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o chestiune

Gălăuzindu-se după Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, colectivele a numeroase fabrici și uzine împletesc tot mai strîns lupta pentru îndeplinirea planului de producție, sporirea productivității muncii și realizarea de economii cu preocuparea de a obține produse la un înalt nivel calitativ. Dotarea fabricilor și uzinelor cu noi mașini și utilaje moderne, ridicarea calificării și îmbogățirea experienței în muncă, măiestria și iscusința muncitorilor și tehnicienilor — toate acestea se concretizează în voduse din ce în ce mai bune, mai /tî’ăihice și mai frumoase.Lupta pentru calitatea superioară a produselor — obiectiv principal în întrecere — s-a transformat. într-o mișcare de masă, într-o cauză proprie și o chestiune de prestigiu pentru colectivele unui mare număr de întreprinderi. Să luăm, de pildă, uzinele constructoare de mașini „înfrățirea" din Oradea. Aici con- stați că se acordă atenția cuvenită tuturor verigilor producției care contribuie la obținerea de produse de calitate,. începînd cu concepția și proiectarea și terminînd cu execuția și finisajul. Pe baza unui plan concret de lucru, un colectiv de ingineri și tehnicieni cu înaltă calificare analizează amănunțit fiecare tip de mașină și utilaj, stabilind modificările constructive ce se impun ; procesele de producție sînt continuu perfecționate, metodele de lucru ale muncitorilor fruntași capătă o extindere tot mai largă, iar disciplina tehnologică se respectă pe toate treptele de fabricație. Prin eforturile întregului colectiv, în u- zină s-au realizat mașini și utilaje cu performanțe tehnico-economice superioare și, totodată, economii importante de metal. Bune rezultate în domeniul îmbunătățirii calității produselor au obținut și siderurgiștii de la uzinele „Industria sîrmei“ din Cîmpia Turzii, muncitorii și tehnicienii de la Combinatul chimic Borzești, textiliștii de la fabrica „Dorobanțul“-Ploiești și alte colective de întreprinderi.Aceste exemple, ca și multe altele, arată că acolo unde colectivele de muncitori și tehnicieni acționează multilateral pe frontul luptei pentru calitate, aplicînd pas cu pas măsurile tehnico-organi- zatorice prevăzute, se înregistrează progrese continue în ce privește ridicarea nivelului calitativ al produselor. La aceste rezultate își aduc contribuția organizațiile de partid care, prin munca lor politico-edu- cativă, sprijină inițiativele valoroase și dezvoltă în rîndurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor exigența pentru calitatea produselor.Dacă marea majoritate a întreprinderilor se prezintă cu rezultate pozitive în privința îmbunătățirii calității produselor, există însă și întreprinderi unde, alături de mărfurile bune, apreciate de beneficiari și cumpărători, s-au realizat unele produse de calitate mai slabă, cu aspect necorespunzător, neconforme standardelor și normelor în vigoa-

re. în acest an, organizațiile comerciale din Arad, Sibiu și Tg. Mureș au fost nevoite să respingă Fabricii de confecții din Tg. Jiu unele confecții din bumbac care, dintr-un spirit de „economie“ greșit înțeles, au fost croite sub dimensiunile prevăzute în STAS. Firește că asemenea cazuri înseamnă risipă de materii prime și irosire de muncă. Trebuie înțeles clar că lupta pentru economii, pentru o mai înaltă productivitate a muncii nu poate fi ruptă de lupta pentru calitate, că acestea sînt sarcini de nedespărțit în activitatea economică a fiecărei întreprinderi.Nu puține sînt laturile pe care Ic cuprinde lupta pentru calitate într-o întreprindere. Ea începe și se hotărăște din primele faze ale procesului de producție ; pentru ca o mașină, o țesătură, o pereche de încălțăminte etc să iasă bine pînă la capăt este nevoie să se lucreze cu grijă în fiecare fază de producție,. cu respectarea tuturor normelor tehnice pe întreg fluxul tehnologic, nu cu „speranța“ că s-ar putea face remedieri pe parcurs.-Lupta pentru calitate impune ca în fiecare întreprindere să se asigure perfecționarea continuă a proceselor tehnologice și însușirea celor mai moderne procedee de fabricație, înlăturîndu-se mbtodele învechite, necorespunzătoare cerințelor actuale ; e nevoie, de asemenea, să se organizeze ridicarea sistematică a calificării muncitorilor, astfej ca tehnica și tehnologia modernă să-și dovedească pe deplin eficacitatea.O condiție de seamă pentru obținerea de produse de bună calitate este desfășurarea ritmică a producției. Faptele dintr-o serie de întreprinderi — Fabrica de șuruburi Brașov, „Metalurgica”-Si- biu — arată că în zilele de „asalt", spre sfîrșitul lunii, se încalcă uneori tehnologia de fabricație, primează nu atît calitatea produselor, ci cantitatea lor. Munca în „așalt“ este un dușman al calității. Tocmai de aceea trebuie luate măsuri ca în toate întreprinderile munca să decurgă ritmic, creîndu-se condiții ca să se acorde în permanență atenția cuvenită calității produselor.în ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor un rol deosebit de important îl are controlul tehnic de calitate din întreprinderi. Pentru a preveni anumite deficiențe, controlul trebuie exercitat pe fiecare fază de producție — punîn- du-se accentul pe locurile „cheie“ — pînă la produsul finit. în multe întreprinderi ca, de pildă, la uzinele „Semănătoarea“ din Capitală controlul pe întreg fluxul tehnologic se efectuează permanent, fapt care se reflectă pozitiv în calitatea produselor. în unele locuri însă — cum este la sectorul T-13 din cadrul Uzinei nr. 2 din Brașov— nu se exercită în permanență un control' interfăzic, piesele cu defecte fiind lăsate să circule mai departe în fluxul tehnologic.
(Continuare în pag. Il-a)

De cîteva zile, campania agricola de recoltare a păioaselor se desfășoară din plin în majoritatea raioanelor din regiunea Ploiești. Datorită faptului că s-a acordat mai multă atenție organizării muncii, utilizării întregii capacități de lucru a combinelor și secerătorilor mecanice, recoltării cu secerile și coasele, ritmul de lucru este destul de intens. Pînă în ziua de 10 iulie s-a reușit să se strîngă recolta de orz și grîu de pe o suprafață de peste 60 000 ha, ceea ce reprezintă 50 la sută din terenurile însămînțate cu aceste cul
turi.Pe ogoarele gospodăriei agricole colective 1 Mai din comuna Amaru, raionul Mizil, puteau fi văzuți ieri

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
Membrii celor 42 de gospodării 
lecfive din raionul Segarcea sînt frun
tași pe regiunea Oltenia la recoltarea 
cerealelor păioase. în seara zilei de 
10 iulie ei au raportat terminarea re
coltării celor 1 165 ha cultivate cu orz, 
949 ha cu mazăre și 29 384 ha cu grîu 
și secară. La această dată se treiera
seră grîu! și secara de pe circa 10 000 
ha și se executaseră arături pe o su
prafață de peste 5 000 ha.

Tot în seara zilei de 10 iulie au 
anunfat terminarea recoltării cerealelor 
păioase și colectiviștii din raionul Co
rabia. Se lucrează de zor și în raioa
nele Caracal, Calafat și Băilești, care 
au recoltat pînă acum peste 75 la sută 
din suprafețele cultivate cu păioase. 

Pînă în prezent, în regiunea Oltenia 
s-a recoltat grîul de pe 180 500 ha, 
adică pe mai mult de jumătate din su
prafața cultivată. Totodată, în gospodă
riile agricole de stat din regiune 
recoltat 24 245 ha. ’■
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TELEGRAMĂ
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU. 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

co-

s-au

ULAN BATORprilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mon- transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului MareluiCugole vă
Centlal ... „*.*^.„*„* * iiciiuiuiui AvxaieiuiHural Popular, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol felicitări cordiale și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și a poporului romîn.în anii care s-au scurs de la victoria revoluției populare, poporul mongol, sub conducerea încercată a Partidului Popular Revoluționar, a obținut realizări remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea nivelului său de trai și în prezent pășește cu hotărîre pe calea desăvîrșirii construcției societății socialiste.Poporul romîn se bucură sincer de aceste realizări obținute de poporul frate mongol.în lupta comună pentru construcția socialismului, între Republica Populară Romînă și Republica Populară Mongolă s-a statornicit o prietenie frățească de nezdruncinat care se dezvoltă continuu în folosul ambelor noastre popoare, în interesul întăririi unității marelui lagăr al socialismului, al promovării principiilor coexistenței pașnice și al colaborării între popoare.Vă urăm dragi tovarăși succes deplin în opera de construire a socialismului în patria dumneavoastră, în lupta pentru triumful cauzei păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Președintele Consiliului de Stat
al. Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

De peste hotare

Fontă peste planDEVA (coresp. „Scînteii"). — După ce au încheiat primul semestru al a- nului cu un plus de aproape 2 000 tone de fontă, furnaliștii secției a 2-a de la Hunedoara au continuat să obțină noi succese în întrecere. A- sigurînd furnalelor o funcționare corectă, echipele de furnaliști, printre care cele conduse de Alexandru Olaru și Gheorghe Tufiș, au dat peste plan de la începutul lunii iulie și pînă acum 412 tone de fontă de bună calitate.

Excursiile elevilor
In zilele vacanfei de vară, numeroși elevi din Capifală 

merg în drumejie și excursii în diferite regiuni ale jării. 
Ieri s-au întors dinfr-o excursie de 7 zile prin Ardeal
150 de elevi din școlile raionului T. Vladimirescu.
Ei au vizitat localităfile Sighișoara, Teiuș, Cluj, Dej, Borșa, 
Beclean, Deva, Topli/a, Tușnad și Brașov. Intr-o nouă 
excursie, tot de 7 zile, pornesc astă-seară peste 150 de 
elevi din raion. Ifinerariul cuprinde localitățile Brăila, Galați, 
lași, Tg. Ocna, Ciceu, Brașov. între Brăila și Galați se va 
călători cu vaporul. Pentru tot timpul excursiei, elevii au 
la dispoziție vagoane speciale.

Expoziție 
a artiștilor 

plastici amatori
BAIA MARE (co

resp. „Scînteii"). — 
La Școala populară 
de artă din Baia 
Mare s-a deschis o 
expoziție de artă 
plastică. Sînt expuse 
peste 150 de lucrări 
de, pictură, grafică 
și sculptură, realiza
te tu acest an șco
lar de elevi.

ÎN ITALIA, peste un milion de muncitori metaluigiști continuă să se afle în grevă.
IN ECUADOR țăranii au ocupat cîteva latifundii din provinciile Guayas și Canar. Ei au ridicat a- dăposturi și au început să însămîn- țeze terenurile. Autoritățile locale au mobilizat poliția pentru reprimarea țăranilor.
CEL DE-AL VI-LEA CONGRES 

AL FEDERAȚIEI MONDIALE A TINE
RETULUI DEMOCRAT se va deschide la 10 august la Varșovia. Congresul va discuta, în special, probleme legate de lupta tineretului pentru dezarmare și pace.

MII DE PERSOANE au participat la mitingul care a avut loc la Glasgow în semn de protest împotriva aderării Angliei la Piața comună.

peste 400 colectiviști. Cea mai mare parte dintre' ei lucrau la recoltarea grîului. Alții transportau snopii Ia arie, strîngeau paiele în urma combinei. în acest iei s-a atins o viteză de recoltare de peste 120 ha zilnic. Acum se recoltează ultimele suprafețe, iar peste cîteva zile se va termina și treierișul.Aceeași atmosferă de muncă intensă domnește în toate satele raionului Mizil. în gospodăriile agricole colective din Căldărușanca, Pitulicea, Ileana și Glodeanu Sărat secerișul păioaselor s-a încheiat și acum se lucrează intens la treieratul lor. Colectiviștii din Limpeziș, Florica, Baba Ana, Fulga recoltează în prezent ultimele hectare cultivate cu grîu. Pe întregul raion s-au recoltat pînă în seara zilei de 10 iulie, aproape 18 000 ha cu grîu, ceea ce reprezintă trei sferturi din suprafețele cultivate.Ritmul de lucru a fost intensificat și pe ogoarele raioanelor Buzău șl Rm. Sărat, unde s-au recoltat 14 000 și respectiv 10 000 ha cu grîu.în unele raioane însă, îndeosebi în raioanele Ploiești și Tîrgoviște, ritmul de lucru în campania de recoltare a păioaselor este cu mult sub posibilități. Datorită faptului că nu sînt folosite din plin toate mijloacele și forțele, în gospodăriile colective din raionul Ploiești s-au recoltat doar 3 000 ha din cele peste 15 000 cultivate cu grîu.Am vizitat cîteva gospodării colective din partea de sud a acestui raion. La gospodăria colectivă 30 Decembrie din Poenarii Apostoli s-au secerat în cîteva zile peste 240

ha cu grîu, pe cînd în satul vecin Poenarii Rali de-abia s-au recoltat 75 ha. în această gospodărie consiliul de conducere nu s-a preocupat să organizeze echipe de cosași și secerători. Recoltarea păioaselor a lost lăsată aici mai mult pe seama celor două combine, recoltîn- du-se manual suprafețe neînsemnate. Tot astfel se întîmplă și în gospodăriile colective din Cocorăștii Colți, Cornești, Șirna.Stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile de stat din regiune au fost dotate în ultimii ani cu un număr însemnat de combine și alte mașini agricole. Dar nu pretutindeni mașinile sînt folosite cu întreaga lor capacitate. Una dintre cele trei combine ale S.M.T.-Bărcănești, care lucrează la G.A.C. Șirna, nu a funcționat în cursul zilei de 9 iulie de- cît două ore, deoarece s-a rupt biela de la cuțit. S-au pierdut multe ore bune de lucru. S.M.T. Ziduri, raionul Rm. Sărat, a trimis la gospodăria colectivă din Vîlcele o batoză defectă, iar la S.M.T.Inotești, raionul Mizil, unele combine nu au fost temeinic revizuite și reparate înainte de campanie și acum dau mult de furcă mecanizatorilor.Pentru grăbirea recoltatului este necesar ca în timpul cel mai scurt consiliile agricole raionale să ia măsuri pentru folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașinilor agricole, să se organizeze strînsul cerealelor cu coasă și seceri.
N. PANTILIE 

coresp. „Scînteii"

Ilie Dumitru este unul din ce! mal buni mecanizatori de la S.M.T. 
Mlhăilești, regiunea Ploiești. în campania de primăvară el șl-a de
pășit cu mult sarcinile de plan, iar acum lucrează cu hărnicie la 
strînsul recoltei.

