gurat anul acesta 
Greciei. Concertele au avut loc 
în orașul Atena, în aer liber, la 
poalele Acropolei, în amfiteatrul 
Herod Atticus, vestit prin acustica 
sa ideală. Dacă dintre capodoperele 
arhitecturii și sculpturii din antichi
tate, cei vechi n-au ales decît șapte 
creații cărora le-au atribuit califica
tivul de „minuni ale lumii", fără e- 
zitare ar trebui adăugate la numărul 
acesta limitativ și cele două amfi
teatre din Grecia : Odeonul Herod 
Atticus de la Atena, în care am dat 
concertele, și amfiteatrul de la Epi- 
daur.

Concertele noastre la Atena au 
fost salutate de numerosul public 
cu căldură și cu entuziasm. Am fost 
primiți și înconjurați de reprezen
tanții autorităților de stat din Grecia 
cu toată deferența cuvenită.

Am fost invitat să particip la co
locviul Festivalului, alături de oa
meni de artă și cultură de pretutin
deni. între aceștia se afla un grup 
de arhitecți, discutînd tocmai pro
blema acusticii din amfiteatrele an
tice și propunînd soluții pentru a- 
custica modernă. Tot în acest cadru 
s-a dezbătut problema vastă a spec
tacolului, din multiple puncte de ve
dere și de pe diferite poziții. Discu
țiile au fost purtate de oamenii de 
artă din diferite țări într-un spirit de 
colaborare și de bună înțelegere, 
în dorința manifestă de a vedea in- 
»taurată o pace durabilă între po
poare, la realizarea căreia arta are 
e contribuție esențială.

In- 
inou- 

în capitala 
au avut 

în aer liber, 
Acropolei, în

Aoad. Mihai Benluc ne-a spus : 
— Poporul grec, cu inima lui pro
fund ospitalieră și cu simțul său 
pentru frumo-s, crtît de caracteristic 
exprimat în creațiile folclorice întîl- 
nite la tot pasul și meșter împletite 
cu moștenirea trecutului, este oiri- 
cînd diapue pentru convorbiri și dez
bateri, de la omul de pe stradă pînă 
la intelectualul de renume.

Sînt convins că pentru romîni, po
porul grec cultivă sentimente de 
caldă prietenie, datorită în mare 
măsură prelungilor legături istorice 
și culturale, dar și datorită năzuin
ței popoarelor, azi, de a conviețui 
în bună pace și înțelegere.

Convingerea aceasta mi-a fost în
tărită prin recenta vizită în Grecia, 
pentru sesiunea Consiliului director 
al Comunității Europene a Scriitori
lor. Sesiunea a avut loc la Atena 
sub conducerea președintelui Giu
seppe Ungaretti și a discutat 

. planul- de lucru pe anii 1962 
și 1963. A coincis această vi
zită a mea cu prezența în Grecia a 
orchestrei noastre Filarmonice, în 
frunte cu maestrul George Geor
gescu și cu Mircea Basarab, precum 

ar-., 
de
Ni-

tenl ai poporului nostru, fie în întîl- 
nirile particulare ale fiecăruia din
tre noi.

Printre scriitori noi avem un mare 
număr de prieteni, unii care ne-au 
vizitat în diferite rînduri țara, ultima 
oară cu prilejul comemorării a 50 
de ani de la. moartea lui Caragiale, 
alții care ne cunosc poporul din rea
lizările lui artistice 
nile 
dent 
unei

și cu prezența lui Radu Beligan, 
tist al poporului, și a unui grup 
arhltecți în frunte cu tovarășii 
colae Bădescu și Horia Maieu.

Succesul muzicii romînești la 
tena, în cadrul Festivalului, a 
strălucit, după mărturiile oamenilor 
competenți și ecoul în public. Indis
cutabil și aceasta a contribuit la 
crearea atmosferei prietenești în 
care s-au desfășurat întîlnirile din
tre noi și reprezentanții intelectuali
tății grecești, fie la reușitul „garden 
party“, organizat de ambasadorul 
nostru la Atena, Mircea Bălăneecu, 
fie în vizită sau la masa oferită 
scriitorilor de ministrul educației na
ționale, Cassimatis, fie la aeocia- 
țiile scriitorilor, oamenilor de artă, 
de muzică, de teatru, fie la Liga 
«leno-romînă, cu numeroșii ei prie-

A- 
fost

Concepția era evidentă în cele două 
spectacole cu piese de Euripide, pe 
care le-am văzut cu acest prilej : 
„Baccantele", în regia Cunoscutului 
actor Alexis Minofis, care interpreta 
și unul din rolurile principale, și ,,E- 
lena”, o tragedie care conține și e- 
lemente de comedie, pusă în scenă 
de Takis Muzenidis.

Am avut de asemenea posibilitatea 
să cunoaștem pe marele regizor Di- 
mitrie Rondiris, conducătorul Teatru
lui din Pireu; un teatru care între
prinde mari turnee în întreaga lume 
și care va fi, probabil, .oaspe
tele țării noastre. De . altfel, 
contactele pe care le-am avut 
conducătorii și

sau din pagi- 
istoriei. Este absolut evi- 
că în direcția dezvoltării 
multilaterale colaborări 

duce un aport de 
nătate politica de pace a parti
dului și guvernului nostru, inițiativa 
creării unei zone a bunei vecinătăți, 
denuclearizate în Peninsula Balca
nică. Am reținut din convorbirile 
avute ideea unei întîlniri a reprezen
tanților scriitorilor din toate țările 
balcanice, pentru a se discuta pro
bleme de interes comun. între alții, 
mi-a subliniat în mod deosebit a- 
ceastă idee, susținută de năzuinți 
unanime ale opiniei publice, inclu
siv a scriitorilor din țările noastre, 
Stratis Merivilis, cunoscut prin opera 
sa departe peste hotarele Eladei și 
care însoțește cu o prefață a sa un 
volum de proză al marelui nostru 
Mihail Sadoveanu în curs de a a- 
părea, tradus, la Atena.

