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Gospodăria noastră are de recoltat 
1 500 'de hectare cu grîu, In aceste zile 
se muncește cu spor pentru ca toată re
colta să fie strînsă în timpul cel mai 
scurt. Noi n-am așteptat ca întregul lan 
să fie bun de recoltat cu combina. La 
indicația specialiștilor am folosit din plin 
vindroverele. Cu aceste mașini am re
coltat 350 de hectare. Restul suprafeței 
se recoltează în prezent cu combinele. 
Secerișul s-a terminat pe o suprafață de 
850 de hectare. Fruntaș pe gospodărie 
este combinerul Vasile Căpriță, care re
coltează zilnic cu combina 20—22 000 
kg boabe, urmat de combiner« Gheorghe 
Ciutacu și Ștefan Buzea.

Tncepînd cu săpfămîna aceasta, a- 
proape în foaie unitățile agricole din 
regiunea Banat recolfatul grîului se 
desfășoară din plin.

Folosindu-se toate forțele și mijloa
cele, în raionul Deta viteza de lucru 
la recoltare e depășită zilnic. Gospo
dăriile agricole de stat din Banloc, Ja
mul Mare, Sfamora și allele au recol
tat pînă acum mai mult de jumătate 
din suprafața însămînfată cu 
Gospodăriile agricole colective 
Ciacova, Liebling, 
care au folosit din plin fiecară 
bună de lucru, secerînd pe parcele 
fără a aștepta coacerea întregului lan, 
sînt pe terminale cu recoltatul păioa- 
selor.

Pînă în seara zilei de 10 iulie, în 
acest raion a fost secerat grîul de pe 
33 la sută din suprafața cultivată. Nu
mai în ziua de 10 iulie, de exemplu,

grîu. 
din 

Banloc și altele 
oră

a fost sirînsă recolta de grîu din ra
ion de pe 12 la sută din suprafața 
însămînțafă, ceea ce reprezintă o de
pășire a vitezei zilnice stabilită în plan 
cu peste 100 ha.

Și în 
rezultate 
podăria 
mișoara, 
două combine, 5 secerăfori-legăfori și 
echipe de cosași. Pînă acum a fosf 
sfrîns grîul de pe mai bine de 100 ha 
din cele 300 ha însămînțate. în același 
fimp s-au 
culturile 
22 ha.

în alte 
rămas în urmă. Gospodăriile colective 
din Sînandrei și Calacea sînt vecine 
cu G.A.C. Carani. La Sînandrei, deși 
s-a recoltat orzul de pe 100 ha și s-a 
început seceratul griului, nu se reali
zează viteza zilnică. în loc să se re- 
colleze cu cele 6 combine, 4 seceră- 
tori-legători și cei 30 de cosași cel 
puțin 50 ha pe zi, conform planului 
stabilit, în ziua de 9 iulie nu s-au rea
lizat decît 27 ha. în ziua de 10 iulie, 
la gospodăria colectivă Calacea, cu 
toate că grîul trecuse de pîrgă, 4 
combine nu intraseră încă în lan.

Pentru terminarea la timp 
tului este necesar să se 
gente ca foaie forțele 
să fie folosite din plin.

I.

alte raioane s-au obținut 
bune la seceriș. La gos- 

colecfivă Carani, raionul Ti- 
sînf folosite din plin cele

executat și arături pentru 
duble pe o suprafață de

locuri însă, recoltatul este

Secția de contori a uzinei „Elec
tromagnetica" din Capitală. Printre 
brigăzile cu realizări însemnate în 
întrecere este și aceea condusă de 
tov. Maria Boeru. în primul semes
tru brigada a obținut economii de 
peste 110 000 Iei.

(Foto : Agerpres)
----- O»O-----Succesele minerilor din întreprinderile carbonifere

în minele de cărbuni din țara 
noastră au fost introduse anul a- 
cesta numeroase utilaje moderne : 
combine, liaveze, perforatoare, etc., 
precum și noi mijloace de trans
port al cărbunelui. Datorită preocu
pării minerilor pentru folosirea cit 
mai deplină a capacității noilor mij
loace de mecanizare a crescut sim
țitor productivitatea muncii la ope
rațiile de tăiere, încărcare și trans
port, realizîndu-se pe această cale 
un important spor de producție. 
Astfel, minerii au extras peste pla
nul stabilit pe primele șase luni din 
acest an mai mult de 184 000 tone 
de cărbune coasificabil și energetic.