Plenara C.C. al P.M.R. din iunie- iulie 1961 a trasat sarcina ca, înce- pînd cu recolta anului 1963 la grîu și cu recolta anului 1964 la porumb, întreaga suprafață cultivatăcu aceste plante să fie însămînțată cu semințe de soiuri și hibrizi de mare producție. în această privință sarcini de mare răspundere revin stațiunilor și centrelor experimentale, gospodăriilor de stat și colective care au loturi semin- cere sau suprafețe cultivate cu soiuri valoroase, a căror recoltă e destinată asigurării semințelor pentru anul viitor.în cele mai multe regiuni și îndeosebi în cele din sudul și vestul țării se lucrează de zor la strînge- rea recoltei de păioase. în aceste zile, conducerile unităților unde au fost recunoscute lanuri bune pentru sămînță au datoria să dea cea mai mare atenție recoltării, condiționării și păstrării semințelor. Cu toate că secerișul se desfășoară din plin, în unele regiuni — Oltenia, Argeș, Ploiești și altele — acțiunea de identificare și de recunoaștere a culturilor nu s-a terminat. Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să ia toate măsurile pentru ca specialiștii aprobatori să grăbească această operațiune.Pentru ca sămînța produsă să-și păstreze însușirile fizice — condiție menită să asigure sporirea recoltei — este necesar să se dea cea mai mare atenție depozitării și păstrării ei. în acest scop, este necesar să se ia din vreme măsuri pentru curățirea și păstrarea cu grijă a semințelor pînă la însămînțare. Este indicat ca lanurile destinate pentru să- mînță să fie recoltate separat, iar sămînța păstrată în încăperi corespunzătoare, dezinfectate, curățite da orice resturi de alte semințe. Spațiile de depozitare vor trebui ve- rificate de inginerii aprobatori și, împreună cu șefii bazelor de recepție, vor asigura condițiile cele mal bune de depozitare.în toată perioada păstrării trebuie să se asigure condiționarea semințelor. De aceea, este necesar ca la cîteva zile să se verifice, prin sondaje șl trimiterea de probe la laborator, oalitatea și condițiile de păstrare a semințelor.Colectiviștii și lucrătorii din gospodăriile agricole de stat și stațiunile experimentale, specialiștii agricoli sînt chemați ca, paralel cu munca pentru strîngerea la timp și fără pierderi a întregii recolte de păioase, să acorde o atenție deosebită lanurilor cu semințe valoroase, pregătind astfel condițiile pentru realizarea de producții mari în anul viitor.
După recoltat — arături 

pe mari suprafețeDRAGANEȘTI-VLAȘCA (coiasp. „Scînteii*). — în seara de 10 iulie colectiviștii din raionul Diăgănești- Vlașca au terminat strînsul recoltei de grîu.Acum colectiviștii grăbesc treierișul, execută arături și seamănă diferite culturi în miriște pentru a a- sigura animalelor furaje cît mal multe. Pînă ieri, cu sprijinul mecanizatorilor, ei au treierat 50 la sută din recolta de grîu, au executat a- rături pe 3 186 ha și au însămînțat în miriște 2 423 hectare.
--------------- _______________ . ---------------Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace

O năzuință comună
Cea de a doua zi a dezbaterilor. 

Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace. Sala din 
Palatul Congreselor din Kremlin 
este astăzi și mai plină decît ieri, 
deoarece continuă să sosească la 
Moscova, din diferite colțuri ale lu
mii, noi delegați, observatori, oas
peți. Congresul apare ca cea mai 
reprezentativă dintre toate adună
rile consacrate apărării păcii care 
au avut loc vreodată. în sală, pe 
culoare, întâlnești oameni politici 
de seamă, scriitori, savanți cu 
renume, parlamentari, reprezen
tanți ai diferitelor categorii sociale 
și ai numeroaselor organizații ob
ștești care-și propun să promoveze 
țelurile păcii și dezarmării. Oa
meni atît de diverși prin culoarea 
pielii și prin profesie, prin concep
țiile lor politice și prin convinge
rile lor religioase, diverși și prin 
atitudinea și soluțiile în diferitele 
probleme internaționale la ordinea v,u. , u « — ■?<. u. umm urzitei — sînt pătrunși de năzuința, ferite cauze ale ei. Nu poți fi de 
comună de a salva omenirea de 
primejdia războiului atomic, de a 
înfăptui dezideratul scump al po
poarelor: dezarmarea generală și 
totală.

Rînd pe rînd s-au perindat la tri
bună oameni din diferite țări de 
pe toate continentele; ei au vorbit 
în limbi diferite, au exprimat pă
reri din cele mai diverse — prin
tre care și păreri cu care nu poți 
să fii de acord — dar cu toții au 
subliniat necesitatea de a se acțio
na intens pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru o lume fără 
arme, o lume a progresului econo
mic și cultural.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Kwaku Boateng, mem
bru al parlamentului Ghanei, fos
tul secretar general al Comitetului 
de pregătire a adunării internațio
nale care s-a ținut recent la Accra 
sub lozinca „Pentru 
bombe”.

Primul vorbitor a Dîgai, președintele

gresiști în numele locuitorilor ora- 
șului-gazdă, subliniind, că destinele 
orașelor Moscova și New York., 
Londra și Paris, Tokio și Deliii sînt strîns legate prin necesitatea 
de a lupta pentru salvarea celor 
mai mari valori științifice și cul
turale ale civilizației. Ca un ecou 
la aceste cuvinte, mulți vorbitori 
au apreciat uriașele merite în a- 
pararea păcii ale Moscovei •— 
„Capitala păcii” — cum a spus Thao Dean, reprezentantul po
porului laoțian, sau Alvaro Lins, 
delegat din Brazilia.

L-am auzit vorbind la tribună 
pe canonicul Collins pe care-l 
știam din diferite fotografii repre
zentând manifestații organizate de 
bine cunoscuta mișcare pentru de
zarmarea nucleară din Anglia. 
Prelatul englez a manifestat o în
grijorare deosebită față de situa
ția internațională — atît de „sum
bră”, a spus el — și a căutat di-

o lume fără

fost Nikolai
Comitetului 

Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova, care i-a salutat pe con-

acord cu toate elementele anali
zei făcute de el și cu unele idei 
exprimate, dar este rațională con
cluzia sa și anume : că „goana 
înarmărilor nu este o cale spre 
securitate, ci o cale spre ruină”, 
că așa-zisul „echilibru al groazei“ 
trebuie să cedeze locul „echilibru
lui încrederii”, că „trebuie acțio
nat rapid”.

Ca și în prima zi a Congresului, 
în cuvîntul multor participanți la 
Congres și-a găsit expresia deza
probarea, indignarea vie a popoare
lor față de actul de sfidare a vo
inței generale de pace — explozia 
nucleară la mare altitudine, săvîr- 
șită de S.U.A. De aceste senti
mente a fost pătrunsă, de pildă, 
cuvîntarea reprezentantului italian Lelio Basso, a celui sirian Halil Kallas, a celui iugoslav Ml. Ive- kovici.

Legătura dintre problema dezar
mării și problema slăbirii încordă
rii internaționale în Europa a fost 
analizată în cuvîntul prof. Kurt Schroeder, rectorul Universității 
„Humboldt“ din Berlin, al prof. Kulczinski etc. Glasul tinerelor sta-

te independente în favoarea dezar
mării a răsunat în cuvîntările lui Juan Marinello, care a vorbit în 
numele poporului și guvernului Cu
bei libere, reprezentantului brazi
lian Alvaro Lins, sirianului Halii Kallas etc. Cu toții au subliniat in
teresul viu al popoarelor lor de a 
vedea înfăptuindu-se dezarmarea 
generală și totală.

Ședința de după amiază. Pre
ședintele ei, profesorul John Bernal, a anunțat că Comitetul in
ternațional de pregătire a Con
gresului a adresat șefilor guver
nelor celor 18 state participan
te la tratativele de la Geneva ru
gămintea de a-și expune punctul 
de vedere asupra problemelor de
zarmării fie verbal, fie în scris. 
Unii dintre șefii de guverne, a spus 
vorbitorul, au trimis răspunsurile, 
iar președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a avut amabili
tatea de a accepta să expună per
sonal punctul de vedere al guver
nului său în fața congresului.

întâmpinat cu vii aplauze, șeful 
guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, 
rostește o amplă cuvîntare. care 
exprimă convingător poziția parti
dului comunist și a guvernului 
Uniunii Sovietice de luptă consec
ventă, neobosită, pătrunsă de gri
jă și răspundere față de soarta o- 
menirii, pentru preîntâmpinarea 
războiului mondial, pentru menți
nerea și apărarea păcii, pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
totale — mijlocul radical pentru 
lichidarea primejdiei războiului 
nuclear. Cuvîntarea a fost ascul
tată cu profund interes și subli
niată în repetate rînduri de aplau
zele participanților la congres.

In aceeași ședință, participanții 
la congres au ascultat mesajele de 
răspuns adresate Comitetului in
ternațional de către cîțiva din șefii 
guvernelor țărilor membre ale Co
mitetului celor ÎS. Mesajele altor 
șefi de guverne vor fi citite în șe
dințe ulterioare.

AL. CÎMPEANU Moscova, TÖ Iulie.
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Pentru viitorul an de învățămînt
DEVA (coresp. „Scînteii”). — Organizațiile de 

partid din orașul Deva se ocupă intens de măsu
rile ce trebuie luate pentru viitorul an de învăță
mînt de partid. Comitetul orășenesc de partid Deva 
a luat măsuri de organizare a unui număr mai 
mare de cercuri, îndeosebi de studiere a Statutului 
P.M.R. și cursuri serale. Munca de selecționare a 
propagandiștilor se desfășoară cu multă grijă. Or
ganizațiile de bază se orientează spre acei propa
gandiști care au cunoștințe ideologice și politice 
temeinice și experiență în această muncă.

Pînă la începerea anului școlar, toți propagan
diștii vor fi pregătiți fie 
la cursurile de vară de 
pe lîngă comitetul regio
nal de partid, fie la 
cursurile organizate de 
comitetul orășenesc de
partid. Instruirea propagandiștilor se va face sub 
îndrumarea biroului comitetului regional de partid.

«Imu. «nctiviUitess. de țMu4ul

CRAIOVA. Membrii de partid din organizația de 
bază de la întreprinderea regională de electrici
tate din localitate au discutat recent, într-o adunare 
generală, felul cum s-a desfășurat anul acesta învă
țămîntul de partid. Referatul prezentat cu acest 
prilej precum și vorbitorii au subliniat că lecțiile 
și convorbirile, fiind mai strîns legate de activita
tea organizației de bază, de sarcinile întreprinderii, 
au fost mai interesante, mai atractive, ceea ce a de
terminat o participare activă la discuții.

La adunare s-au discutat și unele măsuri privind 
viitorul an școlar; s-a 
stabilit să fie îndrumați 
spre cercul de economie 
concretă mai mulți mun
citori fruntași, cadrelor 
tehnice cu studii superi

oare să li se recomande să studieze în forme de 
învățămînt corespunzătoare pregătirii lor, să se a- 
sigure propagandiști ■ bine pregătiți pentru învățat- 
mîntul politic U.T.M. etc. (După ziarul „înainte”- Oltenia).' ADJUD. In anul de învățămînt care s-a înche

iat, Comitetul raional de partid Adjud a 
organizat mai bine studiul ideologic al intelectua- 
Iilor. Pentru cadrele didactice din învățământul ele-

• mentar au funcționat cercuri de studiere a Istoriei 
P.M.R., iar la școlile medii — cercuri de studiere a 
economiei politice socialiste. Pentru medici, juriști 
și alte categorii de intelectuali au fost organizate 
conferințe pe diferite teme.

Biroul comitetului raional a luat măsuri ca în 
perioada de vară să se țină pentru cadrele didac
tice expuneri axate pe documentele plenarei din 
aprilie a C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale. In acest scop a 
început selecționarea propagandiștilor care vor con
duce seminariile cadrelor didactice, stabilindu-se și 
programul pregătirii lor. (După ziarul „Steagul Roșu"-Bacău).

«r jr.IT JI--rcrurr rr rtr, 1TLJ- --m-i . _ _ _

HAȚEG. In vederea organizării în bune condi
ții a învățământului de partid în anul școlar ce va 
începe în toamnă, Comitetul orășenesc de partid 
Hațeg a întocmit un plan de măsuri amănunțit. In
tre altele, în plan se prevede crearea a cinci colec
tive formate din activiști de partid și alte cadre cu 
experiență în munca de propagandă care, împreună 
cu birourile organizațiilor de bază, se vor îngriji 
de selecționarea propagandiștilor, vor discuta în 
parte cu toți cursanții în vederea încadrării într-o 
formă de învățămînt corespunzătoare nivelului de 
cunoștințe al fiecăruia, vor stabili cercurile și 
cursurile care vor funcționa în viitorul an de în
vățămînt. (După ziarul „Drumul Socialismului"- Htlnedoara).

Calitatea produselor — o chestiune 
de prestigiu pentru fiecare colectiv

ȘTIRI SPORTIVE

(Urmare din pag. I-a)Munca de controlor tehnic de calitate implică o mare răspundere. Controlorii tehnici sînt reprezentanți ai intereselor statului și consumatorilor în fiecare întreprindere și, în același timp, apără și prestigiul „mărcii” fabricii, bunul ei renume ; ei sînt «hemați să manifeste o înaltă exigență și să vegheze atent la posturile lor ca să fie respectate întocmai toate prescripțiile procesului tehnologic, normele de calitate stabilite. Numeroși controlori tehnici își îndeplinesc cu scrupulozitate îndatoririle care le revin. Trebuie combătute însă tendințele de „patriotism local" ale u- nor controlori tehnici dispuși să treacă cu vederea diferite deficiențe în ce privește calitatea producției

întreprinderii în care lucrează. în toate fabricile și uzinele este nevoie ca organizațiile de partid, împreună cu conducerile administrative și organele sindicale, să analizeze periodic activitatea controlorilor tehnici de calitate, să se îngrijească de ridicarea calificării lor, astfel îneît ei să-și îndeplinească în mod exemplar rolul pe care-1 au în realizarea de produse de bună calitate.îmbunătățirea continuă a calității produselor, satisfacerea exigenței celor care le folosesc, trebuie să preocupe permanent pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii din fabrici și uzine, conducerile administrative, organizațiile de partid și organele sindicale; să constituie o chestiune de prestigiu și mîndrie pentru fiecare colectiv.

Azi încep semifinalele „mondialelor“ de handbal

O®O

Vesti din industria cauciucului
® La Uzinele Chimice Romîne din 

Capitală au intrat în funcțiune noi uti
laje moderne. Cu ajutorul acestora se 
vor realiza pantofi din cauciuc cu un 
aspect plăcut și de bună calitate.