— Aș vorbi, la început, de buna 
organizare a festivalului — ne-a 
spus artistul poporului Radu Beligan 
— despre programul interesant și 
despre ospitalitatea de care au 
dat dovadă forurile culturale. 
Am avut prilejul să vizităm țara 
și să asistăm la citeva spec
tacole. îndeosebi, cel de la teatrul 
din Epidaur, localitate situată la 180 
km de Atena, unde se află cel mai 
bine conservat teatru antic grec. 
Acustica acestui teatru de peste 
17 000 de locuri este de-a dreptul 
miraculoasă. Spectatorul situat în ul
timele locuri aude perfect pașii ac
torului pe scenă.

Am remarcat, printre altele, re
prezentațiile. Teatrului Național 
Grec. Spectacolele cu tragedii an
tice prezentate de acest colectiv nu piere între 
sînt o simplă reconstituire arheolo- «trîngere a relațiilor prietenești în 
gică, ai caută să dea un sens ac
tual, contemporan.

a-
mare îneem-

în 
cu 

reprezentanții de 
frunte ai vieții teatrale din Grecia, 
aceștia și-au exprimat dorința de a 
realjza schimburi pe plan artistic 
și cultural. Dorința de a cunoaște 
realizările teatrului romînesc a re
venit neîncetat în discuțiile purtate 
cu oamenii de artă din Grecia.

Incăodată ne-am dat seama de 
prestigiul și stima de care se bucură 
cultura noastră peste hotare. In ca
drul colocviului privitor la specta
colul pentru marele public, la care 
au participat personalități ale tea
trului contemporan, experiența ro- 
mînească pe acest tărîm a suscitat 
interes. Am fost asaltați de întrebări 
privitoare la organizarea teatrului 
nostru actual, la formarea actorilor 
etc. Participanții la colocviu au ce
rut ca intervenția delegației noastre 
să fie tradusă și multiplicată.

Am legat prietenii cu mulți oameni 
de frunte ai vieții teatrale grecești. 
In cadrul acestor convorbiri amicale 
am întrevăzut multe posibilități de 
a crea un schimb efectiv și construc
tiv de păreri în domeniul teatrului. 
Pentru că, în afara discuțiilor oficia
le, contactele personale au adus o 
contribuție importantă la strîngerea 
relațiilor prietenești dintre oamenii 
de cultură. Dorința de cunoaștere 
reciprocă a fost evidentă în aceste 
zile care ne-au întărit tuturor încre
derea în teatru ca factor de apro- 

oameni, ca factor de

eforturile nobile pentru consolidarea 
acestor texte, păcii.
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Deschiderea Congresului mondial
pentru dezarmare generala și pace

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 iulie în Palatul Congreselor din 
Kremlin s-a deschis Congresul mondial pentru dezarmare generală și 
pace.
Congresul a fost deschis de cu

noscuta fruntașă a vieții publice 
din Chile, Olga Poblete, secretară 
a Consiliului Mondial al Păcii.

Vorbitoarea a prezentat congresu
lui propunerile cu privire la prezi
diu și la secretariat.

Printre membrii prezidiului se află 
fruntași ai vieții publice, binecunos
cut în întreaga lume — John Ber
nal, președintele executiv al Prezi
diului Consiliului Mondial al Păcii, 
Renato Bitossi, președintele Federa
ției Sindicale Mondiale, Isabelle 
Blume (Belgia), James Endicott (Ca
nada), poetul cuban Nicolas Guil
len, Osiap DIuski (Polonia), D'Astier 
de la Vigeris, Eugenie Cotton, Pierre 
Cot din Franța, Kaoru Yasui (Japo
nia), Antoine Tabet (Liban), Rameș- 
vari Nehru (India), Mao Dun (R. P. 
Chineză) d-na Subandrio (Indone-

Raportul prof. John Bernal
și Uniunea Sovietică poate reîncepe 
asemenea experiențe. Atunci, a spus 
el, „vor fi puține speranțe în înce
tarea experiențelor“.

După părerea lui Bernal, congre
sul trebuie să discute nu numai me
todele dezarmării și interzicerii ex
periențelor, dar și cauzele încordă
rii, care stîrnesc cursa înarmărilor și 
pot provoca în orice moment un 
război nuclear.

„Lucrai cel mai important este să 
se înfăptuiască dezarmarea“, a ară
tat prof. John Bernal.

Congresul de Ia Moscova, a sub
liniat raportorul, dă posibilitate 
să se analizeze — în cadrai unei 
discuții sincere — toate aspectele de
zarmării : militare, politice, econo
mice și de altă natură. Reprezentan
ții tuturor continentelor vor putea să 
ajungă aici la o înțelegere reciprocă.

Prof. John Bernal

El a arătat că scopul principal pen
tru care participanții la congres 
s-au strîns laolaltă „este dorința de 
a da posibilitate reprezentanților a 
milioane de oameni să-și exprime 
sincer gîndurile“.