Printr-o mai atentă gospodărire a 
materialelor de susținere și prin pu
nerea în valoare a altor rezerve in
terne ei au realizat numai în pri
mele 5 luni ale anului în curs eco
nomii suplimentare în valoare de 
peste 11 840 000 lei. (Agerpres)

Congresul mondial pentru dezarmare generală și paee

Dezbateri vii, activitate intensă
Cea de-a treia zi a Congresului 

mondial pentru dezarmare generală 
și pace s-a desfășurat în atmosfera 
unei activități intense. Pentru a pu
tea cuprinde și dezbate amănunțit 
diferitele aspecte ale problemei de
zarmării, delegații s-au împărțit în 
patru comisii : comisia nr. 1 „De
zarmarea și problemele ei politice 
și tehnice”, sub președinția lui 
Pierre Biquard (Franța); comisia 
pentru aspectele economice ale de
zarmării, sub președinția lui Os
kar Lange (Polonia); comisia „De
zarmarea și independența națio
nală”, sub președinția lui Antoine 
Tabet (Liban); comisia pentru as
pectele morale, culturale, medicale 
și juridice ale problemei dezarmă
rii, sub președinția lui Stuart In- 
nerst (S.U.A.). La rîndul lor co
misiile s-au divizat, pentru o mai 
amplă cuprindere a problemelor în 
subcomisii.

Chiar din primele ore, observa
torii au relevat caracterul con
structiv al discuțiilor, ele fiind 
îndreptate spre căutarea căilor de 
acțiune coordonată a celor care, cu 
toate deosebirile de vederi politice, 
concepții ideologice și credințe re
ligioase dintre ei, sînt uniți prin 
năzuința comună de a obține o 
pace trainică.

Deosebit de vii și de bogate în 
propuneri și sugestii pozitive au 
fost discuțiile în comisia nr. 1. 
La lucrările comisiei iau par
te aproape o mie de delegați. 
Aici s-au adunat personalități de 
seamă, deputați ai parlamentelor,

ia 
Și

a recolta- 
măsuri ur- 
mijloacele

La nivelul tehnicii moderne

DUMITRU BURBACÄ 
mecanic-șef de secție,

G.A.S. Gropeni, raionul Brăila

La G.A.S. din Carani, regiunea Banat, îndată după recolfatul pă- 
ioaselor, terenul se ară și se însămînțează cu plante furajere. în foto
grafie : tractoristul Matei Wanderer, executînd arături pentru însă- 
mînțări.

(Foto : M. Andreescu)

Cînd ții la „marca
Î9 ntr-o dimineață de început 

S iulie, echipa caie muncise 
finisaje, pe linia a doua tehnologică 
din hala secției panouri mari, îndată 
ce a terminat lucrul — fusese schim

bul III — a și plecat acasă. Altă 
dată, membrii ei mai întîrziau cîte- 
va minute, să schimbe o vorbă, 
două, cu muncitorii din schimbul 
următor ce deserveau aceeași linie 
tehnologică. Acum însă, nu. Mai cu 
seamă șeful acestei echipe și mai- 

' strul de schimb au evitat să dea 
ochii cu vreun inginer.

— Care e cauza acestei „grabe"? 
— s-au întrebat unii.

Curînd, lucrurile se lămuriră. In 
jurul a trei panouri mari prefabri
cate, cu finisaje necorespunzător 
executate, se adunară mulți munci
tori din schimbul I.

— Acestea-s făcute azi-noapte, 
de cei din echipa lui Radu Parpală, 
spuse cineva.

— Dar maistrul de schimb, ce-a 
păzit ? — întregi un tînăr muncitor.

Pe loc, se hotărî ca acest caz să 
fie discutat in grupa sindicală. 
Mqi ales că ceea ce se întîmplase 
rv,.'^caracteriza de loc activitatea 
echipei. Exemple bune existau mul
te în secția panouri mari și chiar 

rin schimbul III. Echipa condusă de 
Stelian Bîstîrîgă, cu aceleași con
diții de lucru, a produs numai pa
nouri bine finisate. Deosebirea stă 
doar în aceea că șeful de echipă nu 
numai că cere să se lucreze bine, 
dar și controlează felul cum oame
nii își îndeplinesc sarcinile, pe cînd 
Parpală nu face întotdeauna asta.

Opinia colectivului și-a spus cu
vîntul. Organizația de partid și-a 
exercitat rolul său educativ. Oame
nii care țin la „marca" fabricii nu 
puteau să închidă ochii în fața aces
tui fapt. Și efectul s-a văzut : mun
citorii din echipă au înțeles ajuto
rul tovărășesc, au devenit mai 
exigenți în muncă, n-au produs de 
atunci decît panouri de bună cali
tate, bine finisate.