® De la apariția sa în unitățile cot- 
merciale, încălțămintea cu talpa „Duro- 
flex" a fost apreciată de cumpărători. 
Tehnicienii și muncitorii Combinatului 
de cauciuc Jilava se străduiesc să a- 
ducă noi îmbunătățiri calității tălpii 
„Duroflex". Prin modificarea procesului 
tehnologic ei au obținut o talpă rezis
tentă, de culoare și greutate specifică 
apropiate celei naturale.

tt La întreprinderea „Quadrat” din 
Capitală a început fabricarea șoșonilor 
cu toc subțire și vîrf ascuțit, precum 
și a galoșilor bărbătești cu vîrf ascuțit.

® Sandalele din policlorură de vinii 
sînt apreciate și căutate mai ales acum, 
în sezon călduros, de cei care merg 
în concediu la mare. îmbogățirea sor
timentului acestor produse constituie o 
preocupare a lucrătorilor din sectorul 
industriei cauciucului. Recent, la fabri
ca „Dermatina” din Timișoara a început 
montarea unor noi utilaje cu ajutorul 
cărora va spori numărul modelelor de 
sandale pentru plajă.

tlnua a iz it ă

Dună trei zile 
discute în ca- 

preliminarii- 
handbalistele 

avut ieri zi 
de odihnă. Astăzi 
„mondialele" vor 
continua cu me
ciurile grupelor se
mifinale. Programul 
complet al jocuri
lor este următorul:

GRUPA I. (sta
dionul „Republicii" 

din Capitală) miercuri : R. P. Romînă— 
R. P. Ungară ; joi : R. 
R. P. Ungară ; vineri : 
R. S. Cehoslovacă.

GRUPA II. miercuri : 
că—R.P.F. Iugoslavia (la Brasov) : joi : 
Danemarca—Uniunea Sovietică (la Sibiu); 
vineri : Danemarca—R.P.F. Iugoslavia, (la 
Brasov).

La Ploiești, în turneul pentru locurile 
7—9, are loc astăzi partida dintre Japo
nia și R. P. Polonă. Mîine se 
meciul Germania—Japonia,, iar 
R. P. Polonă—Germania.

Toate meciurile vor începe

HAI
S. Cehoslovacă—
R. P. Romînă—

Uniunea Sovieti-

desfășoară
poirr.îine :

la ora 19.

Aseară la fotbal

Stoaua — Selecționata 
Armatoi Siriene 3-0

Selecționata de fotbal a Armatei Si
riene a susținut aseară pe stadionul Re
publicii din Capitală un meci în com
pania echipei Steaua, cîștigătoarea 
pei R. 
baliștii 
reușit 
poarta 
ori. în 
echilibrat, jucătorii oaspeți remarcindu-se 
printr-o bună tehnică individuală. Scor 
final : 3—0 pentru Steaua.

Mîine, fotbaliștii oaspeți vor juca la 
Galati cu echipa locală C.S.O.

„Cu- 
P. Romîne". In prima repriză, fot- 

bucureșteni, net superiori, au 
să creeze faze spectaculoase la 
oaspeților și să înscrie de trei 
repriza secundă jocul a fost mai

La unitățile Aprozar din 
Botoșani, încă din a doua 
jumătate a lunii iunie s-au 
pus în vînzare roșii, cas
traveți și alte legume tim
purii. Nu e vorba de legu
me cultivate în sere sau 
aduse de la vreo gospodă
rie din sudul țării, unde 
se desprimăvărează mai 
devreme. Ele au fost pro
duse aici, la marginea 0- 
rașului, în grădina gospo
dăriei colective „Cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.“. 
Realizările din sectorul le
gumicol al acestei gospo
dării sînt o dovadă în plus 
că, chiar în regiunile din 
nordul țării, unde clima e 
mai rece, dacă oamenii 
muncesc cu pricepere, pot 
obține producții timpurii 
de legume pentru aprovi
zionarea populației.

Am vizitat zilele trecute 
grădina de legume a aces
tei gospodării. Sînt aici 
parcele mari cu roșii, var
ză, vinete, ardei etc., în
grijite cu mîini de ade.vă- 
rați gospodari. Colectiviș
tii au amenajat un sistem 
de irigare care asigură apa 
necesară plantelor. Toate 
fac ca această grădină să 
fie ca oricare alta din 
jurul Capitalei sau din 
alte locuri cu tradiție în 
legumicultură. Și mai tre
buie ținut seama că gos
podăria are numai doi ani 
de activitate. Anul trecut 
aci s-au realizat din valo
rificarea legumelor 600 000 
lei și, ceea ce este impor
tant, gospodăria a putut da 
o mare contribuție la apro
vizionarea orașului, pen
tru care altădată legumele 
se aduceau de la mare dis
tanță.

In acest an, gospodăria 
cultivă 40 ha cu legume și 7 000 mp cu culturi for
țate sub geam. Cum s-a a- 
juns la aceste rezultate ?

După înființarea gospo
dăriei, consiliul d.e condu
cere și organizația de 
partid, la recomandarea 
specialiștilor, au hotărît să 
dezvolte printre alte ' ra-

muri de producție și cul
tura legumelor. Dar pentru 
aceasta trebuiau oameni 
pricepuți. S-au gîndit în 
primul rînd la Ion Unța
nu, care mulți ani a grădi
nărit pe un petec de pă- 
mînt. Consiliul de condu
cere l-a numit brigadier 
legumicol. Dintr-o dată, 
Unțanu s-a văzut pus în 
situația să facă grădinărie 
pe zeci de hectare și să în
vețe zeci de oameni acest 
meșteșug. Cu sprijinul con
siliului de conducere și al 
organizației de bază a reu
șit să facă treabă bună.

.,illlllllllllllllilllll!llllllllllllllllllllilll!lllllllllllllliilli!llilllllllllllllll!llillllil|||'lll|!|!l|lllllllllllllll!llî!l!lllllllll!llli,

rul de la gospodăria colec
tivă din Scheia, șeful de 
echipă de l'a G.A.C. Toci- 
leni, președintele de la 
G.A.C. Răchiți și alți co
lectiviști pot fi întîlniți 
destul de des pe la grădi
na gospodăriei colective 
din Botoșani. De subliniat 
este faptul că răspândirea 
metodelor folosite la G.A.C. 
Botoșani în cultura legu
melor a început să se facă 
în mod organizat. Comite
tul regional de partid Su
ceava, preocupîndu-se de 
asigurarea pe plan local a 
cantităților de legume nePe marginea unui schimb ds experiența în problemele legumiculturii
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Și-a ales cîțiva oameni pe 
care i-a pregătit temeinic 
și apoi au trecut la ame
najarea terenului, construi
rea unui iaz și instalarea 
sistemului de irigare.

Au făcut răsadnițe, per
dele de protecție pentru a 
apăra culturile de bătaia 
vîntului rece. Grădina a 
început să ia o înfățișare 
neașteptată. Culturile tim
purii dădeau primele roa
de și primii bani intrau în 
casa gospodăriei. In al doi
lea an de activitate — 
1961 — rezultatele au fost 
și mai bune, contribiiind în 
mare măsură la creșterea 
veniturilor bănești repar
tizate la zi-muncă. Tova
rășul Unțanu se mîndrește 
că a reușit să crească gră
dinari pricepuți, 
le-a împărtășit
din tainele legumicultura. 
Printre aceștia sînt colec
tiviștii Maria Sîrbu, Dumi
tru Roman, Tănase Fadei, 
Maria Daniliuc, Mihai Ma- 
nolache și mulți alții.

Experiența colectiviștilor 
din Botoșani este larg 
popularizată în raion. 
Mulți colectiviști din îm
prejurimi vin aci, vizitea
ză răsadnițele și grădina, 
ascultă explicațiile briga
dierului Unțanu. Brigadie-

cărora 
multe

De cîteva zile, la Uzinele „23 August" din Capitală au sosit studenți din două centie universitare : București și Iași. Ei fac parte din miile de studenți din întreaga țară care au început în iulie practica de vară.Cînd studenții, de la facultățile de tehnologia construcțiilor de mașini, mecanică și de la Institutul de construcții au sosit la Uzinele „23 August" pentru a7și continua învățătura, de astă dată la școala muncii, au găsit pregătite toate condițiile necesare desfășurării acestei activități. Conducerea uzinei și comitetul de partid, în colaborare cu cadrele didactice, s-au îngrijit din timp de elaborarea unor programe pe specialități, în care se indică principalele probleme pe care studenții să le urmărească la fața locului, în uzină ; au fost întocmite graficele de repartizare a studenților pe zile, pe mașini și procese de producție ; în fiecare secție aii fost desemnați cîte 3—4 ingineri și tehnicieni care să se ocupe de practica studenților. Așa se face că, din prima zi chiar, studenții lucrează alături de muncitori, ingineri și tehnicieni, învață de la ei, îi ajută în muncă. Dimineața ei pot fi văzuți îndrep- tîndu-se spre diferite locuri de muncă : la turnătoriile de oțel și fontă, la forjă și cazangerie, în secțiile mecanică și sculărie, la serviciul metalurg-șef.Am urmărit în diferite secții ale uzinei cum muncesc studenții de la Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini djn stitutului politehnic din Iată cîteva aspecte....Secția forjă. în fața can de forjat, maistrul Antonache explică mai multor studenți cum «e reglează mașina. Dintre toți, Constantin Dochian pare mai îndemînatic. Adesea intervine la comanda mașinii șl o strunește după necesități. Se simte „ca la el acasă*. Pînă acum un an, Dochian era controlor tehnic în uzină. După șase ani de muncă în producție, uzina i-a acordat
----------------- ------------------- :--------- ' ’ --------------------

bursă pentru a urma facultatea. E unul dintre cei mai buni studenți din anul său.Alături de Constantin Dochian lucrează și studenta Cornelia Trandafir, note face crînd nicii în privința schimbării matrițelor, a reglării bătăilor la ciocanele de forjat. Totodată, a obeervat că ceea ce aici reprezintă fapte de zi cu zi, la ei, în cercul științific, ar putea constitui teme pentru iu-

A primit la examene numai de 9 și 10. Cu producția cunoștință abia acum. Lu- o săptămînă alături de har- forjori, ea s-a familiarizat

Studențî la practică

cadrul In- Capitală.unul clo- Hristache

crări interesante și cu folos practic.Printre tovarășii din echipa condusă de Leonte Popescu din secția cazangerie am întîlnit șase studenți din anul II, cunoscuți în facultate ca „bursierii uzinei*. Cu toții, și Teodor Mareș, și Dumitru Mihăilescu, și Cornel Smaranda și ceilalți au lucrat pînă acum doi ani în diferite secții ale uzinei. Cunosc așadar problemele procesului tehnologic. De aceea, îndată ce au sosit în uzină, el au început să lucreze și să-i ajute pe tovarășii lor cu care au învățat meseria în școala profeeională. Mareș, împreună cu Ion Alecu, lucrează la trasarea virolelor pentru morile de ciment, iar Viorel Bujoreanu și Gheorghe Constantin sudează cisterne. Și muncitorii îi ajută facă lucru de oalitate, așa cum cere.Cu multă tragere de inimă ocupă muncitorii șl tehnicienii studenții care n-au lucrat în fabrici și uzine. Ei îi familiarizează cu locul de muncă, le împărtășesc din experiența lor. încă din primele zile de practică studenții și-au dat seama că au mult de învățat de la muncitorii pe lîngă care lucrează. Noile piocedee tehnolo-

gice și metodele de muncă folosite în uzină prezintă un interes deosebit pentru studenții din anul IV. Marin Ionesou mai are un an pînă va deveni inginer. S-a împrietenit repede cu strungarul Constantin Merișan, un om cu experiență în meserie și cu dragoste de învățătură. Se ajută între ei. Acum, și el și ceilalți colegi lucrează alături de cei mai buni strungari, studiază aparatele de măsură și control, dispozitivele speciale, geometria și ascuțirea sculelor, își însușesc noi cunoștințe care le vor ii de mare folos cînd vor pregăti lucrarea de diplomă.Programul de practică al studenților din anul IV prevede și unele acțiuni interesante menite să îmbogățească bagajul lor de cunoștințe. Vor avea loc întîlniri pe secții între studenți și muncitorii fruntași, în care viitorii ingineri vor face expuneri pe teme tehnice, vor asista la demonstrații privind aplicarea noilor metode de lucru, făcute de muncitori. Se pregătește și o cesiune de comunicări științi-

flee a cărei tematică va fi inspirată de problemele de producție ale uzinei. Participînd nemijlocit la procesul de producție, studiind în amănunt procedeele tehnologice moderne, studenții își însușesc noi cunoștințe, se atașează și mai mult de profesiunea aleasă.Sudura între studenți și muncitori nu se realizează numai muncind împreună la strung fața cuptorului de oțel, în activitatea obștească, tetul U. T. M. din uzină, ună cu organizațiile U.T.M. ale studenților au întocmit un plan comun de acțiuni cultural-educative. Am reținut din program serile literare și audițiile muzicale la care își vor da concursul tineri muncitori din uzină și studenți, excursia cu autocarele la Snagov, amenajarea unei baze sportive în incinta uzinei care va fi gata pînă la începutul lunii august, serbarea care 
ee pregătește la ciasa raională de cultură de către echipele artistice ale muncitorilor și studenților. După orele de program, studenții împreună cu tinerii muncitori participă la manifestările o-rganizate la club, la întrecerile sportive, la munca patriotică.

GH. BALTA

sau în ci și Corni- înipre-

Tineri studenți la una dintre preselo hidraulice de mare putere 
ale uzinei. (Foto : A. Cartojanu)

în 
în 
se 
de 
In

cesare, a organizat vi
zitarea G.A.C. Botoșani 
de către brigadieri le
gumicoli, șefi de echipă, 
președinți, ingineri agro
nomi din numeroase alte 
gospodării colective. Aceste 
vizite au fost inițiate 
toamna trecută, cînd 
regiune au început să 
pună bazele producției 
legume din acest an.
total s-au organizat cinci 
asemenea vizite, ultima 
avînd loc în luna iunie, 
la recoltatul roșiilor. In 
prezența oaspeților, colec
tiviștii din Botoșani au re
coltat o cantitate de 300 kg 
de roșii — prima recoltă.

Această vizită a consti
tuit un prilej de învăță
minte prețioase. Dar mai 
bine să urmărim pe oas
peți și pe gazde. însoțiți 
de tov. Mihai Fenașcu, 
președintele gospodăriei, și 
de brigadierul Ion Unțanu, 
oaspeții au vizitat grădina 
de legume. La răsadnițe 
ei au aflat că pentru a 
obține producții timpurii 
este foarte important să ai 
răsaduri cît mai viguroase, 
crescute sub geam. Aceasta, 
deoarece timpul în nordul 
Moldovei fiind mai răco
ros, plantarea se face 
mai tîrziu. Dacă răsadu-

rile sînt viguroase, ajung 
să rodească în scurtă vre
me după, plantarea în cîmp, 
așa cum s-a întâmplat de 
altfel și în acest an. Aici 
se cultivă pe o mare su
prafață roșii și alte culturi 
timpurii în răsadniță, rea- 
lizîndu-se un venit de 15 
lei la fiecare metru pătrat.