Vorbitorul a spus că tratativele de 
la Geneva cu privire la dezarmare 
se află într-o fază critică. Partici
panții la congres s-au întrunit pen
tru a „mobiliza, eforturile oameni
lor care ar putea exercita presiuni 
asupra guvernelor în scopul desfă
șurării cu succes a tratativelor de 
dezarmare“.

Amintind de recomandările ulti
mei conferințe a „mesei rotunde” de 
la Bruxelles, John Bernal a spus că 
este posibil un compromis între ma
rile puteri. Sarcina congresului este 
de a obține ca „acest compromis să 
fie găsit cît mai repede“.

El a subliniat că partizanii păcii 
sînt uniți printr-un țel comun 
dezarmarea generală Și totală.

Vorbitorul a relevat că, deși 
tativele cu privire la încetarea 
periențelor nucleare se duc de 
ani, cercurile militariste găsesc pre
texte pentru a continua aceste ex
periențe. Acum experiențele nuclea
re sînt efectuate de S.U.A. în legă
tură cu aceasta Bernal a arătat că 

tra- 
ex- 
trei

(Urmare din pag. I-a)

de 
ti-

de 
pe

lă. In sală sînt reprezentanți ai unor 
partide politice, a numeroase orga
nizații obștești, ai diferitelor gru
pări și curente ideologice, preoți ai 
diferitelor culte religioase, oameni 
din toate păturile sociale — munci
tori, funcționari, comercianți, indus
triași. La Congres au sosit. 120 
reprezentanți ai organizațiilor de 
neret din 35 de țări.

Cu toată această diversitate 
profesiuni, preocupări, concepții, 
participanții la Congres îi unește 
ideea necesității de a salva omeni
rea de catastrofa unui război ato
mic, de a înfăptui năzuința fierbinte 
a popoarelor — dezarmarea genera
lă și totală.

Imensul interes stîrnit de acest 
eveniment este oglindit și de pre
zența în loja presei a peste 500 de 
ziariști de la cele mai mari ziare, 
agenții, posturi de radio și televi
ziune, din toate colțurile lumii.

Eugénie Cotton, președinta ședin
ței de azi dimineață, de abia anun
țase deschiderea Congresului, cînd 
în cabinele rezervate ziariștilor tele
foanele și telegraful au legat orașul 
Congresului prin cablurile transocea
nice și pe calea undelor de toate 

ț cele cinci continente. Raportul lui 
John Bernal, președintele executiv 
al Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, a fost ascultat cu deose
bită atenție și difuzat imediat în lu- 
mea întreagă.

Profităm de țiatlza dintre ședința 

zia), Anna Seghers (R. D. Germană), 
Carlo Levj (Italia). Gordon Schaffer 
(Anglia), William Morrow (Austra
lia), C. B. Goodlet (S.U.A.), scriitorii 
sovietici Ilya Ehrenburg, Alexandr 
Korneiciuk, Nikolai Tihonov, acad. 
Mstislav Keldîș.

Din partea R. P. Romîne a fost 
ales în prezidiu acad. Mihail Ha
lea, conducătorul delegației ; scrii
torul Ion Pas, membru al delega
ției, președintele Consiliului de Ad
ministrație al Organizației Interna
ționale de Radio și Televiziune, a 
fost, de asemenea, ales în prezidiu.

A fost aprobat, de asemenea, în 
unanimitate Secretariatul congresu
lui. Președinte al primei ședințe a 
fost aleasă Eugenie Cotton.

Apoi a prezentat un raport 
John Bernal.

piof.

prezentînd • raportul.
(Telcfoto : TASS-Agerpres)

„Va trebui să discutăm, a spus ra
portorul, problema germană, mai 
ales a Berlinului occidental, iar în 
legătură cu ea problema securității 
în Europa și a zonelor libere de 
arma nucleară. Trebuie discutate 
toate metodele de slăbire a încordă
rii în Europa și în celelalte regiuni, 
iar toate planurile constructive în 
acest domeniu, care ar putea fi ela
borate de congresul nostru, trebuie 
să fie urmate de acțiuni”.

Numai dezarmarea totală, a subli
niat John Bernal, poate salva ome
nirea de nenorocirile cursei înarmă
rilor. El a vorbit despre dificultă
țile rezolvării problemei dezarmării: 
în țările capitaliste unii consideră 
că „producția de armament este a- 
facerea cea mai rentabilă''.

în țările socialiste, a declarat 
Bernal, această problemă lipsește cu 
desăvîrșire.

Povara „războiului rece“ apasă a- 
supra tuturor -.țărilor, dar 
resimțită deosebit de acut în țările 
Asiei, Africii, și Americii 
Problema dezarmării, nesoluționată 
încă, frînează dezvoltarea acestor 
țări.

Congresul nostru, a continuat 
Bernal, este un forum de tip nou, 
cu un caracter extrem de reprezen
tativ. Aici s-au adunat oameni de

ea este

Latine.

in sala Congresului
pentru a lega cunoștințe cu nume
roși delegați.

In mulțime zărim pe marele scrii
tor australian Frank Hardy, care ne 
povestește despre mișcarea pentru 
pace din țara lui. Ascultîndu-l, îl 
însoțim cu gîndul pe drumurile 
Australiei pe care le cutreieră atît 
de des în pufoaica lui de marinar, 
chemîndu-și neobosit compatrioții la 
luptă unită pentru pace.