Lupta pentru calitate nu este doar

de 
la însemnări de la întreprinderea 

de preiahrieatc „Progresul" 
din Capitală

cauza întregului 
în semestrul I, 
mari, procentul 

declasate a fost 
/ s-au produs 

pentru 55 de 
realizat econo- 
prețul de cost

lei.
vreme în 

precomprimate — care 
cu succes tuburile din 

cu apă

secția de tu-

cauza unora, ci 
colectiv al secției, 
în secția panouri 
admis de produse 
redus la jumătate
peste plan panouri 
apartamente și s-au 
mii suplimentare la 
de 150 000 

M£ 

înlocuiesc
fonlă pentru alimentările 
potabilă — lucrurile nu stăteau prea 
bine în ce privește calitatea. Apă
reau unele rebuturi la operația de 
toreretare (aici, armătura în spira
lă a tuburilor este acoperită cu un 
strat de mortar de ciment, stropit 
pe tub sub presiune). La propune
rea biroului organizației de bază 
s-a inițiat o întrecere pentru titlul 
de „cel mai bun toreretist". Eficien
ța întrecerii s-a văzut curînd. Numă
rul de rebuturi și declasări a scăzut 
simțitor. Lună de lună titlul de frun
taș a revenit sau lui Ioniță Gheor
ghe, sau lui Ion Bragaditeanu. Sur
priza a fost însă în iunie cînd „cel 
mai bun toreretist" a devenit Con
stantin Despa, un muncitor care pînă 
nu de mult era cotat printre cei 
slabi „profesional". Mai mult, Des 
pa continuă și în aceste zile de iu
lie să dețină întîietatea.

S-au întrebat mulți : cum s-a pu
tut întîmpla aceasta ? Răspunsul îl 
găsim în preocuparea conștiincioa
să a tînărului maistru Mircea Bo
tez, de a ridica calificarea tuturor 
muncitorilor pe care-i conduce la 
nivelul fruntașilor.

Ceea ce mai trebuia rezolvat de

CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Prezentarea scrisorilor 
noii! ambasador al R. P.
La 11 iulie a.c, tovarășul Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Romîne, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

ds acreditare de către 
Ungare în R. P. Romînă 
publicii Populare Ungare la Bucu
rești,. Jeno Kuti, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare. (în pag. 
5-a cuvîntările rostite).

Colectivul Uzinelor mecanice din Timișoara a pro
iectat și construit două mașini destinate prelucrării 
tablei metalice : presa de îndoit tablă și foarfecă 
ghilotină. Ambele mașini sînt realizate la un nivel 
corespunzător tehnicii moderne. Presa de îndoit tablă 
este acționată hidraulic și prezintă îmbunătățiri sub
stanțiale și în ce privește sistemele de deservire, 
avînd comenzi automatizate și dispozitive de sigu
ranță perfecționate. Instalațiile hidraulice, pompele 
de acționare a presei au fost construite la dimensiuni 
reduse, realizîndu-se un consum de metal cu 20 la 
sută mai mic față de tipurile similare. Foarfecă ghilo

tină este de ase- 
■----------------- menea acționată

hidraulic, pre- 
zentînd, ca și 
presa de îndoit 
tablă, soluții teh
nice noi, care-i 
asigură un ran
dament sporit în 
exploatare.

" fabricii
urgență în secția aceasta era pro
blema prețului de cost al produse
lor, întrucît se menținea ridicat. La 
începutul anului, muncitorii de aici, 
ajutați de tehnicieni, au trecut la 
micșorarea ciclului de tratare ter
mică a tuburilor de la 12 la 8 ore. 
Cum ? Prin introducerea aburului

S. UTAN

(Continuare în pag. II-a)
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Noi unităfi 
comerciale
ORADEA (co- 

resp. „Scînteii“). 
în noul cartier de 
locuințe din str. 
23 August din 
Oradea s-au des
chis la parterul 
blocurilor noi u- 
nități comercia
le. Ieri s-a des
chis aici o cofe
tărie elegantă. 
Tot aici, au fost 
amenajate ma
gazine de merce
rie, galanterie, 
precum și o far
macie.

Intr-un fost castel
într-un fost castel din comuna Jibou, 

regiunea Cluj, s-a deschis de curînd un 
cămin de bătrîni cu 110 locuri. Căminul 
e dotat cu dormitoare și sufragerii spa
țioase, cu club și punct sanitar.
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Construcții de școli $ 
si cămine culturale ä Ï >
TG. LĂPUȘ (coresp. „Scînteii"). — ș 

în primăvara acestui an, în numeroase 
comune și safe din raionul Tg. Lăpuș > 
s-au deschis șantiere pentru consirui- i 
rea de noi obiective social-culturale. i. 
La Groși, Șurdești, Copalnic și în alte 
șase comune 
localuri pentru 
Cernești, Vima 
mine