In vederea obținerii unor 
producții mari și cît mai 
timpurii, brigada condusă 
de 
dus sămânța hibridă de 
roșii între 
și Bizon, 
evidente, 
gospodării 
nea sămânță. In cîmp, bri
gadierul a vorbit și despre 
o metodă pe care o folo
sește cu bune rezultate 
pentru producerea arpagi
cului.

Unțanu a explicat con
cret pe teren cum se pot 
obține de pe aceeași supra
față mai micite recolte.

Această vizită rodnică a 
fost încheiată printr-o dis
cuție despre cele văzute și 
despre problemele legate 
de extinderea culturii le
gumelor în gospodăriile 
colective din regiune. S-a 
putut vedea că unele gos
podării colective ca Roma, 
Stăuceni, Tocileni, Vernești 
și altele au făcut mari pași 
înainte în această direcție, 
contribuind astfel la apro
vizionarea populației cu 
legume și realizînd pe a- 
ceastă cale mari venituri 
bănești. S-a semnalat și 
faptul că unele gospodării 
colective ca Scheia și Bur- 
dujeni, din apropierea ora
șului Suceava, nu obțin 
încă rezultate pe măsura 
posibilităților lor.

Inițiativa Comitetului re
gional de partid Suceava, 
de a populariza experiența 
înaintată și metodele de 
muncă ale fruntașilor, se 
dovedește foarte bună. Ex
periența înaintată devine 
astfel un bun al tuturor 
gospodăriilor colective din 
regiune, contribuind ca le
gumicultura să se dezvolte 
tot mai mult și în această 
parte a țării.

Pășunile /alpine de la pasul 
Prislop. In acest an, pe lingă nu
meroasele turme de ol, în tabe
rele de vară de aici pășunează 
și un mare număr de vaci șl vi
lele aparținind gospodăriilor co
lective din regiunile Maramureș 
șl Suceava.

tov. Unțanu a'pro-

soiurile Pitică 
Foloasele sînt 

Acum, multe 
solicită aseme-

I. HERȚEG
o a o

Turneul
DEVA (coresp. „Scînteii"). — De cîteva 

zile, în regiunea Hunedoara și-a început 
turneul Opera de Stat din Cluj. Două 
formații, însumînd 220 de persoane, dau 
spectacole cu operele „Traviata" și „Băr
bierul din Sevilla“, cu operetele „Ana 
Lugojana",
zătorul de păsări" la Hunedoara, Deva,

Operei de Stat din

„Lăsați-mă să cînf" și „Vîn-

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

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

CIRCUL DE STAT :
REȚE (orele 20).

ELAN ȘI TINE-

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 (10; 12; 15,30; 18,30; 20,45). 
CÎND COMEDIA ERA REGE : Republi
ca (9,30; 11,30; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
înfrățirea între popoare (15; 17,15;
19,30; 21,45), Libertății (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Stadionul Republicii (20,30),
Stadionul Glulești (20,30), Stadionul Di
namo (20,30), Arenele Libertății 
cînd vine ----------------
(10,15; 
VANI ; 
NUMAI O GLUMĂ : 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21 — grădină 20,30), 
1 Mal (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Olga Ban
ele (15,30; 18 — grădină 20,30), Grădina 
V. Roaită (21). CAVALERII TEUTONI
— cinemascop — (ambele serii) ; Lumina
(10; 13,20; 16,45; 20,30). ALBĂ CA ZĂPADA: 
Tineretului (10; 11,35; 13,10; 15,45; 17,20; 
18,55; 20,30). DUELUL 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 
Septembrie (la ora 10). MAI TARE CA 
URAGANUL : 13 Septembrie (16,30; 18,15; 
20,30). O ZI DIN VIAȚA UNUI TINĂR
— SPRE BAMAKO — U.E.F.A. — Tur
neul de juniori-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). BĂTRÎNUL ȘI MAREA: 
8 Martie (15; 17,05; 19,10 — grădină 20,30), 
Popular (16; 18,15; 20,30). DAMA DE
PICA : Grivița (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; 16; 18,30; 20,45), Alex. Sahla 
(9,45; 12; 14.45; 17; 19,30), Miorița (10; 12,15; 
18; 18,30; 21). RAZE PE GHEAȚA : Unirea 
(16; 18,15 — grădină 20,30), M. Emlnescu

(20,30). 
DRAGOSTEA : Magheru 

12; 15; 17; 19; 21). DON GIO-
V. Alecsandri (15; 17; 19; 21).

I. C. Frimu (9,30;

alte orașe și

I 

!

J
I

ra paparu. 
așa mai 
parte.

Papara papării
O gazdă din 

poveste, mare 
ghiduș, și-a ser
vit oaspetele la 
prînz numai cu 
papară. Felul 
întîi: papară. ,
Felul doi: papa- •! 
" Și)

de- J

( Cam tot astfel procedează și unele j 
I restaurante din Galați. Pînă nu de J 
I mult serveau zilnic un meniu ieftin, j 
[ variat, gustos. Dar de la o vreme Iu- j 
[ crurile s-au schimbat. Meniul s-a redus J 
I (e drept, nu chiar atît de mult ca în J 
( povestea cu papara papării), la cîte- j 
f va „specialități" — să le numeri pe j 
( degetele unei mîini. De gătit, în a- J 
[ ceste restaurante gătesc aceiași bu- j 
f catari pricepuți, care pînă mai ieri J 
I primeau doar laude pentru munca 
Ir 
I ■ 
I 
I 
I 
I 
t 
!

JI țJIIIHCGU UUU| IQUUÇ <
( lor. Să le fi secat cu totul fantezia j 

în arfa culinară ? J
Poate că Direcția comercială regio- j 

nală va arăta mai multă inventivitate J 
în această direcție. (De la corespon- [ 
dentul regional al „Scînteii").

i

Stofă cu surprize jI
1

Cînd I 
însă 

omul J 
stupe- j

Brad, Orăștie, Cugir șl în 
centre muncitorești ale regiunii.

La spectacole își dau concursul Lia 
Hubic, Traian Popescu și Anatol Chi- 
sadji, artiști emeriți, precum și artiștii Li
via Liseanu, Alexandru Racolfa, Corne! 
Fănățeanu, Elena Vătaiu, Vasile Șildan și 
alții.

(16; 18,15; 20,30). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTĂ : Flacăra (15,30; 18; 20,45) 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gră
dina Progresul (20,30), Grădina Alex. Sa- 
hia (20,30). AVENTURILE LUI KROȘ : 
rulează la cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19). 
FOCURI IN MUNȚI : Munca (16; 18,15;
20.30) . PIRAȚII --------------
scop : Arta (16; 
16; 18,15; 20,30). 
serii : Moșilor
URME TĂCUTE : Donca Simo (15; 17;' 19; 
21 — grădină 20,30), 16 Februarie (16; 
18; 20). DEPARTE DE PATRIE : rulează 
la cinematograful I. Pintilie (16; 18,15 — 
grădină 20,30). POMPIERUL ATOMIC : 
8 Mai (15; 17; 19; 21). DACĂ ȚII LA MINE 
— cinemascop : Floreasca (16; 18; 20), 30 
Decembrie (16; 18; 20). CURCANII : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). COMEDIANȚII : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (11; 16; 18; 
20). VISUL SPULBERAT ; Grădina Elena 
Pavel (20,30). NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR: 
Grădina Luceafărul (20,30). ȘOFERII IA
DULUI ; rulează la grădina cinematogra
fului 23 August (20,30). UN CÎNTEC 
STRĂBATE LUMEA : Grădina cinemato
grafului Arta (20,15). CIELITO LINDO : 
Grădina cinematografului Tudor Vladi- 
mirescu (20,30). TOM DEGEȚELUL : Gră
dină cinematografului Libertății (20,15;
22.30) .

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : e Telejurnalul 
săptămînil. » îndeplinirea ritmică a 
planurilor lunare — condiție a îndepli
nirii planului anual. • Cu aparatul de 
filmat la fabrica de porțelan Sighișoara, 
e Inovații ți Inovatori. • O metodă de 
mare eficiență în construcțiile de lo
cuințe. • Muzică distractivă. Cîntă o 
formație instrumentală condusă de Leo
nid Gudzlchievlcl. Soliști : Virginia Gud- 
zichlevlci, Rodlca Boghiu și Vasile Micu. 
® Artiști amatori în studio : Echipa de 
dansuri a întreprinderii de cabluri și 
materiale electroizolante. 19,00 — EMI
SIUNEA PENTRU SATE. Din cuprins : 
e Cronică sătească : Lucrări de strîngere 
a recoltei. • Tribuna colectiviștilor : Mă
suri pentru intensificarea muncilor de 
strîngere a recoltei. • Pentru o produc
ție sporită de lapte în fermele de vaci. 
® Cărți și reviste de specialitate. ® Mu
zică populară romînească ; Cîntă o for
mație condusă de Nicu Stănescu, artist

AERULUI — cinema- 
18; 20), G. Coșbue (10; 12;

ÎNVIEREA — ambele 
(16,30 — grădină 20,30).

La o coope- j 
rativă din Ti- j 
mișoara un di- J 
enf a adus re- ] 
cenf stofă pen- ) 
tru a-și face un ] 
cosfum. 
și-a scos 
hainele, 
a rămas

! fiat. Păreau scoase de la spălătorie, J
j fără a mai fi trecut pe sub fierul de j
( călcat. Și asta cituși de pufin din vina |
! croitorului, ci din vina celor care au j
f lucrat stofa. Și alți cetățeni care au > 
( cumpărat unele stofe produse de la- j 
I bridle de postav „Buhuși” și „Parti- ) 
[ renul roșu"-Brașov au pățit la fel — 
f lucru cu afîf mai surprinzător cu cît 
f acestea fabrică de regulă mărfuri 
ț bune, de nivel calitativ ridicat.
( Costumul cu pricina a lost trimis 
I la Direcția generală a lînii și mătăsii 
( din Ministerul Industriei Ușoare, ca 
( mostră a felului cum nu trebuie să se j 
I lucreze o stofă. Marca de fabrică a J 
f celor două întreprinderi este âpre- j 
( ciată. Dar nu și mostrele de felul J 
[celei de mai sus. (Ds la corespon-j 
I dentul regional al „Scînteii").

I bridle de postav „Buhuși" și

( acestea

Ștefan Lăză-'emerit. Soliști : Ana Ispas, 
rescu șl Vlad Dionisie.

RADIO, miercuri 11 iulie 
de concert a orașului Cluj
— Io Teatru : „Cliirița la
sile Alecsandri — orele 10,08 — I • Pre
lucrări de folclor ale compozitorilor noș
tri — orele 11,25 — Ie Din cîntecele șl 
dansurile popoarelor — orele 12,45 — II 
o însemnări de reporter — orele 13,15 — 
II b Muzică ușoară de compozitori so
vietici — orele 13,16 — I o Fragmente 
din operete de compozitori din R.D. Ger
mană — orele 14,30 — II 0 Noi înregis
trări de muzică populară primite din 
partea Radioteleviziunii sovietice — orele 
15,05 — I o Pagini alese din' mu
zica de operetă — orele 15,30 — I o An
sambluri vocale din opere — orele 16,30
— II 0 Muzică populară romînească — 
orele 17,00 — II o Bolerouri și tangourl 
de concert — orele 18,00 — I o LaUreați 
al concursului „P. I. Ceaikovski 1962“
— orele 18,05 — II 0 Tineri interpret! la 
microfon — orele 19,00 — II o Cîntece 
ale compozitorilor noștri închinate lup
tei popoarelor pentru pace — orele 20,15
— Io Tribuna radio — orele 20,30 —'V! 
• Din viața de concert a Capitalei; ■ 
orele 20,40 — I o Interprețl de muzi — 
ușoară — orele 21,15 — II o Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare — orele 
21,40 — I e Pagini din muzica simfonică 
romînească — orele 22,00 — II o Frag
mente din simfonia dramatică „Romeo 
șl Julietta“ de Berlioz — orele 23,03 — 
I 0 Muzică din opere și operete — orele 
23,15 — II.

• Din viața
— orele 9,03 
Iași“ de Va-

CUM E VREMEA
Ieri în țară: — Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul mai mult senin. Innorări mai 
accentuate s-au produs în Moldova șt 
nordul Ardealului, unde izolat à plouat. 
Vîntul a suflat slab, numai local, potri
vit. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 30 de gra
de la Drencova și Moldova Veche șl 19 
grade la Gheorghieni șl Miercurea Ciuc

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
și 14 iulie : Vremea în general frumoasă 
și călduroasă la început, apoi schimbă
toare, cu ploi locale, mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării. Vînt moderat 
temporar cu intensificări pînă la tare 
din nord--».'st. Temperatura minimă va 
fi cuprinsă între 9 ș» 19 grade, iar ma
ximă între 23 și 33 grade, local mai ri
dicată în prima parte a intervalului,

A
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Marea sărbătoare a poporului mongol TELEGRAME EXTERNE
Se împlinesc astăzi 41 de ani de la victoria re

voluției populare mongole din 1921, care a deschis 
o eră nouă în viața poporului mongol.

Luptînd dîrz, sub conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar, poporul mongol și-a cucerit 
independența de stat, și-a luat soarta în propriile 
sale mîini și a pornit cu hotărîre pe calea vieții 
noi. In anii puterii populare, muncind cu abnega
ție și bucurîndu-se de ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice, el a obținut succese de seamă în lichi
darea înapoierii feudalo-coloniale, în dezvoltarea 
industriei, agriculturii și culturii asigurînd victoria 
relațiilor de producție socialiste în întreaga eco
nomie națională.

Un eveniment deosebit de important în viața 
R. P. Mongole l-a constituit cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
din 1961, care a deschis noi perspective luminoase

de dezvoltare a țării. Însuflețiți de hotărîrile Con
gresului, oamenii muncii mongoli muncesc cu avînt 
pentru a obține noi succese în dezvoltarea și în
florirea patriei.

In cadrul marii familii a țărilor socialiste, po
poarele romîn și mongol dezvoltă tot mai mult 
relațiile reciproce de prietenie, colaborarea frățeas
că, spre binele popoarelor noastre și în interesul 
întăririi continue a unității lagărului socialist. R. P. 
Romînă și R. P. Mongolă, alături de celelalte țări 
socialiste, luptă consecvent pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, pentru consolidarea 
păcii în lumea întreagă.