Un grup masiv de americani se 
întreține cu delegați sovietici. Doc
torița Thomkins Helene din Los 
Angeles ne împărtășește sentimen
tele care au adus-o la congres: „I 
want peace” (Doresc pacea). Și ca 
mine sînt mulți americani. Delegația 
americană este alcătuită din 150 de 
membri. Holland Robert din San 
Francisco este profesor de limba en
gleză. John Hoivard Lowson este un 
cunoscut scenarist, dramaturg și cri
tic. El a făcut parte din „cei zece 
de la Hollywood” care au fost în
temnițați pentru că au refuzat să 
se supună măsurilor de intimidare 
ale comisiei de cercetare a activită
ții antiamericane”. Este prezent și 
T. Hallinan, conducătorul mișcării 
studențești din orașele de pe litora
lul Pacificului. Numeroși alți ame
ricani sînt aci după ce au înfruntat ' delegați cu păreri politice și ideolo- 
barierele puse în calea lor de De
partamentul de Stat.

Am stat de vorbă și cu Semben 
Usman, membru al delegației sene- 
galeze:

— Noi, senegalezii, de abia 
ne-am eliberat din cătușele colonia
lismului. Nouă; popoarelor care 
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diferite convingeri care au hotărît 
să fie deasupra „războiului rece", 
să-și unească eforturile și bunăvoin
ța pentru 
portante a

Moscova 

rezolvarea sarcinii im- 
dezarmării generale, 
este un loc foarte potri-

Infervenfiile delegafilor
Discuția la congres a început prin 

cuvîntul rostit de Rameșvari Nehru, 
care reprezintă delegația Indiei, 
una dintre cele mai numeroase dele
gații la acest forum (peste 140 de 
persoane). Membrii delegației noas
tre nu sînt reprezentanți ai vreunui 
partid — a spus R. Nehru, însă pe 
noi ne unesc năzuințele spre pace 
ale popoarelor Indiei. Noi sîntem 
convinși, a declarat vorbitoarea, că 
problemele dezarmării vor constitui 
la congres problema nr. 1, pentru că 
aceste probleme au o însemnătate 
uriașă absolut pentru toți oamenii 
de pe globul pămîntesc.

Vorbitoarea și-a exprimat speran
ța că congresul va fi germenele 
unui puternic front unic al tuturor 
popoarelor în lupta pentru pace.

„Noi am sosit aici nu pentru a ne 
consacra timpul intereselor vreunui 
stat ori bloc, ci intereselor întregii 
omeniri, a declarat prof. Kaoru Ya
sui, președintele Consiliului național 
japonez pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen. Acest lucru 
este evident pentru noi, a spus el, 
dar consider necesar să declar a- 
ceasta absolut răspicat pentru toți 
cei care se îndeletnicesc cu fel de 
fel de calomnii la adresa congre
sului".

în continuare vorbitorul a amintit 
că în Japonia se desfășoară o largă 
mișcare națională împotriva armei 
nucleare.

O sarcină de cea mai mare im
portanță o constituie încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
Cosmos, sub pămînt și sub apă, a 
subliniat el. Actualele experiențe, 
efectuate de Statele Unite în bazi
nul Pacificului, periclitează viața 
oamenilor mai mult decît orice fel 
de alte experiențe.

Prof. Kaoru Yasui a calificat ex
plozia bombei americane cu hidro
gen, efectuată luni, drept o „sfidare 
adresată congresului, forțelor iubi
toare de pace din întreaga lume".

Vorbitorul a scos în evidență ne
cesitatea de a se încheia un acord 
internațional cu privire la interzice
rea armelor nucleare, constituirea 
unor zone în care să nu lie stocate 
aceste arme.

Congresul nostru, a declarat Ma
madou Fadiala Keita, reprezentantul 
Republicii Mali, răspunde celor mai 
vitale probleme ale contemporanei
tății.

în numele delegației sale repre
zentantul Republicii Mali a propus 
congresului să constituie o delegație 
care să facă vizite șefilor guverne
lor U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, 
precum și Organizației Națiunilor 
Unite, și să le remită un mesaj din 
partea congresului.

Dr. Guilermo Montano, președin
tele Comitetului mexican pentru a- 
părarea păcii, a dat citire unui me
saj din partea generalului Lazaro 
Cardenas, fost președinte al Mexi
cului, care cuprinde urarea adresa
tă participanților la congres „de a 
găsi în cursul discuției cele mai 
bune căi spre dezarmare și pace".

Primele cuvinte ale vorbitorilor la 
ședința de după-amiază a Congre
sului mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace au fost cuvinte de 
mînie, provocate de știrea despre 
explozia nucleară americană la 
mare altitudine.

„Sînt întrutotul convins că fiecare 
dintre dv. sânteȚi profund zguduiți 
de explozia în Cosmos, ale cărei 
urmări nu le putem prevedea as
tăzi", a declarat Divan Chaman Lall 
(India), adresîndu-se delegaților la 
congres.

ne-am cucerit de curînd indepen
dența, pacea și dezarmarea ne sînt 
necesare ca lumina zilei. Numai cu o 
parte din fondurile imense irosite 
azi pe înarmări am putea grăbi cu 
decenii progresul țării noastre.

In această atmosferă, vestea explo
ziei nucleare efectuate cu cîteva ore 
înainte de Statele Unite în Cosmos 
a fost primită cu dezaprobare, cu 
profundă indignare.

— Ca mamă, am aflat cu mâ
nie vestea exploziei în Cosmos. în
făptuită de guvernul american — 
declară de la tribuna Congresului 
Judith Cook, delegată din Anglia 
Cred că exprim în unanimitate do
rința delegaților de a acționa pe 
toate căile pentru a opri otrăvirea 
planetei noastre.

Cuvintele Judithei Cook au 
fost primite cu îndelungate aplauze. 
La întoarcerea spre locul ei din 
sală, delegații îi string mîinile și o 
îmbrățișează.