; oameni de știință, activiști pe tă- 
; rîm social etc. Vorbitorii au subli

niat în genere urgența pe care o
■ prezintă rezolvarea problemei de- 
: zarmării, necesitatea unor eforturi
■ și mai mari din partea popoarelor
■ pentru a se obține curmarea cursei
• înarmărilor, care în epoca atomu

lui și a cuceririi spațiului cosmic 
împinge omenirea spre o catastrofă 
fără precedent. Numeroși delegați,

• printre care prof. J. P. Murray și 
alți membri ai delegației ameri
cane, au subliniat că planul dezar
mării generale și totale, propus de 
U.R.S.S., reprezintă singurul plan 
complet de înfăptuire a dezarmării 
în condițiile actuale. Cunoscutul om 
politic și activist pe tărîm social 
Pierre Cot, membru al delegației 
franceze, a propus comisiei să facă 
o comparație între cele două pro
iecte ale tratatelor de dezarmare 
— sovietic și american — prezen
tate Comitetului de la 
celor 18 state, pentru a 
trage concluzii.

Un loc deosebit l-au 
dezbateri propunerile cu privire la 
crearea unor zone denuclearizate. 
Cu un viu 
cuvîntarea 
ducătorul 
s-a ocupat 
guvernului 
transformarea 
zonă a păcii și colaborării priete
nești, lipsită de arme atomice.

într-una din sălile palatului de 
la Kremlin își desfășoară lucrări
le subcomisia care dezbate proble
mele experiențelor nucleare și ale 
colaborării în Cosmos. Aici predo
mină personalități din lumea știin
țifică, profesori de fizică, astro
nomi, cercetători în domeniul chi
miei, biologiei, undelor de radio. 
Primul a luat cuvîntul acad. prof. 
Horia Hulubei, membru al delega
ției romîne, referindu-se printre 
altele la posibilitatea detectării, 
prin mijloace naționale, a tuturor 
tipurilor de experiențe nucleare și 
deci a încheierii neîntîrziate a unui 
tratat cu privire la interzicerea a- 
cestor experiențe.

Ca și în zilele precedente, nu
meroși vorbitori au exprimat pro
testul și indignarea opiniei publice 
mondiale față 
au efectuat o 
mari înălțimi, 
extindă cursa

Geneva al 
se putea

ocupat în

interes a fost ascultată 
acad. Mihai Ralea, con- 
delegației romîne care 
pe larg de propunerile 

romîn cu privire la 
Balcanilor într-o

de faptul că S.U.A. 
explozie nucleară la 
fapt de natură să 

înarmărilor atomice

în Cosmos. Un deosebit răsunet l-a 
avut declarația primului cosmonaut 
din lume, Iuri Gagarin.

La Casa centrală a arhitecților 
s-au adunat peste 400 de delegați 
care și-au manifestat dorința să 
ia parte la discutarea aspectelor 
morale, culturale, medicale și juri
dice ale problemei dezarmării. în 
această comisie a luat cuvîntul Ion 
Pas, președintele Organizației in
ternaționale de radio și televiziune, 
membru al delegației R. P. Ro
mîne.

în aceeași comisie au luat cuvîn
tul din partea delegației romîne 
Maria Groza, referindu-se la pro
blemele educării copiilor și tinere
tului în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare și Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei și Sucevei.

De la prima ședință, un deosebit 
interes a stîrnit și activitatea co
misiei care se ocupă de aspectele 
economice ale dezarmării. Comisia 
își ține ședințele la Casa centrală 
a cineaștilor. Participanții la discu
țiile din această comisie au demas
cat unul după altul mitul că goa
na înarmărilor ar fi în țările capi
taliste un stimulent de neînlocuit 
al activității economice. în această 
comisie a luat cuvîntul acad. E. 
Carafoli, membru al delegației 
R. P. Romîne.

Veștile care sosesc în aceste zile 
la Moscova din toate colțurile lumii 
relevă imensul ecou mondial 
care-l
Este evident că adevăratul com
plot al tăcerii pe care s-au silit 
să-l 
din Occident în jurul acestui mare 
forum al păcii s-a destrămat. ■

Semnificativ este faptul că zia
rul „New York Times" a publicat 
un articol al corespondentului său 
la Moscova care de fapt 
falsul cu largă circulație 
americană cu privire la 
rul așa.zis „partinic" al 
sului. Ziarul subliniază că de la 
tribuna forumului de la Moscova 
iau cuvîntul reprezentanții celor 
mai diferite organizații necomunis- 
te de apărare a păcii și fiecare 
vorbitor își expune liber părerile 
sale.

Lucrările Congresului continuă, 
fiind urmărite cu interes și spe
ranță de opinia publică mondială.