Bucurîndu-se din toată inima de succesele po
porului mongol, poporul nostru îi urează să ob
țină noi și tot mai mari realizări în opera de con
struire a socialismului, în lupta pentru victoria 
cauzei păcii.

prin munca harnică Æ CONSTRUCTORILORdin zilele însorite1950. Bătrînul Bad-...Era într-una ale verii anului masambu s-a întors acasă de la vecini tîrziu. Povestind despre noutățile pe care le aflase, el spuse într-o doară că de la oraș a sosit un delegat spre a angaja oameni pentru șantierele de construcții. Fiul său, Țogo, se grăbi să spună :— Ar ii bine să mă înscriu și eu, tată. Cu vitele o să. vă descurcați și singuri.— Ce-i drept, e drept — spuse bătrînul. Dar n-ai decît 15 ani... Te vor primi î— Dacă voi spune că vreau...— încearcă, n-am nimic împotrivă.Cu asentimentul tatălui său, băiatul plecă să-l caute pe delegat.— Cîți ani ai 7 Aceasta era o întrebare de neînlăturat. Dar Țogo privi cu îndrăzneală în ochii delegatului și spuse cinstit :— Cincisprezece.— M-da, spuse gînditor delegatul. Nu prea cred să te primească. Dar dacă ții atît de mult...— Doresc din toată inima. în- scrie-mă. Mă cheamă Țogo...El se întoarse acasă vesel și mulțumit. „Am să plec la oraș și am să lucrez la marile construcții", gîn- dea el. Și parcă vedea aevea înăl- țîndu-se case albe cu etaj. Asemenea case el văzuse doar în centrul administrativ, unde fusese cu tatăl său să predea lînă.A doua zi, toți cei înscriși au primit oîte 150 de tugrici pentru cheltuieli de deplasare. Iar peste o zi Țogo, împreună cu alții, pleca la oraș cu un camion. Cu cît se apropia de Ulan Bator, cu atît mai nerăbdătoare erau privirile tînărului care scruta orizontul... La miezul nopții mașina ajunse în oraș. Tînărul văzu case mari ale căror ferestre erau viu luminate ; razele farurilor

de la mașini tăiau întunericul aidoma unei săbii din basme. Ulan Bator devenise un oraș mare, cru multă animație și nu suferă comparație cu centrul administrativ pe care Țogo îl văzuse odată.„Mă vor primi acum ? Oare am făcut drumul degeaba pînă aici?' — aceste gînduri îl frămîntau pe băiat. A fost primit la lucru ca muncitor auxiliar în brigada lui Sodnom.Deși îi venea greu la început, neavînd obișnuința și îndemînarea necesară, în prima lună de muncă primi 320 de tugrici. El își cumpără o haină nouă, își făcu rost de cizme. După cîteva luni ceru să lucreze ca zidar.Trecuse un an de cînd tînărul se afla la Ulan Bator. Apoi au venit și părinții săi. Țogo era zidar încadrat în categoria a treia.— A fost greu la început ? — l-am întrebat pe Țogo, care între timp devenise un muncitor demn de tot respectul.— Desigur — mi-a spus el. Am primit și bobîrnace pentru că zidul nu era drept, pentru că nu îndeplineam totdeauna norma.Anul 1953 a fost pentru el un an care i s-a întipărit în minte. In vara acelui an a venit în Mongolia renumitul zidar sovietic V. Ko- roliov pentru a împărtăși din bogata lui experiență constructorilor mongoli. Țogo a urmărit cu atenție metodele de lucru ale constructorului sovietic. Acesta lucra cu pricepere, calm, cu simțul răspunderii.Tînărul a început să se gîndeas- că în ce fel să alcătuiască o echipă „în cinci’, așa cum învățase de la zidarul sovietic. I s-au alăturat Erdenemunh, Dardai, Namjil, Sosor- baram. Unindu-și forțele, fiecare dintre ei așeza zilnic tot mai multe cărămizi.La începutul anului 1955, în ca-

drul unei ședințe a organizației tineretului revoluționar, cei 5 din echipă și-au luat angajamentul^ să așeze într-un schimb 20 100 cărămizi. Cu prilejul construirii unor depozite într-un raion al capitalei R.P. Mongole, echipa și-a ținut cuvîntul dat : a așezat într-un schimb 22 970 cărămizi. Tinerii constructori căpătau din ce în ce mai multă experiență.In 1957 Țogo a iăcut cîteva propuneri de raționalizare a căror aplicare în producție a adus economii de cîteva zeci de mii de tugrici.Construcția orașului Ulan Bator continua să . ia amploare, capitala mongolă devenea din ce în ce mai frumoasă. între timp cei 5 tineri constructori reușiseră să așeze 43 500 de cărămizi pe schimb. Dar Țogo nu se mulțumea cu cele a inițiat crearea unor trei"... La construcția muzică și coregrafie mată din trei oameni sub conducerea lui a așezat într-un schimb 42 450 de cărămizi.Tînărul șef de echipă este foarte atent la tot ce este nou și înaintat. Cînd în țară s-a desfășurat întrecerea în cinstea celei de-a 90-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin, Țogo a format o brigadă de tineri membri ai Uniunii Tineretului Revoluționar Mongol. Ei au participat activ la această mișcare.în ultimii ani, la Ulan Bator au fost construite sute de noi clădiri. Tot mai mulți oameni ai muncii se mută în locuințe noi, cu încălzire centrală, cu camere mari și luminoase. Aceste case sînt construite de mîinile unor admirabili muncitori constructori ca Țogo.
D. NAIMANJINUlan Bator.

realizate. El echipe „de școlii de echipa for-

Mișcarea revendicativă a oamenilor muncii din ItaliaROMA 10 (Agerpres). — Greva de trei zile a celor peste un milion de muncitori metalurgiști continuă. Pînă acum patronatul nu a satisfăcut revendicările formulate de sindicate privind îmbunătățirea condițiilor ’ de salarizare și obținerea dreptului la încheierea^ contractelor de muncă separate pe întreprinderi.Pentru a doua oară, o grevă a muncitorilor din industria metalurgică prelucrătoare paralizează complet întreprinderile din Torino, Modena, Neapole și Florența, aparținând firmei „Fiat“.Contractul separat încheiat de administrația firmei „Fiat" cu liderii de dreapta ai Uniunii italiene a muncii a stîrnit proteste vehemente din partea membrilor de rînd ai acestei uniuni sindicale. în semn de protest împotriva acțiunilor conducerii de dreapta a acestei uniuni, Ia Torino a avut loc o nouă mare demonstrație a greviștilor în fața sediului Uniunii italiene a muncii din acest oraș. Poliția a atacat pe demonstranți, rănind numeroase persoane și operînd sute de arestări. După cum relatează agenția Associated Press, numărul arestaților este atît de mare încît unii au trebuit să fie închiși în barăci militare, deoarece închisorile din oraș s-au dovedit neîncăpătoare.ROMA 10 (Agerpres). — In satele italiene a fost organizată la 9 iulie Ziua națională de luptă pentru reforma agrară. In regiunea Brindisi, în sudul Italiei, în regiunile Toscana, Emilia, Veneția, Abruzzi au avut loc grețve. Oamenii muncii din agricultură cer înfăptuirea unei reforme agrare și îmbunătățirea condițiilor prevăzute de contracte.

Puternice proteste în întreaga lume 
împotriva experiențelor nucleare aâe S.U.A.A

Din toate colțurile lumii se aud proteste pline de indignare împo
triva exploziei bombei nucleare americane la mare înălțime. Redăm 
mai jos declarațiile făcute de o serie de personalități din diferite țări 
ale lumii.

Unite", 
cunoscut filo- 
unei bombe 
efectuată de

KWAME N KRUM AH, președintele 
Ghanei, a adresat o notă președinte
lui Kennedy în care califică explozia 
nucleară americană la înaltă altitudine 
drept „o acjiune din cele mai neferi
cite săvîrșife de Statele

BERTRAND RUSSELL, 
zof englez : „Explozia 
de ordinul megafonelor
americani la o altitudine de 200 de 
mile de suprafața terestră constituie 
un act nebunesc”. Russell și-a exprimat 
regretul profund că guvernul englez 
„continuă să fie aliat cu un guvern 
atît de lipsit de judecată sănătoasă șl 
umanitate”,

BERNARD LOVELL, renumit om de 
ș(iinjă englez, specialist în domeniul 
Cosmosului, a denumit această explo
zie „una din cele mal oribile șl pe
riculoase experlenfe efectuate pînă 
acum".

MOUMOUNI ABDOU, reprezentant 
al vieții publice din Senegal : „Explo
zia bombei ’ cu hidrogen americane 
constituie o provocare la adresa opi
niei publice mondiale... Ea dovedește 
o dată mai mult că oamenii iubitori 
de pace sînt datori să-și unească efor
turile pentru a evita un război nu
clear cu consecințele lui groaznice".

K. ZILLIACUS, deputat laburist l 
„Oamenii de știință chiar din Statele 
Unite, din Anglia și din multe alte 
tari au condamnat hotărîrea S.U.A. de 
a efectua experienfe în Cosmos. Con
sider că această experienfă este o ac
țiune rușinoasă și primejdioasă și de

OșO

Apelul adresat poporului algerian 
de Partidul Comunist din AlgeriaIntr-un algerian,Algeria

Demonstrație 
la Londra

aceea o condamn în modul 
categoric".

MARIA 
militantă a 
Argentina :

cel mai

cunoscută 
pace din

ROSA OLIVER, 
mișcării penfru 
„Eu cred că aceasta esfe 

o agresiune împotriva oamenilor. îmi 
amintesc cuvintele premierului Hrușciov 
că spațiul cosmic frebuie cercetat pen
fru binele omenirii, pentru fericirea 
întregii lumi. îmi amintesc, de aseme
nea, că președintele S.U.A., Kennedy, 
s-a declarat de acord cu aceasta, Nu 
pot înfelege cum președintele S.U.A. 
spune una și face altceva. Astăzi 
avem nevoie ca lumea să fie condusă 
de oameni ale căror cuvinte să nu 
se deosebească de fapte".

Declarația Ministerului de Externe 
al JaponieiTOKIO 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția Reuter, Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei a declarat că „este cît se poate de regretabil că, în pofida tuturor protestelor, Statele Unite au efectuat explozia nucleară la mare altitudine".

(Agerpres), — 
relatează că în 
9 iulie a avut 

ambasadei !

Agen- 
î după- 

loc la 
Statelor

LONDRA 10 
fiile de presă 
amiaza zilei de 
Londra, în fața 
Unite, o demonstrație de protest îm
potriva efectuării de către S.U.A. în 
regiunea insulei Johnston a exploziei 
nucleare de mare putere la o altitu
dine de aproximativ 200 de mile.

Demonstranții au încercat să remită 
personalului ambasadei o serie de 
scrisori de protest împotriva exploziei 
nucleare americane, dar nu au fost 
primiți. Ei au depus scrisorile la ușile 
clădirii ambasadei.

Poliția a intervenit cu brutalitate 
pentru a-i împrăștia pe manifestanțl 
dar aceștia au continuat să scandeze: 
„Să se pună capăt experiențelor nu
cleare". Au fost operate 20 de ares
tări.COPENHAGA 10 (Agerpres). — în seara de 9 iulie în fața clădirii ambasadei americane din Copenhaga a avut loc o demonstrație spontană de protest împotriva exploziei nucleare americane efectuată la mare altitudine. La demonstrație au participat cîteva sute de persoane.. Un detașament numeros de poliție a împrăștiat pe demonstranți din fața clădirii ambasadei.

S.U.A. intenționează să efectueze 
o nouă explozie nucleară la mare altitudineDupă explozie, legătura dintre S.U.A. și Australia a fost întreruptă aproximativ 20 de minute. în știrile sosite din Tokio care timp au turtle radiotelefonice dintre capitala Japoniei și Honolulu, California și Buenos Aires.în pofida protestelor din întreaga lume împotriva exploziei efectuată la 9 iulie, Statele Unite intenționează, după cit se pare, să continue a- ceastă serie de experiențe cu arma nucleară și cu hidrogen atît în O- ceanul Pacific, cît și în Nevada. Co-* respondentul din Honolulu al agenției U.P.I. relatează că Statele Unite intenționează să explodeze în curînd o nouă instalație termonucleară, de c’ ita aceasta la înălțimea de aproximativ 500 mile.

NEW YORK 10 (Agerpres). TASS, în S.U.A., ca și în întreaga lume, se manifestă o profundă îngrijorare în legătură cu explozia nucleară în Cosmos efectuată la 9 iulie de Statele Unite..Amploarea prejudiciilor pricinuite nu este încă destul de clară. Un colaborator oficial al Comisiei pentru energia atomică de la Washington a declarat doar că influența exploziei asupra centurii de radiații care înconjoară pămîntul, nu va fi cunoscută cel puțin două săptămîni, iar cantitatea de depuneri radioactive de pe urma exploziei n-a fost încă determinată.Se poate spune însă de pe acum că influența undei de șoc provocată de explozie asupra ionosferei va dăuna serios legăturilor radio din întreaga regiune a Oceanului Pacific.
———o «o

se arată că un oare- fost întrerupte lșgă-
sePartidul comunist propune să țină alegerile în alianță și înțelegere între diferitele tendințe pe baza desemnării unor candidați comuni și a adoptării unui program minim comun. Adunarea Constituantă este chemată să dea Algeriei o constituție democratică, care să garanteze drepturile și libertățile democratice pentru întreaga populație a țării.în apel se scoate în evidență necesitatea vitală a alianței tuturor forțelor sănătoase ale națiunii.Programul minim comun al forțelor patriotice, formulat de partidul comunist, prevede, printre altele, o reformă agrară radicală într-un termen lelor nale, pace bazatărirea legăturilor și a colaborării cu aceste țări, în special ou țările lagărului socialist

ALGER (Agerpres). — apel adresat poporului Partidul Comunist din subliniază că divergențele existente în cadrul Frontului de eliberare națională trebuie rezolvate pe cale democratică. „P.C. din Algeria — se spune în apel — va depune toate eforturile și va sprijini orice încercare, orice acțiune care urmărește acest scop — fie o sesiune a Consiliului național al revoluției algeriene, oare va fi urmată de un Congres național deschis pentru toate forțele antiimperialiste fără excepție, fie un comitet național de conciliere cu participarea unor personalități cu vederi patriotice care oglindesc toate tendințele“.Partidul comunist propune să se țină în viitorul cel mai apropiat alegeri pentru Adunarea Constituantă ; aceste alegeri trebuie efectuate pe baza reprezentării proporționale, care ar permite reprezentarea tuturor tendințelor patriotice în adunare.

Universității nationale

scurt, naționalizarea principa- sectoare ale economiei națio- promovarea unei politici de și colaborare cu toate țările pe principiilor Bandung-ului, în-

Clădirea 
mongole din Ulan Bator.

Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări 
a Revoluției Populare MongoleTovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, a adresat 'cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției. Populare Mongole, tovarășului P. Sagdarsuren, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, o telegramă prin care transmite felicitări cordiale și urări de succes în activitatea sa de promovare a politicii externe a R. P. Mongole îndreptate spre colaborarea între popoare și apărarea, păcii în lume.

★Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mongole, marți după-amiază, Nan Sarai, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Mongole, care se află în țara noastră, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.
★Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Revoluției Populare Mongole,

-------------OqO

marți seara a fost prezentat în sala din str. Batiște filmul „Huho în curînd se însoară".Au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai I.R.R.C.S., Ligii Romîne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și ai unor organizații obștești, funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Afacerilor Externe, academicieni, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.A fost de față secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Mongole, Nan Sarai.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai plomatic.Filmul — producție lor cinematografice din golă — care redă un viața tinerilor mongoli, mit cu căldură de asistență.(Agerpres)
corpului di-a studiouri- R. P. Mon- episod din a fost pri-

- Lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcaniceMarți au continuat la Sinaia lucrările Colocviului internațional de civilizații balcanice. Ședința de dimineață a fost prezidată de prof. Faik Reșit Unat, vicepreședinte al Comisiei naționale turce pentru U.N.E.S.C.O.La prima temă a colocviului nitatea și balcanice", cări : dr. A. I. Tveritinova (U.R.S.S.) despre „Importanța izvoarelor orientale pentru studierea istoriei și culturii popoarelor balcanice" ; prof. Vladimir Gheorghiev (Bulgaria) despre „Problema lingvistică comună a popoarelor balcanice“ și prof. A. Buda (Albania) despre „Cultura poporului albanez ca element constitutiv al culturii balcanice“.

i „U- diversitatea civilizației au prezentat comuni-

Comunicările au fost urmate de discuții.In ședința de după-amiază, prezidată de prof. André Mirambel, directorul Școlii naționale de limbi o- rientale (Franța), au prezentat comunicări, în cadrul aceleiași teme : prof. Panayotis Georgountzos (Grecia) despre „Limba și literatura greacă — mediator între Orient și Occident în civilizația balcanică", acad. W. Antoniewicz (Polonia) despre „Culturile neolitice ale ceramicii pictate în Polonia” și prof. Hamit Zübeyir Koșay (Turcia) despre „Identitatea și diversitatea între preistoria anatolică și cea balcanică (după cercetările de la Alacahöyük și Güllûceg)“. Au urmat discuții.Lucrările colocviului continuă.(Agerpres)

A- Brazilia a luat sfîrșitîn vederea Brochado a

Regiuni din Irianul de vest 
eliberate de partizaniDJAKARTA 10 (Agerpres). — Acțiunile încununate de succes ale partizanilor în Irianul de Vest au stîrnit panică în rîndurile colonialiștilor olandezi, a declarat purtătorul de cuvînt al statului major pentru eliberarea Irianului de Vest, maiorul Sadjuti. Partizanii indonezieni, a declarat el, se apropie de orașul de la olandezi o mare cantitate de Merauke. Sînt în curs lupte la So- rong, Fakfak și Kaimana. La 6 iulie au fost eliberate de sub dominația olandeză regiunile Atinjo și Aifat.Acționînd împotriva patrioților,

autoritățile olandeze aplică tactica pămîntului pîrjolit. Ele incendiază regiunile în care bănuiesc că se află partizani.Agenția Antara relatează că partizanii se bucură de sprijinul deplin al populației locale. în regiunea Merauke locuitorii au capturatmuniții și arme pe care le-au predat partizanilor. Colonialiștii împușcă și arestează pe toți cei bă- nuiți de simpatii față de partizani, dar represaliile nu fac decît să intensifice ura față de asupritori.
iE

MOSCOVA. La 9 iulie a sosit la Moscova delegația militară a Republicii Ghana, condusă de ministrul apărării, Kofi Baako.
ALGER. Agenția MEN anunță că în seara de 8 iulie ultimele unități ale Armatei de eliberare națională a Algeriei au părăsit teritoriul Tunisiei și s-au înapoiat în Algeria.
CIUDAD DE PANAMA. Cu prilejul unei recente întruniri a Asociației inginerilor din Panama, ministrul finanțelor, Gilberto Arias, a declarat : „Canalul Panama este proprietatea poporului din Panama și trebuie să fie folosit și apărat de el. Statul Panama este în mod indiscutabil suveran asupra canalului".
PARIS. Deținuții politiei și cei a- restați cu ocazia recentelor greve din Spania, relatează ziarul francez „Le Monde“, sînt supuși la torturi bestiale în închisorile franchiste. Printre aceștia este și pictorul A- gustin Ibarrola care se află în subsolurile direcției poliției din Biscaia, împreună cu criticul de artă Antonio J. Pericas. Din informațiile primite de la familiile deținuților, pictorul Ibarrola, nemaiputînd suporta torturile, a încercat să se sinucidă.
SEUL. în regimul dictatorial sud- coreean s-a produs o nouă schimbare. Junta militară sud-coreeană a numit pe Kim Hyun Chul în func-

ția de prim-ministru. După demisia fostului prim-ministru, Song Yu Chan, luna trecută, această funcție a fost preluată în mod provizoriu de dictatorul sud-coreean Pak Cijan Hi. Kim Hyun Chul a intrat în actualul guvern luna trecută. El a deținut funcția de ministru de finanțe în regimul sîngerosului dictator Li Sîn Man.

§ T g K onomice prin care trec în momentul de față S.U.A. și țările Pieței comune.

CARACI. La 8 iulie la Dacca, capitala Pakistanului de est, pentru prima dată după ridicarea stării de război a avut loc un mare miting convocat de liderii fostelor partide politice. Fostul ministru principal al Pakistanului de est, Ataur Rahman, a declarat că restabilirea democrației, a sistemului parlamentar și e- fectuarea unor alegeri generale constituie revendicări ale întregului popor.
BUENOS AIRES. Mario Valotta, editorul ziarului de dimineață „De- mocracia“, care apare la Buenos Aires, se află sub arest. Agenția Associated Press relatează că „Democra- cia“ desfășoară a puternică campanie împotriva guvernului actualului președinte, Guido.
LONDRA. Sistemul capitalist trece acum prin cea mai serioasă criză din toată perioada, începînd cu a- nul 1931, a declarat deputatul conservator Cyril Osborne, într-o cuvîn- tare ținută la Oxford. El a relevat în special serioasele dificultăți eco-

PARIS. Uniunea femeilor franceze a organizat strîngerea de fonduri pentru acordarea de ajutor copiilor din Algeria. Numai în departamentul Seine și în alte 97 de centre din Franța femeile franceze au adunat pînă în prezent 8 tone de diferite mărfuri, îmbrăcăminte și medicamente.

Criza de guvern dinBRASILIA 10 (Agerpres). genția France Presse anunță căprof. Francisco Brochado da Rocha, desemnat de președintele Goulart ca prim-ministru, a obținut învestitura parlamentului brazilian cu 215 voturi — pentru și 58 — contra.Luînd cuvîntul la 9 iulie în parlament înaintea votului de învestitură, Francisco Brochado da Rocha a apărat politica externă independentă dusă de Brazilia și a declarat, după cum relatează agenția, că nu va guverna „fără a obține din partea congresului un mandat care să-i permită să realizeze imediat o serie de reforme progresiste urgente“. El a cerut, de asemenea, adoptarea de către parlament a unui proiect de amendament la constituție care să prevadă acordarea de pu-
---- ——Oao

teri viitoarei legislaturi revizuirii unor instituții, insistat, de fapt, „asupra necesității unui referendum care să dea poporului posibilitatea de a-și putea exprima părerea fie în favoarea sistemului parlamentar, fie în favoarea unui regim prezidențial“.După cum s-a mai anunțat, Francisco Brochado da Rocha , este membra al partidului social-democrat, și în calitatea lui de membru al guvernului statului brazilian Rio Grande Co Sul a sprijinit naționalizarea societăților nord-americane de telegraf și telefoane la începutul anului acesta.Brochado urmează acum să stabilească lista noului guvern brazilian.
R. F. G. încearcă să-și sporească influența 

în N.A.T.O. în detrimentul AnglieiLONDRA 10 (Agerpres). — Germania occidentală stăruie insistent să-și sporească influența înN.A.T.O. în detrimentul Angliei — acest lucru reiese din comentariile apărute în ziarele engleze din 9 iulie, care relatează că Anglia cedeze două posturi N.A.T.O.Lovitura cea maitru Anglia, scrie comentatorul ziarului „Daily Mail“, este transmiterea către un general vest-german a comandamentului grupului de armată de nord din care face parte armata engleză de pe Rin. Un alt post pe care-1 pierde Anglia este comanda celei de-a doua armate tactice din care fac parte aeriene militare engleze din nia occidentală, precum și a aviației de vînătoare din sistemul apărării interne a Apgliei, „Acest

este nevoită să de comandă înputernică pen-

aeriene forțele Germa- o parte

post, arată comentatorul, a fost solicitat, de asemenea, pentru un general vest-german, dar ca măsură de compromis în prezent va fi numit un general belgian“.Toate aceste schimbări, subliniază comentatorul, Se explică prin faptul că „Germania occidentală revendică un număr tot mai mare de posturi înalte de comandă în N.A.T.O., ceea ce ar corespunde creșterii efec-t tivului forțelor ei armate“.
Conferința de ia Cairo 

pentru problemele 
dezvoltării economice

Partizan! a! păci! din localitatea Datteln-Bei-Recklinghausen (R.F.G.), 
protestează împotriva construirii unei baze de rachete la Haardt.

CAIRO 10 (Agerpres). — In seara zilei de 9 iulie, ministrul economiei al R.A.U., Abdel Moneim El Kais- suni, a deschis într-un cadru festiv Conferința pentru problemele dezvoltării economice la care participă 35 de țări din Asia, Africa, America Latină și Europa.La deschidere președintele R.A.U., Nasser, a rostit o cuvîntare în care a relevat, printre altele, că la conferință au sosit delegați ai țărilor ale căror popoare depun eforturi serioase pentru reorganizarea vieții lor.In prezent, a spus Nașațș, aceste popoare, în ciuda eforturilor pe care le depun, se văd în situația în care decalajul dintre nivelul lor de trai și nivelul de trai al țărilor dezvoltate nu scade ci, dimpotrivă, crește.„în timp ce se depun toate eforturile pentru a salva omenirea de distrugeri ca urmare a exploziilor nucleare — a declarat Nasser — trebuie să se depună, de asemenea, eforturi și mai mari pentru rezolvarea problemei nivelului de trai scăzut...“.Delegații au ales ca președinte al conferinței pe șeful delegației R.A.U., ministrul economiei, Kais- suni, și patru vicepreședinți — șefii delegațiilor Braziliei, Ghanei, Indoneziei și Iugoslaviei (cîte unul din fiecare dintre cele patru continente).
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Dezarmarea generală și totală
garanție a păcii și securității tuturor popoarelor

CuwîntareaMOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite :Convocarea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace este unul din cele mai de seamă e- yenimente ale epocii noastre.Soli ai aproape tuturor popoarelor de pe planeta noastră, oameni de diferite rase și națiuni, clase și grupuri sociale, din partide diferite și cu convingeri politice diferite, a- depți ai unor religii diferite precum și atei, lăsînd la o parte tot ceea ce ti desparte, s-au adunat laolaltă pentru a examina problema cea mai Imperioasă a contemporaneității — cum să se bareze calea războiului.împreună cu voi, în această sală se află cu gîndul întregul popor sovietic, deoarece țelurile congresului coincid întru totul sale sfinte.Pentru a imobiliza nale care se întind războiului termonuclear, este nevoie 
de acțiunile cele mai energice, cele mai urgente ale celor mai largi mase populare. Succesul unirii tuturor 
popoarelor, a tuturor celor ce do
resc să trăiască și să creeze, împo
triva primejdiei unui nou război 
mondial, depinde în mare măsură de 
partizanii păcii. Trebuie să privim adevărul în față. Primejdia unui nou război mondial există. Dacă nu se vor lua măsuri hotărîte, omenirea se poate pomeni antrenată în acest război.Pregătirile de război n-au luat nici 6 dată proporții atît de gigantice ca în zilele noastre. Chiar și potrivit datelor oficiale, în întreaga lume se cheltuiesc anual în scopuri militare 120 miliarde dolari. în fiecare zece -minute numai țările N.A.T.O. cheltuiesc pentru pregătirile de război .■un milion de dolari !Pe primul loc în ce privește amploarea pregătirilor militare se situează Statele Unite ale Americii. în țările din Occident primejdia înghițirii societății civile de către militarism devine o realitate.

cu năzuințelemîinile crimi- spre manetele

lui N. S. Hrușciov la Congresul mondial pentru dezarmare generală și paceVorbitorul a arătat că vreme presa occidentală să afirme persistent că unui război termonuclear și al urmărilor lui ar fi mult exagerat, iar în prezent conducătorii S.U.A. încep să sugereze poporului lor și aliaților lor ideea că raportul de forțe între U.R.S.S. și S.U.A. s-ar fi modificat, chipurile în favoarea S.U.A. Sensul unor asemenea declarații este clar : afirmînd că ei vor cîștiga războiul, militariștii americani se străduiesc să dea curaj atît forțelor lor armate, cît și celor ale aliaților lor.Prin ea însăși, această concepție periculoasă este îndreptată spre intensificarea încordării în relațiile internaționale, spre accentuarea pericolului de război. Dar în realitate ea este întru totul neîntemeiată. Dacă privim obiectiv starea de lucruri, din momentul în care Uniunea Sovietică a fost nevoită să creeze în ultimii ani o armă nucleară de 50, 100 și chiar de mai multe megatone, rachete intercontinentale și o rachetă globală practic invulnerabilă, o rachetă antirachetă, cercurile guvernante din S. U. A., care nu dispun de o tehnică militară atît de’puternică, nu au nici cel mai mic, temei să afirme că raportul de forțe s-a schimbat în favoarea lor.N. S. Hrușciov a calificat drept „monstruoasă“ propunerea ministrului de război al S.U.A., McNamara cuprinsă în declarația sa din 16 iunie cînd el a spus că se poate, pasămite, să se ajungă la un acord asupra folosirii armei nucleare numai pentru a da lovituri forțelor armate, dar nu și marilor orașe. Con
siderăm că trebuie să ajungem la o 
înțelegere nu asupra modului cum 
trebuie dus războiul nuclear, ci a- 
supra modului cum trebuie exclusă 
însăși posibilitatea declanșării lui, 
pentru ca toate orașele, atît cele 
mari cît și cele mici, să rămînă în
tregi, pentru ca toate satele, cătu
nele și așezările să rămînă întregi.