Ascultînd pe delegații la Congres, 
care și-au împărtășit impresiile și 
gîndurile lor, îți dai seama cît de 
puternică, cît de largă este mișcarea 
pentru pace, cît de mult a cres
cut și crește ea în toate colțurile 
lumii. Prezența la Congres a alitor 

I

gice și cu convingeri religioase di
ferite și efortul lor de a găsi un 
limbaj comun îți sporesc încrederea 
că în lume va învinge în cele din 
urmă rațiunea omenească și că lo
zinca scumpă omenirii — „dezar
mare generală și totală” va 
triumfa,

SCÎNTEIA

ULTIMELE ȘTIRI La conferința de la Geneva

Declarafia guvernului Laosului
neutralitate

vit pentru ținerea unor asemenea 
congrese, dat fiind uriașele eforturi 
depuse de'poporul sovietic în lupta 
pentru pacea generală. „Vrem însă 
ca un congres similar să aibă loc și 
la Washington“.

că, în pofida dorinței popoa- 
tratativele cu privire la dezar- 
nu progresează. „Dar dacă 
20 de ani asemenea tratative

de vorbitorii la congres în 
cu explozia nucleară efec- 
S.U.A. la 9 iulie la mare al

oxis- 
pio-

care

Delegaților și invitaților la con
gres le-a fost citit un mesaj din par
tea lordului Bertrand Russell, cunos
cut luptător englez pentru pace. El 
își exprimă regretul în legătură cu 
faptul că nu a putut veni personal 
la Moscova pentru a participa la 
lucrările congresului și formulează 
propuneri concrete în problema de
zarmării și controlului.

Numai distrugerea totală a armei 
nucleare și a tuturor mijloacelor de 
vehiculare a acesteia la distanțe 
mari și, în ultima analiză, numai 
dezarmarea generală și totală vor 
înlătura pericolul de izbucnire a 
unui război pustiitor, subliniază lor
dul Russell.

„Poporul spaniol are nevoie de 
pace și dorește pace", a declarat 
Marco Cella, membru al delegației 
spaniole. El a informat că din dele
gație fac parte scriitori, juriști, mun
citori, studenți, care au venit la con
gres biruind greutățile ce le stăteau 
în cale.

în cuvîntarea rostită la" congres, 
scriitorul francez J. Madaule a sub
liniat 
relor, 
mare 
acum 
erau numai de dorit, astăzi ele re
prezintă o necesitate stringentă".

Madaule s-a alăturat protestului 
exprimat 
legătură 
tuată dé 
titudine.

în numele delegației S.U.A., prof. 
Dale Pontiez a spus printre altele : 
Ca delegat al S.U.A., îmi vine as
tăzi greu să iau cuvîntul după ști
rea pe care a adus-o adineauri te
legraful (este vorba de explozia la 
mare altitudine a unei bombe ame
ricane). Șefii guvernelor vor face un 
uriaș serviciu păcii dacă vor de
clara că nu se va mai proceda la 
contaminarea atmosferei.

Referindu-se la unele cauze ale 
încordării în lumea contemporană 
vorbitorul a subliniat că în rîndurile 
membrilor delegației S.U.A. nu 
tă unanimitate în toate aceste 
bleme.

Vorbitorul a reluat afirmații 
circulă în unele cercuri din S.U.A. 
ca, de pildă, renunțarea de către 
U.R.S.S. la „moratoriul” asupra ex
periențelor nucleare, deși este știut 
că un asemenea moratoriu n-a exis
tat și că Uniunea Sovietică a efec
tuat experiențe nucleare în septem
brie 1961, silită de poziția agresivă 
a puterilor apusene în problema 
Berlinului occidental.

Prof. Pontiez a recunoscut că în 
Occident unii denigrează statele so
cialiste numindu-le „țările de după 
cortina de fier", „țări captive", etc. 
și a cerut să se renunțe la aseme
nea procedee. Delegatul din S.U.A. 
a exprimat dezideratul ca următo
rul congres pentru pace să se în
trunească pe continentul nord-ame- 
rican.

Mstislav Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a vor
bit despre rolul oamenilor de știin
ță în lupta pentru pace, despre răs
punderea ce le revine pentru 
securitatea omenirii.

Referindu-se la experiența efec
tuată d0 S.U.Ä., cu cîteva ore îna
inte, Keldîș a calificat-o drept o 
„nouă fărădelege", „contaminarea 
spațiului cosmic care va îngreuna 
altor țări efectuarea cercetărilor în 
Cosmos".

Am venit la Congresul de la Mos
cova deoarece ne pronunțăm împo
triva exploziilor nucleare, pentru li
chidarea acestei arme, pentru în
făptuirea dezarmării generale, a 
spus Rafael Jorne, reprezentant al 
mișcării argentiniene pentru pace.

„Poporul chinez, ca și popoarele 
altor țări, consideră drept o datorie 
sfîntă a sa apărarea păcii în întrea
ga lume“, a spus la congres scrii
torul Mao Dun, șeful delegației R. P. 
Chineze. China populară promovea
ză linia spre coexistență pașnică, a 
țărilor cu sisteme sociale diferite, 
spre dezarmare generală, spre în
cetarea cursei înarmărilor. China 
populară, a spus el, se pronunță în 
mod sistematic în sprijinul propu
nerilor de dezarmare, prezenta
te de Uniunea Sovietică și de 
alte țări. Ea salută totdeauna 
sincer și cu căldură orice ini
țiativă care are ca scop întări
rea păcii. Principiul nostru, a sub
liniat vorbitorul, îl constituie trata
tivele și nu folosirea forței. Tocmai 
în acest spirit am dori să rezolvăm 
problemele litigioase chino-ameri- 
cane.