AL. CÎMPEANU

pe 
au lucrările Congresului.

urzească ziarele reacționare

demască 
în presa 
caracte- 
Congre-

culturale.

și safe se construiesc 
școli de 8 ani, iar la 
Mică și Jugăștreni, că- 
Lucrările sînt avansate.

O nouă promoție 
de mecanizatori

oIn 
nouă 
Iilor 
coli și-a început activitatea în pro
ducție. Repartizați în plină campa
nie de recoltare a cerealelor păioa- 
se în stațiuni de mașini și tractoare 
și în gospodării agricole de stat, cei 
peste 3 400 tineri mecanizatori din 
această promoție s-au alăturat cu 
însuflețire muncii ce se desfășoară 
pentru strîngerea recoltei.

în noul an școlar care începe în 
toamnă, în școlile profesionale de 
mecanici agricoli vor fi pregătiți 
40 000 de mecanizatori. (Agerpres)

primele zile ale lunii iulie 
promoție de absolvenți ai șco- 
profesionale de mecanici agri-
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DE PESTE HOTARE
UN PROTEST AL GUVERNULUI 

CAMBODGIAN. Intr-o conferință de 
presă, ministrul informațiilor al 
Cambodgiei a declarat că guvernul 
său a trimis Vietnamului de sud 
note diplomatice de protest împo
triva debarcării repetate a unor uni
tăți ale marinei sudvietnameze pe 
insule cambodgiene din Golful Sia- 
mului

CONFERINȚA MUNCITORILOR 
DIN TĂRIILE REGIUNII 

MĂRII BALTICE
încheindu-și lucrările la Rostock, 

cea de-a V-a conferință a munci
torilor din țările regiunii Mării Bal
tice, din Norvegia și Islanda a a- 
doptat un apel către muncitorii și 
membrii sindicatelor din aceste 
țări, chemîndu-i să-și unească efor
turile în lupta pentru pace și dezar
mare, pentru înfrînarea militarismu
lui vest-german, pentru progres 
social.

Louis Saillant, secretar al F.S.M. 
a comunicat la conferință că în luna 
octombrie la Leipzig va avea loc 
conferința internațională sindicală 
care va dezbate problema urmări
lor economice și sociale ale activi
tății comunității economice euro
pene

ALEGERILE PENTRU ADUNAREA 
CONSTITUANTĂ au fost fixate de 
către executivul provizoriu algerian 
pentru data de 12 august.

SUVANNA FUMMA
DESPRE SARCINILE 

GUVERNULUI LAOȚIAN
Intr-un interviu 

lui special al agenției 
Presse, șeful guvernului 
prințul Suvanna Fumma, a arătat că 
după semnarea acordului de la Ge
neva una din sarcinile imediate va 
fi realizarea unificării armatei și a- 
poi demobilizarea celei mai mari 
părți a ei. Armata permanontă uni
tă va avea un efectiv sub 30 000 
de oameni. In timpul campaniei e- 
lectorale nu vor trebui să existe oa
meni mobilizați, deoarece alegerile 
generale ar putea fi falsificate, așa 
cum s-a întîmplat în 1960.

France Presse transmite că apelul 
Consiliului de Miniștri adresat ce
lor trei părți, de a se abține de la 
orice activități ostile, a fost respec
tat într-un mod relativ satisfăcător.

acordat trimisu- 
Ftance 

laoțian,

O REMANIERE DE GUVERN ÎN 
SPANIA a fost anunțată la Madrid. 
Observatorii . din cap'tala spaniolă 
subliniază că „reorganizarea" gu
vernului franchist nu afectează, în 
esență,, structura regimului, ucurmă- 
rind decît să înlăture unii miniștri 

.compromiși în ' urma marilor ma
nifestații, revendicative din primă
vară ; au fost înlocuili miniștrii mun
cii, informațiilor, industriei și educa
ției. Cei ce le-au luat locul sin: cu- 
noscuți prin legăturile cu cercurile 
franchis'e. Titularii departamentelor 
militare au fost și ei schimbați. 
Le-au luat locul membrii unei „e- 
chipe militare franchiste", se subli
niază la Madrid.

M

Cîțiva muncitori din echipa fruntașă a Iul Stelian BÎ3tîrîgâ (de la stînga la dreapta) : șeful echipei,
Vasile Bărgan, Conea Ilarlcn și Aurel Clomîrtac. (Foto : R. Costin)

TELEGRAMĂ
Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ. președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, a primit următoarea telegramă din partea lui B. R. Sen 
director general al Organizației pentru alimentație și agriculturii a 
O.N.U. (F.A.O.), care a vizitat recent țara noastră.