în ultima a început pericolul

Am fost, sîntem și vom fi pentru principiile 
leniniste ale coexistenței pașniceIn condițiile actualului raport de forțe și ale existenței de noi tipuri de arme, războiul termonuclear la care îndeamnă militariștii americani nu se va limita numai la teritoriile a două state ; el va lua un caracter general, va pricinui distrugeri și pieirea a milioane de oameni în toate părțile lumii.Politicienii americani, a arătat vorbitorul, repetă tot mai insistent poporului lor că într-un război termonuclear S.U.A. vor suferi pierderi mai mici decît Uniunea Sovietică și că, chipurile, vor putea repurta victoria. Aceasta este o iluzie deșartă. încercarea de a se impune o asemenea interpretare a problemei are ca scop să pregătească opinia publică a S.U.A. și a aliaților lor pentru declanșarea unui război. De

clarăm însă cu toată hotărîrea : dacă 
agresorii vor dezlănțui un război nu
clear, în mod inevitabil ei înșiși vor 
arde în flăcările lui.în condițiile încordării internaționale, chiar și o simplă e- roare poate provoca o reacție fulgerătoare în lanț care poate duce la un război general. N. S. Hrușciov a amintit în legătură cu aceasta despre acțiunile generalului Power, comandantul aviației strategice americane, care în noiembrie 1961, pe baza unei alarme false, a ordonat să se trimită în direcția Uniunii Sovietice bombardierele dislocate la toate bazele americane. Timp de 12 minute și jumătate — a spus vorbitorul — aviația strategică americană s-a aflat de fapt în stare de război cu Uniunea Sovietică.Atît timp cît în arsenalele statelor sé păstrează și sporesc stocurile de arme ucigătoare, se intensifică și primejdia unui război. CALEA 
SPRE O PACE REALĂ — ESTE ÎN
FĂPTUIREA DEZARMĂRII GENE
RALE ȘI TOTALE.Șeful guvernului sovietic a amintit delegaților la congres că forțele agresive desfășoară cursa înarmări-

lor, pregătirea unui nou război mondial la adăpostul vorbăriei despre o primejdie de război din partea Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste. El a spus că în momentul izbucnirii primului război mondial, în lume încă nu existau state socialiste, comuniștii nu erau la putere în nici o țară.Cel de-al doilea război mondial a fost dezlănțuit de fascismul german, italian și japonez. Oare Uniunea Sovietică a fost aceea care a transformat Hiroshima și Nagasaki într-un Pompei al secolului nostru? După cum știți, cei care au făcut aceasta se află în altă parte a lumii.
Am fost, sîntem și vom fi pentru 

principiile leniniste ale coexistenței 
pașnice. Aceasta este singura doctri
nă a relațiilor dintre state cu orîn
duiri sociale diferite, care cores
punde condițiilor istorice ale seco
lului nostru și pe baza căreia poate 
fi menținută pacea. Indiferent ce gîndesc oamenii despre modul de viață din țările celuilalt sistem social, lumea este unită și indivizibilă în fața primejdiei unei catastrofe termonucleare. Din acest punct vedere facem speța umană.Mulți treabă : viitor ?“ menirea luminos. în secolul armei nucleare, în secolul rachetelor nu se poate pune capăt pericolului unui război nuclear nimicitor, fără să fie distruse mijloacele de exterminare în masă, fără să fie interzisă arma a- tomică. Noi sîntem pentru distru
gerea totală a posibilităților mate
riale de ducere a războiului.

Lupta pentru dezarmarea genera
lă și totală devine o datorie primor
dială a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, a tuturor organizațiilor și 
curentelor naționale și internaționa
le care se pronunță pentru men
ținerea și consolidarea păcii. Dezar
marea este un imperativ al vremu
rilor noastre.

tul nostru de tratat, să eliminăm din el măsurile reale de dezarmare. Așa ceva nu vom accepta nici o dată. Comportarea puterilor occidentale la Geneva este o mărturie că ele nu doresc dezarmarea.Referindu-se la „schița de plan cu privire la clauzele fundamentale ale unui tratat de dezarmare generală și totală“ propus de S.U.A., N. S. Hrușciov a spus că, practic, aceste prevederi nu cuprind tocmai ceea ce este esențial : interzicerea totală a armei nucleare, distrugerea tuturor stocurilor acumulate de către state, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor țări. A accepta o asemenea „dezarmare“ înseamnă a înșela popoarele, a prejudicia întărirea păcii.în ce privește fondul propunerilor S.U.A. în legătură cu controlul, a- cesta constă în aceleași vechi cereri, doar puțin înoite, de a se stabili controlul fără dezarmare. Toate greutățile în problema controlului se ivesc din cauză că puterile occidentale o separă de fapt de înfăptuirea sarcinii hotărîtoare : dezarmarea reală. Ne adresăm încă o 
dată puterilor occidentale : acceptați 
propunerile noastre cu privire la 
dezarmarea generală și totală, și noi 
vom accepta orice propuneri ale dv. 
cu privire la control.Vorbind despre propunerile S.U-.A. de a se creea mari forțe armate internaționale Și a le dota cu arma nucleară, N. S. Hrușciov a declarat că fiecare din cele trei grupuri de state reprezentate în O.N.U. trebuie să aibă aceleași drepturi și posibilități egale de a dispune de forțele internaționale; Se înțelege de la sine că nici nu poate fi vorba ca arma nucleară să fie pusă la dispoziția forțelor. armate internaționale. Aceasta ar însemna o batjocură la adresa popoarelor care cer să fie salvate pentru totdeauna de ororile unui război nuclear.Vorbitorul a spus că nu poate fi considerat normal faptul că Republica Populară Chineză încă nu și-a ocupat locul în O.N.U.Nu pot, în sfîrșit, să trec sub tăcere nici faptul că, așa cum reiese 
tot mai limpede la Geneva, S.U.A. nu 
doresc în general să încheie un tra
tat de dezarmare generală și totală 
care să oblige statele să-și lichideze 
în termene riguros fixate mașina lor 
militară. Reprezentanții guvernului american spun fățiș delegaților noștri la Geneva că guvernul S.U.A. nu va semna nici o dată, iar Congresul nu va ratifica tratatul de dezarmare generală și totală. Din toate acestea rezultă că S.U.A. nu fac decît să vorbească despre dezarmare, situîn- du-se de fapt, pe o poziție opusă.Opinia publică internațională se pronunță pentru încheierea tratatului de dezarmare, face sugestii în legătură cu modalitățile de lichidare a divergențelor. în această ordine de idei merită atenție unele puncte din mesajul adresat congresului de filozoful englez Bertrand Russell. Interpretăm mesajul d-lui Russell nu ca un îndemn la formularea unui ultimatum : sau război și moarte a- tomică, sau recunoașteți comunismul și, invers — sau război nuclear sau recunoașteți capitalismul. Considerăm că dacă vreuna din părți ar încerca să obțină victoria ideologiei

sau politicii ei prin sporirea forțelor armate, prin amenințări cu războiul, lucrurile ar evolua, desigur, spre un război fața este unui rea
Fiecare țară din lumea socialistă și 
capitalistă să-și demonstreze supe
rioritatea orînduirii sale pe tărîm 
pașnic ! Sistemul care își va de
monstra superioritatea, va pune stă- 
pînire pe mințile oamenilor.Programul de dezarmare generală și totală propus de guvernul sovietic constituie dovada cea mai grăitoare și puternică a năzuinței noastre de a rezolva problemele litigioase nu pe calea războiului, ci pe baza întrecerii pașnice. El a* spus că capitalismul n-are decît, așa cum o preconizează d-1 Russell, să renunțe la război și să treacă litigiul cu socialismul pe terenul întrecerii pașnice. Noi nu ne temem de întrecerea cu capitalismul. Marea însemnătate a poziției noastre constă în aceea că trecem rezolvarea principalei probleme litigioase a contemporaneității — care anume orînduire este - mai bună — iar în acest litigiu mulți reprezentanți ai cercurilor guvernante din Apus văd cauza principală a inevitabilității ciocnirilor militare, din domeniul militar în domeniul întrecerii pașnice a țărilor cu orînduiri sociale diferite. Prin a- ceasta se creează posibilitatea ca o- menirea să fie izbăvită termonuclear.Guvernul U.R.S.S. a multe ori să ajungă la cu puterile occidentale program limitat de dezarmare dar s-a lovit de fiecare dată de refuzul lor. El a subliniat cu regret că puterile occidentale nu doresc realizarea unor acorduri în problemele dezarmării. Poziția lor negativă se manifestă deosebit de limpede în refuzul de a accepta un acord cu privire la încetarea experiențelor cu armele atomice și cu hidrogen, de toate tipurile.Noua și ampla serie de experiențe nucleare, efectuată de guvernul S.U.A. împreună cu guvernul Angliei, a constituit o sfidare la a- dresa omenirii. Lucrurile au mers pînă acolo îneît S.U.A. efectuează experiențe cu arma nucleară în Cosmos, nesocotind faptul că efectul acestor experiențe asupra condițiilor de viață ale oamenilor se poate dovedi cît se poate de periculos.

Iar astăzi, cînd militariștii din 
țările occidentale își accentuează li
nia agresivă, nu putem să nu fim 
preocupați de măsurile care întăresc 
puterea de apărare a U.R.S.S., a în
tregului lagăr socialist. Perfecționarea armamentului țărilor socialiste este o necesitate ce ne-a fost impusă.Controlul asupra încetării riențelor nu mai reprezintă astăzi vreo problemă, a spus N. S. Hrușciov. Vorbitorul a arătat că un acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară ar fi fost încheiat de mult dacă puterile occidentale ar fi manifestat la tratative chiar numai o parte din bunăvoința de care dă dovadă U.R.S.S.

termonuclear mondial. în întregii lumi declarăm că ne străină politica dezlănțuirii război mondial pentru obține- victoriei ideologiei comuniste.
păci trainice nimic nu poate împiedica mersul înainte al luptei de e- liberare națională a popoarelor din aceste țări, încununarea acestei lupte cu cucerirea independenței poli-

tice și economice depline. Dezarmarea ar crea condițiile necesare pentru sporirea considerabilă a ajutorului acordat tinerelor state naționale.
Omenirea poate și trebuie să trăiască 

fără războaie

de războiulîncercat de o înțelegere asupra unui

expe-

parte cu toțiidin Occident se oare omenirea
de dinîn-unoameni„AreVorbitorul a arătat că o- are un viitor și că el va fi

Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial este vital necesară

Esența dezarmării — interzicerea 
și distrugerea totala a armei nucleareCaracterizînd programul sovietic de dezarmare generală și totală, vorbitorul a spus că elementul prin

cipal al acestui program, pivotul lui, 
esența dezarmării o constituie inter
zicerea și distrugerea totală a armei 
nucleare.Guvernul sovietic s-a condus după necesitatea de a rezolva radical problema securității tuturor statelor, de a exclude însăși posibilitatea dezlănțuirii războaielor.Guvernul sovietic propune ca în prima etapă a dezarmării, arma nucleară să fie cel puțin imobilizată, distrugîndu-se toate mijloaceje de transportare a acesteia la țintă. Distrugerea mijloacelor de transportare ar lipsi țara care dispune de arma atomică de posibilitatea de a da o lovitură nucleară altor țări, o a®e2 menea propunere a fost formulată la timpul său de generalul De Gaulle, președintele Franței, și sîntem întru totul de acord cu ea. Șeful guvernului sovietic și-a exprimat regretul că guvernul Franței nu a întreprins nici o acțiune eficientă pentru realizarea propunerii sale.

Propunînd ca dezarmarea să în
ceapă cu lichidarea tuturor mijloa
celor de transportare a armei nu
cleare, Uniunea Sovietică, care dis
pune de cele mai puternice rachete 
globale și intercontinentale din 
lume, renunță de bunăvoie la un a- 
vantaj militar foarte substanțial. Acceptăm însă fără șovăire această măsură, întrucît socotim că ea corespunde intereselor rezolvării cît mai grabnice a problemei dezarmării.

Cerem la rîndul nostru puterilor 
occidentale ca ele să accepte lichi
darea tuturor bazelor lor militare de 
pe teritorii străine și retragerea tru
pelor lor de pe aceste teritorii. Atît timp cît vor exista aceste baze, va exista și primejdia unui nou război mondial. Sîntem gata să cău
tăm și să găsim formulări reciproc 
acceptabile pentru toate prevederile 
cuprinse în proiectul nostru de tra
tat, să acceptăm un compromis, unde 
este cazul, dacă, bineînțeles, acest lu
cru nu dăunează cauzei dezarmării 
generale și totale. Un singur lucru nu-1 acceptăm și anume — să renunțăm la dezarmarea generală și totală, să golim de conținut proiec-

Referindu-se la problema germană, vorbitorul a arătat că această problemă nu are o contingență directă cu dezarmarea, dar este strîns legată de ea. Reglementarea pașnică 
cu Germania și normalizarea pe a- 
ceastă bază a situației din Berlinul 
occidental, ar slăbi încordarea in
ternațională și ar crea un funda
ment bun pentru un progres în 
problema dezarmării. Cei care năzuiesc spre pace nu pot să nu încerce o neliniște serioasă, deoarece focarul de război din centrul Europei devine tot mai amenințător.Vorbitorul a subliniat că în timpul guvernării lui Adenauer, acesta a cheltuit pentru înarmarea Germaniei occidentale mai multe fonduri decît a cheltuit Hitler pentru pregătirea celui de-al doilea război mondial. Clica militaristă din R. F. Germană se opune cu înverșunare dezarmării și atenuării încordării internaționale. Astăzi Germania occidentală și forțele ei armate devin nucleul principal al forțelor agresive ale N.A.T.O. și încep să determine tot mai mult politica acestui bloc.Timpul nu stă pe loc ! Dacă puterile occidentale nu vor manifesta nici pe viitor dorința de a contribui la lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, țărilor socialiste împreună cu alte state iubitoare de pace nu le va rămîne altceva de tatul de cu de că, unmentare a- celor mai complexe încurcate probleme internaționale. Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial este vital necesară în interesul cauzei păcii și rezolvarea acestei probletne nu mai poate fi tărăgănată. Dezarmarea, excluderea războaielor din viața societății, instaurarea unei păci trainice pe pămînt constituie unul dintre cele

făcut decît să încheie tra- pace cu R. D. Germană, consecințele care decurg Exemplul Laosului aratătoate aici, atunci cînd există năzuința spre acord, se pot găsi căi de reglezi

mai scumpe țeluri ale poporului sovietic și guvernului lui.Uriașele resurse azvîrlite în abisul pregătirilor militare ar putea fi folosite pentru satisfacerea nevoilor urgente, atît de numeroase ale omenirii.Șeful guvernului sovietic a arătat că de pe urma dezarmării ar avea foarte mult de cîștigat și țările slab dezvoltate din punct de vedere economic și popoarele care luptă pentru eliberarea de sub jugul colonial.Eliberarea popoarelor din lanțurile robiei coloniale este un măreț proces progresist. Uniunea Sovietică sprijină cu hotărîre lupta sfîntă, dreaptă, a popoarelor împotriva colonialismului. Poziția Uniunii Sovietice este clară și precisă : nici în Asia, nici în Africa, nici în rica Latină, în nici o regiune mii nu trebuie să existe popor încătușat în lanțurile niale ; toate popoarele trebuie fie libere ! între lupta de eliberare 
națională și lupta pentru dezarmare 
și pace există o strînsă interdepen
dență. Lupta pentru dezarmarea ge
nerală ușurează lupta pentru inde
pendența națională. La rîndul lor, 
succesele mișcării de eliberare na
țională întăresc pacea, contribuie la 
intensificarea luptei pentru 
mare.în propunerile sovietice cu re la dezarmarea generală și este vorba în primul rînd de distrugerea armamentului modern aducător de moarte. Dar acest armament nu se găsește în mîinile luptătorilor împotriva colonialismului. Dezarmarea înseamnă dezarmarea forțelor războiului, lichidarea militarismului, excluderea amestecului militar în treburile interne ale cărei țări, lichidarea completă definitivă a tuturor lonialism. De aceea, respunde pe deplin voltării continue a berare națională. In condițiile unei