Mao 
(lunile 
S.U.A. 
pămîntesc și, în special, în Extre
mul Orient. Guvernul S.U.A., a spus 
el, zîngăne armele, dar poporul 
chinez nu va permite aducerea la 
îndeplinire a complotului american.

„Dezarmarea generală nu este o 
operă ușoară, a spus el în înche
iere. Dar dacă toate țările și popoa
rele își vor uni eforturile, imperia
liștii vor putea ii determinați să ac
cepte încheierea unor acorduri cu 
privire la dezarmare. Forțele popoa
relor întrec forțele reacțiunil și con
tinuă să crească. Pacea va învinge 
războiul I",

Dun a vorbit apoi despre ac- 
aventuriste ale guvernului 

în diferite părți ale globului

MOSCOVA 9 (Agerpres). -TASS 
transmite : La 9 iulie, pentru a 
participa la ședința Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, au sosit la Mos
cova reprezentanții unor țări în a- 
cest Consiliu. Din partea R. P. Bul
garia a sosit Stanko Todorov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
din partea R. S. Cehoslovace — Ota- 
Icar Simunek, vicepreședinte al gu
vernului, din partea R. D. Germane 
— Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, din partea 
R. P. Polone — Piotr Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, din partea R. P. Romîne — 
Alexandru Birlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, din 
partea R. P. Ungare — Antal Aprô 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Pe aeroportul Șeremetievo ei au 
fost întîmpinați de Vladimir Novi
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte per
soane oficic.le.

O®O

încâlcind voinfa întregii omeniri

S» U* A* sas ©ffectaat o explose© 
smclesra Ia mare altitudine

NEW YORK 9 (Agerpres).—TASS 
transmite : La 8 iulie, ora 23 (ora 
locală) Statele Unite au efectuat în 
regiunea insulei Johnston o explo
zie nucleară de mare putere la alti
tudinea de aproximativ 200 de mile.

în știrile transmise din Honolulu 
de agențiile de informații străine se 
arată că explozia a putut fi văzută 
de la o distanță de 750 mile de locul 
efectuării ei. Agențiile arată că Sta
tele Unite au reușit să efectueze a- 
ceastă explozie numai după două în
cercări de a exploda un dispozitiv 
nuclear în Cosmos, încercări care, 
după cum se știe, au eșuat.

S.U.A. au efectuat această explo-

Pr o fundă indignare
„CONDAMNĂM CU HOTĂRÎRE 

ACEASTĂ ACȚIUNE“
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 9 iulie conducătorul 
delegației S.U.A. Ia Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace. C. B. Goodlet, a făcut dele
gaților la congres o declarație în 
care a spus printre altele : „Am 
mai declarat aici că ne pronun
țăm în mod consecvent împotriva 
tuturor experiențelor nucleare. A- 
cum, după ce explozia Ia mare al
titudine efectuată în ziua de 8 iulie 
a devenit din vina guvernului nos
tru un fapt împlinit, considerăm că 
avem datoria sfîntă ca în această zi, 
în ziua deschiderii Congresului 
mondial, să condamnăm cu hotărîre 
această acțiune a guvernului State
lor Unite“.

„UN NOU ACT ÏN CADRUL 
RĂZBOIULUI RECE“

LONDRA 9 (Agerpres). — Explo
zia nucleară la mare altitudine, e- 
fectuată de Statele Unite, este un 
nou act în cadrul „războiului rece“ 
și al cursei înarmărilor nucleare, a 
declarat Peggy Duff, secretară pen
tru problemele organizatorice a 
„Mișcării pentru* dezarmarea nuclea
ră“ din Anglia. Deosebit de regreta
bil, a spus Peggy Duff, este faptul 
că explozia a fost efectuată tocmai 
în momentul cînd la Moscova și-a 
început lucrările Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace.

★
PARIS 9 (Agerpres). — Telegra

mele transmise de agenția France 
Presse cu privire la reacția produ
să în lumea științifică occidentală 
de exploziile nucleare efectuate de 
S.U.A. la înaltă altitudine, oglindesc 
indignarea cu care ea condamnă a- 
cește experiențe americane. „Printre 
cei care au atras atenția asupra con
secințelor periculoase pe care le pot 
avea asemenea experiențe — trans
mite agenția — se află și cunoscu-

MOSCOVA, La 8 iulie, Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S, au oferit un 
prînz în cinstea delegației cubane 
conduse de Raul Castro. La prînz 
au participat N. S. Hrușciov și alți 
conducători ai partidului comunist 
și guvernului sovietic. N. S. Hruș
ciov a toastat pentru eroicul popor, 
cuban, pentru victoria revoluției cu
bane și în cinstea conducătorului ei, 
Fidel Castro. Raul Castro și-a ex
primat recunoștința profundă față 
de P.C.U.S. și de poporul sovietic, 
pentru ajutorul și sprijinul lor fră
țesc.

RIO DE JANEIRO. La 8 iulie, 
într-un mesaj adresat Camerei de- 
putaților președintele Braziliei, Joao 
Goülaft, l-a desemnat pe Francisco 
Brochado da Rocha ca prim-minis- 
tru. Da Rochă este în pfezent secre
tar pentru afacerile interne în gu-r' 
vernul statului Rio Grande do Sul, șl 
face parte din partidul social-demo
crat. La 9 iulie au început dezbate
rile de învestitură în congres.