In numele meu personal și al organizației doresc să expii.n '.ml'" 
mirile mele cele mai sincere pentru condițiile create cu prilejul vizitei 
noastre.

Am fost deosebit de fericit de a fi avut privilegiul să vă prezint 
respectele mele.

Doresc să vă exprim cele mai bune urări de succes și prosperitate 
pentru țara dvs.

Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele consideratiuni.
B. R. SEN

Director General al F.A.O.
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Pentru cunoașterea și extinderea experienței îna
intate in producție a muncitorilor fruntași, în sec
țiile întreprinderii noastre se organizează periodic 
schimburi de experiență. Am mers în cîteva secții 
ale uzinei pentru a afla cum stau lucrurile în 
această privință. Iată ce am constatat i

Prima secție vizitată a fost sculăria generală. 
Hala de dispozitive, complet modernizată, are as
pectul unui laborator. Mașinile, strălucind de cu
rățenie sînt, în cea 
Pe lingă muncitori 
producție, în secție

Acum cîtva timp, 
aproape în iiecare lună rămîneri în urmă. La unele 
mașini se obținea un randament mic față de al
tele, de același tip. Rezultatele diferite erau 
consecința pregătirii și experienței diferite a mun
citorilor. DIntr-o analiză făcută a reieșit că unii 
muncitori tineri nu înțelegeau ce avantaje pot adu
ce folosirea tuturor dispozi
tivelor mașinii, respecta- lïtlfïTSiCTOTi
rea strictă a normelor teh- baAv T ll Iw I i 
nice de utilizare a ei și wUaIIv
obțineau randamente scă- .{fe® mtnrnnm ^nr zute în producție. Pe lin- Bir B
gă unele măsuri luate list
de conducerea secției, co
mitelui sindical de secție a organizat un schimb 
de experiență, la care au participat toți frezorii. 
După ce s-a arătat importanța utilizării corecte a 
mașinilor șl a folosirii vitezelor optime de prelu
crare, în scopul creșterii randamentului, s-au făcut 
demonstrații practice. Muncitorii fruntași Nicolae 
Mării! $i Gheorghe Neaga au arătat practic cum . 
se lucrează la mașină pentru a se obține randa
ment maxim, dar fără a o suprasolicita. Ei au exe
cutat la mai multe mașini piese de precizie nsce- 
sîtînd diferite genuri de operații și folosirea tutu
ror dispozitivelor anexe ale mașinii.

în scurtă vreme, schimbul de experiență și-a do
vedit utilitatea. Dacă înainte lucrările de prelucrare 
a pieselor nu 
acum ele se 
timpul rămas 
piese pentru 
lajul

La 
gada 
mult, 
planul, sé situau departe de rezultatele pe care le 
obținea brigada fruntașă. Pentru răspîndirea expe
rienței valoroase a acestei brigăzi, s-a ținut în 
secție un interesant schimb ds experiență. Deși 
tema stabilită privea doar ishnologia de preforjare 
a pieselor la matrițare, schimbul de experiență a 
căpătat un caracter mai larg. Șeful de brigadă Ale
xandru Mălai a vorbit din experiența lui în orga
nizarea muncii brigăzii, în îmbunătățirea calității și 
reducerea consumului de metal, fiu urmat demon
strații practice în hală, după care s-au încins-dis
cuții interesante. Membrii celorlalte brigăzi, condu
se de Ivan Păun și Vasile Leonte, au reținut lu
crurile bune învățate cu acest prilej, dar în ace
lași timp au împărtășit șl ei brigăzii fruntașe ex
periență ior, mai bună, în anumite privințe, fiu 
învățat, prin urmare, unii de la alții. Efectul : în 
lunile următoare cele doUă brigăzi au dobhidit în 
producție rezultate mult mal apropiate de cele ale 
brigăzii fruntașe.

Și în secția construcții mecanice s-au organizat 
anul acesta schimburi de experiență fructuoase.

mai mare parte, noi, moderne, 
cu experiență îndelungată în 
lucrează și mulți tineri.
la linia de treze se constatau

se terminau decît către S’îrșîtul lunii, 
termină de regulă mai devreme ; în 
pînă la sfirșitul lunii se prelucrează 
luna următoare, asigurîndu-se deCa- 
sectorulisi de montaj.necesar

forjă se menține de mult timp fruntașă bri- 
condusă de Alexandru Mălai. Pînă nu de 
celelalte btzgăzi, cu toate că îșî realizau

Unul dintre ele a avut ca scop răspîndirea expe
rienței fruntașilor în aplicarea metodei de așchiere 
intensivă a metalelor. Strungarul fruntaș Constan
tin Olaru a arătat cum lucrează el după această 
metodă de-și dopășeșie sarcinile de producție, cum 
se ascute corect un cuțit, ce importanță are res
pectarea regimurilor de lucru ale mașinii. Mulți 
strungari, printre care Nicolae Voinea, Dumitru Do- 
bre, au avut de învățat lucruri folositoare din acest 
schimb de experiență ; ei au studiai apoi diferite 
cărți tehnice și acum își realizează și depășesc 
sarcinile de producție, dind piese de bună calitate.