Ame- a lu- vreun colo- să

dezar-privi- totală

ori-Și co- co-formelor de dezarmarea intereselor dez- mișcării de eli-

Popoarele Uniunii Sovietice și ale tuturor țărilor socialiste sînt vital interesate în dezarmare. Șeful guvernului sovietic a amintit că noul program al partidului, adoptat la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.. prevede construcții de o amploare fără precedent.. Mulți chiar din cei care nu ne sînt prieteni recunosc acum că cei care formulează și înfăptuiesc asemenea planuri trebuie să fie vital interesați într-o pace trainică. Dispunem de toate resursele necesare. Uniunii Sovietice îi este străină orice tendință spre modificarea frontierelor, spre dobîndi- rea de noi teritorii sau spre subordonarea economică a altor țări.Firește că în țările capitaliste se desfășoară lupta de clasă și ea este inevitabilă, deoarece este generată de împărțirea societății în clase, a spus vorbitorul. Rezultatul luptei de clasă, alegerea modului de viață și a orînduirii este o chestiune internă a populației din fiecare țară.Am fost și sîntem pentru dezarmare, depunem toate eforturile pentru a consolida pacea generală. Cele mai radicale propuneri îndreptate spre întărirea păcii — încheierea . tratatului de pace german, interzicerea experiențelor și lichidarea totală a armei nucleare, crearea de zone denuclearizate, reducerea forțelor armate. încheierea unui pact al păcii, reglementarea tuturor problemelor litigioase prin tratative și, în sfîrșit, ca o încununare a/tuturor propunerilor, proiectul de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală — au pornit și pornesc de la Uniunea Sovietică. Am luptat pen
tru pace și dezarmare pe cînd eram 
încă slabi din punct de vedere mili
tar. Luptăm pentru dezarmare și 
pace și acum, cînd avem — o spu
nem direct — cel mai modern ar
mament, pe care nu-1 are nici o altă 
putere. Oare acest fapt nu este cea mai grăitoare dovadă că Uniunea Sovietică nu vrea război ?

înfăptuirea dezarmării generale și 
totale ar deveni o cotitură cu ade
vărat istorică în viața oamenilor — 
o cotitură de la epoca războaielor la 
epoca păcii trainice pe pămînt. A- 
ceastă cotitură istorică poate fi în
făptuită. Ea trebuie să fie înfăptuită!

Totul depinde de masele populare, 
de fermitatea și hotărîrea lor.Omenirea poate și trebuie să trăiască fără războaie. în epoca actuală nu există inevitabilitatea fatală a războaielor. Dar, în același timp, nu există nici inevitabilitatea fatală a păcii.în prezent există forțe puternice, reale, care pot salvgarda pacea. A- cestea sînt Uniunea Sovietică și sistemul mondial socialist, numeroasele state tinere suverane, inclusiv mari puteri ca India și Indonezia.Vorbitorul a arătat că mișcarea mondială a partizanilor păcii, în frunte cu Consiliul mondial al păcii. diferitele organizații ale luptătorilor pentru pace, aduc o mare contribuție la cauza nobilă a apărării păcii. El a subliniat totodată că mulți oameni din țările Occidentului nu și-au dat seama de întreaga gravitate a primejdiei unui război termonuclear și nu participă la lupta activă pentru dezarmare și pace. Nu s-âu încadrat în lupta pentru pace numeroase sindicate, mari detașamente ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor ; ori acestea, împreună cu actualii luptători pentru pace sînt capabile să oblige cercurile guvernante din țările Occidentului să țină seama de voința popoarelor. A sosit momentul să se treacă la acțiune ! în numele vieții 
pe pămînt, a] fericirii tuturor oa
menilor, în numele viitorului ome
nirii este necesar să se ceară cu fer
mitate și hotărîre interzicerea armei 
atomice și dezarmarea generală !Prin acțiunile sale energice, poporul poate obliga pe propovăduitorii la război, să părăsească arena politică, să obțină modificarea politicii guvernelor, a întregului climat al relațiilor internaționale. Arma nucleară nu face deosebire între bo- gați tii, au de I că : ascunzîndu-se în adăposturi antiaeriene. împotriva bombelor nucleare nu există adăpost. Cel ce dorește să

i și săraci. Numai ultramilitariș- ajunși în pragul nebuniei, care o atitudine disprețuitoare față destinele popoarelor, pot spera ei vor reuși să scape cu viață,

trăiască, trebuie să lupte pentru dezarmare.în problema dezarmării generale și totale, în problema pre- întîmpinării războiului termonuclear, nu poate exista o. atitudine de neutralitate. Situația din 
preajma furtunii impune necesitatea 
creării unei adevărate uniuni anti
războinice mondiale a popoarelor 
care să exprime voința tuturor pă
turilor sociale, tuturor națiunilor din 
Europa, Asia, Africa, America, O- 
ceania. Un singur țel poate determi
na programul și întreaga activitate 
a acestei uniuni, cu adevărat mon
diale. a celor mai diferite forțe iu
bitoare de pace — a nu admite 
războiul termonuclear, a izola pe 
maniacii războiului.Uniunea nua toate păra păcii. Guvernul nostru — a spus el — m-a împuternicit să declar de la această tribună că poporul sovietic dorește să trăiască în pace și prietenie cu harnicul, talentatul popor american. Popoarele sovietic și american nu au nici un motiv să se . dușmănească. Pacea și prietenia corespund intereselor lor comune. Poporul sovietic cheamă poporul american, la fel ca și toate popoarele, la luptă comună pentru aceste țeluri nobile.

Forța hotărîtoare în lupta pentru 
dezarmare o constituie masele popu
lare, acțiunile lor energice. în prezent, cînd există puternicul sistem mondial socialist care își pune toate forțele în talgerul balanței luptei pentru pace, cînd pe arena internațională acționează un mare grup de țări iubitoare de pace din Asia, Africa, America Latină, cînd mișcarea muncitorească, general-demo- crată și de eliberare națională a devenit unul din factorii hotărîtori ai contemporaneității, se creează condiții reale pentru ca aspirațiile pace ale generațiilor să devină, sfîrșit, realitate.în încheiere, șeful guvernului vietic a subliniat că popoarele pun mari speranțe în lucrările acestui congres. Clopotul de alarmă al 
congresului să răsune în întregul 
Univers și șă însuflețească noi zeci 
de milioane de oameni la luptă ho- 
tărîtă, plină de abnegație, pentru o 
pace trainică pe pămint. '

Sovietică și pe viitor eforturilecauza
va să pentru măreață și

conti- depună a a- sfîntă a

de înso- își

(Text prescurtat; subtitlurile ș< 
sublinierile aparțin redacției).

Ședințele de ieri ale CongresuluiȘe- iulie de- ai'e din
MOSCOVA 10 (Agerpres), — dința din dimineața zilei de 10 a Congresului mondial pentru zarmare generală și pace, care loc în Palatul CongreselorKremlin, a fost prezidată de Kwaku Boateng, membru al parlamentului Ghanei.A luat cuvîntul reprezentantul Braziliei, Alvaro Lins.Țelul nostru, ca și țelul popoarelor de pe toate continentele este pacea, a spus el.în numele poporului polonez prof. 

Stanislaw Kulczinski a sprijinit planul dezarmării generale și totale expus de N. S. Hrușciov la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Realizarea acestui plan, a spus el, va elibera uriașe resurse materiale care pot fi folosite spre binele tuturor popoarelor.în numele poporului și guvernului Cubei, condus de Fidel Castro, dr. 
Juan Marinello i-a salutat cu căldură pe participanții la congres și le-a urat succese în muncă.„Noi, cubanezii, a spus el, considerăm că cea mai justă cale spre pace este calea dezarmării. Ea ar elibera popoarele de povara cheltuielilor militare. De aceea guvernul și poporul Cubei luptă cu perseverență pentru realizarea acestui țel”.„După ce de' pe pămîntul german au fost dezlănțuite două războaie mondiale, nici un alt popor nu are o mai mare datorie istorică, morală și juridică ca poporul german de a lua toate măsurile pentru a împiedica un al treilea război”, a declarat 
prof. Kurt Schroeder, rectorul Universității „Humboldt” din Berlin.Această idee o împărtășesc cele 17 milioane de cetățeni din R.D.G., precum și milioane de oameni din Germania occidentală”.Prof. Schroeder a dat citire mesajului de salut adresat de Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., participanților la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.Mișcarea laoțienilor pentru pace, a subliniat Țhao Dean, a fost strîns legată de mișcarea de eliberare națională. Poporul nostru și-a însușit pe deplin convingerea că numai iz- gonindu-i pe imperialiștii americani de pe teritoriul Laosului va putea obține pacea, neutralitatea și independența națională.Participanții la Congres au salutat prin aplauze furtunoase apariția la tribună a cunoscutului poet chilian 
Pablo Neruda.Ca cetățean al patriei mele și ca poet al Americii Latine, a declarat

cuȘi lui
Neruda, vreau în primul rînd să salut cu un sentiment de adîncă frăție delegația Statelor Unite. Membrii a- cestei delegații nu reprezintă un pumn de descreierați, ci admirabilele forțe ale acestei țări mari care ne mîndrim, care trăiesc luptă în spiritul idealurilor Withman și ale altor umaniști.Pablo Neruda a vorbit apoi despre amestecul S.U.A. în treburile interne ale țărilor Americii Latine.în numele Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud care reunește toate partidele, reprezentanții tuturor religiilor, și toate păturile populației, Nguyen Van Hien a cerut să se creeze în Indochina o zonă a păcii, a cerut retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud, lichidarea S.E.A.T.O., precum și a bazelor militare americane din toate țările Asiei de sud-est.

Lelio Basso (Italia) a subliniat că în prezent este important să fie oprită cursa înarmărilor, să fie înlocuită logica militarilor care vor să arunce bombe chiar și în spațiul cosmic fără să știe la ce va duce aceasta, cu logica popoarelor care vor să trăiască și pot să trăiâscă „dacă vor distruge bomba 'înainte ca aceasta să-i distrugă pe ei”.Reprezentantul Marocului Moktar 
Abarudi a salutat măreața victorie a poporului algerian care reprezintă o mare contribuție la cauza consolidării păcii generale.Noi trebuie să înțelegem, și încă foarte repede, a declarat canonicul 
Collins, unul din conducătorii mișcării pentru dezarmare nucleară din Anglia, că cursa înarmărilor nu este o cale spre securitate, ci o cale spre ruină și distrugerea omenirii. El a subliniat că milioane de oameni își leagă speranțele lor de congresul de la Moscova. „Aceste speranțe însă vor fi spulberate dacă participanții la congres vor porni de la interese înguste, locale".„Congresul nostru este cea mai largă, mai reprezentativă întîlnirea luptătorilor pentru pace”, a declarat 
August Spongberg,Parlamentului suedez. El că hotărîrile congresului „steaua călăuzitoare în tru pace“.Episcopul catolic din
Hamvas Endre, a declarat în cuvîn- tarea sa că în prezent oamenii, u- nindu-se, pot înlătura primejdia războiului și pot obține dezarmarea.Cuvîntarea sirianului Halil Kallas a constituit o acuzație vehementă la adresa imperialismului. „Poporul nostru se opune cu hotărîre ca bomba atomică să-i hotărască soarta și să-i transforme țara

într-o zonă a morții și distrugerii", a declarat el.Conducătorul delegației iugoslave. 
Mladen Ivekovici, a declarat : Poporul și guvernul țării mele vor face tot posibilul pentru ca în relațiile internaționale să triumfe principiile încrederii și înțelegerii reciproce, ca sarcina dezarmării generale și totale să fie rezolvată cu succes.Reprezentanta mișcării pentru pace a femeilor din S.U.A., Ruth 
Sage, a condamnat experiențele nucleare și pregătirile în vederea răz- oriunde s-ar efectua ele. ea și-a exprimat convin- femeile pot . juca un rol
cleare și boiului, Totodată, gerea că uriaș în lupta pentru pace.Șeful delegației Mongoliei, prof. 
D. Tunur-Ocir, a dat citire salutului adresat congresului de către J. Țe- denbal, șeful guvernului R. P. Mongole.

membru al a subliniat pot deveni lupta pen-Ungaria,

★Ședința din după-amiaza zilei de 10 iulie a fost prezidată de John Bernal.în această ședință a luat cuvîntul președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S.Participanții la tat apoi mesajele sate Comitetului pregătire a Congresului A. Iugov, Bulgaria, și I. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care arată că guvernele lor se situează consecvent pe pozițiile dezarmării generale și totale.în fața participanților la congres s-a citit o scrisoare a secretarului personal al primului ministru al Marii Britanii, MacMillan, în care se arată: „Primul ministru m-a însărcinat să vă spun că, după părerea sa, punctul de vedere al guvernului Excelenței Sale asupra problemei dezarmării este deja suficient de bine cunoscut”.în cadrul congresului s-a comunicat că președintele S.U.A., Kennedy, nu a trimis nici un răspuns la scrisoarea președintelui Comitetului internațional de pregătire șl nu a comunicat nimic despre primirea acestei scrisori.în răspunsul său, primul ministru al Indiei, Nehru, a subliniat că dezarmarea este nu numai necesară ci și realizabilă, dacă se ține seama de năzuințele diferitelor țări.în seara zilei de 10 iulie și-au început lucrările comisiile Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace.

Hrușciov.congres au ascul- de răspuns adre- internațional de de către șeful guvernului R. P.
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