ROMA1. Duminică a avut Ioc la 
Torino o demonstrație a muncitori-

cu privire Ia
GENEVA 9 

transmite : La 
internațională 
tru reglementarea problemei laoție- 
ne s-a făcut un pas important, spre 
încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței.

La ședința plenară a conferinței 
care • a avut loc luni după-amiază, 
Quinim -Folsena; ministrul afaceri
lor externe-, -șeful delegației Laosu
lui; a dat citire „Declarației guver
nului regal al Laosului cu privire la 
neutralitate“.

în declarația sa guvéfnul laoțian 
proclamă în mod solemn că „el va 
traduce în. viață* cu fermitate cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice în relațiile internaționale, va 
dezvolta relații de prietenie și va 
stabili relații diplomatice cu toate 
țările, în primul rînd cu țările ve
cine pe baza egalității și respectării 
independenței și suveranității Lao
sului“.

Guvernul laoțian „nu va partici
pa la nici un fel de alianțe militare 
sau acorduri cu caracter militar sau 
de altă natură, incompatibile cu neu
tralitatea regatului Laos ; el nu va 
accepta crearea vreunor baze mili
tare străine pe teritoriul Laosului, 
nu va permite nici unei țări să folo
sească teritoriul Laosului în scopuri 
militare sau în scopul amestecului în 
treburile interne ale altor țări și nu 
va recunoaște protecția din partea 
vreunei alianțe sau coaliții militare 
(inclusiv S.E.A.T.O.)“.

(Agerpres). — TASS
9 iulie la conferința 

a celor 14 state pen

zie în Cosmos, în pofida protestelor 
hotărîte ale întregii omeniri, exact 
în ziua cînd la Moscova au început 
lucrările Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

După cum transmite corespondentul 
din Tokio al agenției Associated 
Press, Societatea japoneză de tele- 
graf-telefoane a comunicat că legă
turile radio-telefonice transpacifice 
cu Honolulu, Auckland și Buenos 
Aires s-au întrerupt temporar după 
efectuarea exploziei nucleăre la 
mare altitudine de către Statele 
Unite.

în lumea întreaga
tul radio-astronom britanic Bernard 
Lowell, directorul marelui obsér- 
vator <i'e la Jodrell-Bank”.

„CEREM ÎNCETAREA 
EXPERIENȚELOR AMERICANE“
TOKIO 9 (Agerpres). — TASS 

transmite : Oamenii de știință japo
nezi cer Statelor Unite ale Americii 
să pună capăt de îndată experien
țelor nucleare deasupra Oceanului 
Pacific și sub pămînt. Ei cer cu in
sistență să se pună capăt experien
țelor nucleare americane la mare 
altitudine, declară în ziarul „AKA- 
HATA“ cunoscutul om de știință — 
meteorologul japonez, Wadati, pre
ședintele Consiliului științific din 
Japonia.

Cerem insistent, a declarat Wa
dati, ca S.U.A. să înceteze imediat 
orice experiență.
„SÎNTEM PROFUND INDIGNAȚI“

MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 
transmite: Cosmonauții sovietici
Iuri Gagarin și Gherman Titov au 
făcut o declarație corespondentului 
TASS în legătură cu explozia nu
cleară efectuată de S.U.A. la mare 
altitudine.

Sîntemprofund indignați de acest 
nou act îndreptat împotriva păcii, 
împotriva omenirii — au declarat ei. 
Desigur că în urma unor asemenea 
explozii nucleare vor fi îngreunate 

'mult zborurile în Cosmos, studierea 
științifică pe viitor a spațiului cos
mic.

Experimentarea unor dispozitive 
nucleare în Cosmos trebuie să înce
teze de urgență. In numele vieții pe 
pămînt, în numele științei și progre
sului protestăm împotriva acțiunilor 
criminale ale maniacilor atomici. 
Adresăm întregii populații de pe 
glob chemarea de a face totul pen
tru a frîna militarismul american. 
Judecata sănătoasă trebuie să 
triumfe. Aerul trebuie să fie curat. 
Fie ca acei care au dat ordin să fie 
detonată bomba atomică să înțelea
gă în cele din urmă că acțiunile lor 
nu vor rămîne nepedepsite.

lor metalurgiștl aflați în grevă. în 
timp ce o coloană de demonstranți 
se forma în fața sediului Uniunii ita
liene a muncii din Torino, poliția a 
intervenit cu brutalitate rănind cî
teva zeci de oameni. De asemenea, 
poliția a,operat numeroase arestări.

ATENA. IJn grup de 45‘de deputați 
ai parlamentului grec ah adresat mi
nistrului justiției un apel cerîndu-i să 
pună- imediat în libertate pe Manolis 
Glezos," eroul Acropolei, care zace de 
aproape patru ani în închisoare.

WASHINGTON. Intr-o declarație 
publicată la 8 iulie la reședința sa 
de la Hyannis Port, președintele 
Kennedy califică drept „înspăimîn- 
tătoare" proasta condiție fizică a 
copiilor americani.

Referindu-se la uh studiu recent 
care arată că 25 la sută di,n copiii 
americani nu sînt în stare să treacă 
o probă elementară de educați© fi
zică și că 50 la sută dintre ei nu 
au o formă fizică corespunzătoare, 
președintele cere școlilor americane 
să introducă programe zilnice de 
educație fizică.

La acest punct al declarației s-a 
făcut rezerva că cuvintele „(inclusiv 
S.E.A.T.O.)“ vor fi menționate în ca
zul cînd toți membrii S.E.A.T.O. nu 
vor renunța în mod oficial și în
tr-un viitor apropiat la „protecția“ 
pe care această organizație a im
pus-o Laosului.