Iată așadar cit de prețioase se dovedesc aceste 
acțiuni dacă sînt bine organizate. Am vizitat și 
secțiile vagoane și motoare. Dar, cu părere de rău 
trebuie să spunem că în aceste secții comitetele 
sindicale respective n-au organizat nici un schimb 
de experiență. Comitetul sindical de secție do la 
vagoane și-a propus organizarea unor astfel de 

acțiuni, dar nu le-a realizat. 
Și doar în secție se simte 
nevoia ca unii muncitori să 
învețe de la alții, de la 
fruntași. Abia în ultima vre
me s-a ținut în această sec
ție un schimb de experiență, 
ceea ce este foarte puțin 

an. Aceeași situație am găsit

de corespondenți 
voluntari

pentru o jumătate de 
și în secția motoare.

Comitetul sindicatului din uzină are un plan bo
gat de schimburi de experiență, pe diferite pro
bleme, cu aite întreprinderi din țară. Pînă acum, 
un colectiv din înireprindere a mers la uzina de 
utilaj greu „Progresul" din Brăila să studieze pro
blema introducerii în produbțle a tehnologiei Înain
tate, cu care prilej s-au învățat lucruri noi și im
portante. Tot atît de rodnice au fost și schimburile 
de experiență organizate la Reșița, ça și în unele 
întreprinderi din Capitală. Un côlectiv de la „1 Mai" 
Ploieșii a venit în uzina noastră în schimb de ex
periență. în lunile ce urmează se vor organiza, 
potrivit planului întocmit, schimburi de experiență 
la Combinatul siderurgic Reșița, la uzinele meta
lurgice Colibași, la uzinele metalurgice Sinaia, la 
uzinele de tractoare, uzinele „Steagul Roșu", „Me- 
from" din Brașov etc. Să nădăjduim că planul în
tocmit va fi îndeplinit, in folosul întregului colectiv 
al întreprinderii.

Preocuparea comitetului sindicatului uzinei pen
tru organizarea cît mai multor schimburi de expe
riență cti alte colective de întreprinderi este lău
dabilă. Dar de ce oare nu se îngrijește în aceeași 
măsură comitetul sindicatului și de organizarea 
sistematică a unor asîte! de acțiuni în primul rînd 
în secțiile uzinei noastre ? Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît, după cum s-a văzut mai suș, există o bo
gată experiență care, dacă ar fi extinsă, s-ar putea 
pune în valoare noi și însemnate rezerve interne 
de producție.

Acolo unde sînt temeinic organizate, schimburile 
de experiență sînt folositoare și contribuie la extin
derea celor mai bune metode de muncă. De aceea 
este de dorit ca și în secțiile unde n-au avut loc 
decit sporadic astfel de acțiuni, să se organizeze 
cu regularitate de acum încolo.

MIHAÏ GHEORGHILAȘ, strungar ; NICO
LAE IUTEȘ, tehnician ; CALMAN BA- 
BOȘ, strungar; DUMITRU CODREANU, 
economist, din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii" de la Uzinele 

23 August" București
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Pq urmele materîcttotor publicate Întinși 
copiii din 

antrenorului

pro-

de specialitate 
îi îndrumă.

PRIMELE LECȚII DE ÎNOT

■

Ml

A. KAPITANY — Brațov : Direcfia 
generală utilaj chimie, petrolier și 
minier din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini ne-a 
comunicat că propunerea făcută de 
către un muncitor de la uzina „Hidro
mecanica" în legătură cu sudarea unor 
grătare metalice la partea inferioară 
a ramelor de formare a fost analizata 
de conducerea uzinei. Constatîndu-se 
ca această propunere 
ducerea procentului 
turnătorie, ea a fost 
35 la sută din ramele 
tente în secție.

reparat. îq prezent, ne comunică în
treprinderea 
de stat lași 
din Rînzeșfi

cinematografică regională
— cinematograful sătesc 
funcționează normal.