Declarația guvernului laoțian re
vede neadmiterea oricărui ai’V ...scc 
străin în treburile interne ale *Lăo- 
sului sub orice formă ar fi, retra
gerea din Laos a tuturor trupelor 
străine și a întregului personal mi
litar străin, neadmiterea introducerii 
în Laos . a trupelor și personalului 
militar străin.

Declarația guvernului regal al 
Laosului cu privire la neutralitate 
„va fi aprobată pe cale constitu
țională și va avea putere de lege”, 
în încheierea declarației sale rega
tul Laos adresează tuturor statelor 
participante la conferința de la Ge
neva pentru Laos și tuturor celor
lalte state „rugămintea de a recu
noaște suveranitatea, independența, 
neutralitatea, unitatea și integritatea 
teritorială a Laosului, de a respec
ta principiile sus-menționate și de 
a se abține de la orice acțiuni in
compatibile cu aceste principii”.

G. M. Pușkin, șeful delegației so
vietice, a salutat declarația guver
nului unității naționale al Laosuln1., 
care, după cum a declarat el, cojL ■ 
punde pe de-a întregul intereselor 
și aspirațiilor poporului laoțian, 
constituind un punct de cotitură în 
dezvoltarea statului laoțian. în ace
lași timp această declarație cu pri
vire la neutralitatea Laosului pre
zintă o uriașă însemnătate interna
țională și poate servi ca exemplu 
bun pentru multe țări care năzuiesc 
la pace și independență. Această de
clarație întărește convingerea că 
conferința a ajuns la ultimele zile 
ale lucrărilor sale. Dispunînd de a- 
cest document, a spus G. M. Pușkin, 
putem încheia acum în următoarele 
2-3 zile lucrările noastre, urmînd ca 
Comisia de redactare să-și îndepli
nească sarcina de asemenea în de
curs de două zile. între timp con
ducătorii delegațiilor — miniștri ai 
afacerilor externe — ar putea fi in
vitați la Geneva pentru semnarea 
acordurilor de la Geneva cu privi
re la Laos din 1962.

Conducătorii unui număr de alte 
delegații au apreciat Ia fel declara
ția guvernului regal al Laosului. Re
prezentanții Angliei, S.U.A., R. P.

- - -- R. D.
că

Chineze, Indiei, Birmaniei, 
Vietnam, Poloniei au subliniat 
publicarea declarației guvernului re
gal al Laosului cu privire la neutra
litate creează toate condițiile pen
tru încheierea rapidă a lucrărilor 
conferinței.

----o$o----
Rezultatele alegerilor din landul

Rhenania de Nord-Westphalia

Coaliția guvernamenfa’ă 
a suferit numeroase 

pierderi
BONN 9 (Agerpres). — Duminică 

au avut loc noi alegeri pentru Dieta 
landului „Rhenania de Nord-West- 
phalia" din R.F.G.

în urma acestor alegeri partidul 
creștin-democrat al. lui Adenauer a 
pierdut 8 locuri și odată cu aceasta 
și majoritatea absolută pe care o 
deținea în Dietă.

Partidul liber-democrat al lui E- 
rich Mende a pierdut și el un loc. 
Față de alegerile din 1958 ambele 
partide au pierdut și un mare nu
măr de voturi.

Singurul partid care a cîștigat 
locuri în Dietă este partidul social
democrat.

Comentînd rezultatul alegerilor, 
agenția France Presse transmite : 
„Valul de greve din ultimul timp în 
special grevele muncitorilor din ba
zinul carbonifer Ruhr, nereglemen- 
tarea problemei salariilor, disensiu
nile mari din coaliția guvernamen
tală federală formată din creștini- 
democrați și liber-democrați au in
fluențat în mare măsură rezultatul 
votului din cea mai importantă re
giune industrială a Germaniei fe
derale”.

„La rîndul lor, țăranii din acest 
land, subliniază în continuare A.F.P. 
sînt profund nemulțumiți de politica 
agrară a guvernului federal p ca
drul Pieței comune. De asemene,f ne
mulțumirea funcționarilor a crescut 
foarte mult în ultima vreme, deoa
rece revendicările lor privind sala
rizarea nu au fost satisfăcute“.

„Rezultatul acestui vot, arată în 
încheiere France Presse, va avea 
consecințe dintre cele mai neplă
cute pentru partidele creștin-demo
crat și liber-democrat”.

ACCRA. La Accra a luat sfîrșit a 
3-a sesiune a Consiliului tineretului 
din Uniunea Statelor Africane din 
care fac parte Ghana, Guineea și 
Mali. într-un comunicat dat publi
cității după sesiune, participanții 
salută tineretul Algeriei cu V jul 
cuceririi independenței.

TEHERAN. De două zile se află 
în grevă muncitorii de la două fa
brici de cărămizi din Teheran. Gre
viștii revendică majorarea salariilor. 
După cum relatează ziarul „Teheran 
journal", încercările
Muncii de a reglementa 
dintre muncitori și patroni 
pînăacum rezultate.

Ministerului 
conflictul 
n-au dat

capitalaîn
a avut loc o 
antiamerica-

SANTO DOMINGO.
Republicii Dominicane 
puternică demonstrație 
nă. Demonstrația a început sub sem
nul protestului împotriva împiedică
rii reîntoarcerii în țară a persoane
lor exilate de către dictatorul Tru
jillo (asasinat în mai anul trecut).