— Moreni : Consiliul lo-

nie de autobuze care va face legătura 
între 
iă a

cartierul Giulești și zona cenfra- 
orașului.

contribuie la re
de rebuturi la 
aplicată la circa 
de formare exis-

»Pentru „Porumbul 5 000 
muncă perseverentă, neîntreruptă0
Sub acest titlu, în ziarul nostru 

din 28 mai a.c. a apărut un articol 
în cate se analiza felul cum se mun
cește în regiunea Galați pentru a se 
realiza o producție de 5 000 kg po
rumb boabe la hectar. Redacția
primit răspunsuri în legătură cu 
problemele ridicate în articol de la 
sfatul popular regional, Sfatul popu
lar raional Bujor și ziarul regional 
„Viață nouă“. în toate cele trei răs
punsuri se recunoaște justețea criti
cii făcute în legătură cu rămînerea 
în urmă a lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

In răspunsul îrimis de Comitetul

executiv al Sfatului popular regional 
Galați se arată, printre altele, , că au 
fost luate măsuri de mobilizarea și 
folosirea la prășitul mecanic a tutu
ror mașinilor existente, precum și a 
brațelor de muncă.

Ziarul regional „Viață nouă“ nè 
scrie că colegiul de redacție a ana
lizat felul cum au fost oglindite în 
ziar problemele campaniei Se îngri
jire a culturilor și a stabilit măsu
rile corespunzătoare. în zilele ce au 
urmat s-au publicat mai multe arti
cole de analiză și informații privind 
lucrările de întreținere a culturilor, 
harta raioanelor fruntașe și rămase 
în urmă la aceste lucrări etc.

E vară. Cald, soare 
și-, pentru școlari... va
canță. Mii de elevi au 
plecat în tabere — la 
munte, la mare. Cei 
rămași la „domiciliu“ 
își petrec însă la fel 
de plăcut zilele va
canței. In Capitală, de 
pildă, cîteva mii de 
copii de vîrstă școla
ră — și chiar mai 
mici — deprind taine
le înotului, frecven
tează cu regularitate 
centrele de înot.

Ștrandul Tineretu
lui. Centrul de înot de 
aici — absolvit în 
decursul anilor de nu
meroși înotători — 
este frecventat zilnic 
de circa 2 000 de 
copii, repartizați pe 
serii.

în decursul a trei pecte de la ștrandul 
săptămîni, cît durează Tineretului, 
un ciclu de lecții, pe iarbă, 
copiii învață să înoa- grupa
te. Succesul este asi- Mircea Olaru se fami- 
gurat de preocupa
rea atentă a p— 
fesorilor și antrenori- 
lor 
care
(Din păcate însă, la 
unele grupe orele de 
înot nu sînt folosite 
în întregime. în lipsa 
antrenorilor, copiii 
stau și... fac plajă). 
Cei mai talentați din
tre absolvenții cursu
rilor de înot vor fi 
repartizați la școlile 
sportive sau la clu
burile cu secții de 
înot.

Iată în fotografiile 
de mai sus cîteva as-

liarizează, mai întîi 
pe uscat, cu mișcările 
necesare la executa
rea unei plute (foto 
1). Pluta pe spate în 
apă o fac deocamda
tă la marginea bazi
nului și cu sprijinul 
antrenorului (foto 2). 
Totul le place aci, la 
ștrand, micilor bucu- 
reșteni. Mai puțin... 
dușurile care nu -func
ționează întotdeauna 
(foto 3). De ce oare 
administrația ștran
dului nu se preocupă 
și de acest mic „amă
nunt“ ?

(Foto : R. Costin)

o©oCînd ții la „marca“
(Urmare din pag. I-a)

cale s-au obținut atît 
calității și sporirea 

tuburi, cit și reduce-

Cinema to grafe noifabricii
a realizat economii peste plan de 
1 500 000 lei.
80) roblemele calității produselor, 
sB ale îndeplinirii ritmice a pla

nului la toți indicii, antrenarea tu
turor muncitorilor și tehnicienilor la 
rezolvarea celor mai importante 
probleme ale producției, transpune
rea în viață a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice pe anul în 
curs și îmbunătățirea lui con
tinuă (din cele 82 prevederi ale 
planului, aproape 70 au fost de 
acum aplicate) — stau în perma
nență în atenția organizației de 
partid, a conducerii întreprinderii și

Trt București șî în alte orașe și 
centre muncitorești au fost date în 
folosință în ultimul timp noi cine
matografe moderne. Alte 12 se află 
acum în curs de construcție în noile 
cartiere sau ansambluri de locuințe 
din diferite orașe.

O dată cu noile blocuri care se 
ridică în București, pe Calea Gri- 
viței și pe Șoseaua Ștefan cel Mare 
se construiesc două mari cinemato
grafe. O astfel de construcție cu 900

de locuri este prevăzută în acest drt 
și în cartierul de pe Șoseaua Giur
giului. La Brașov, în apropierea fa
bricii de postav „Partizanul Roșu“, 
unde a luat ființă un nou cartier, 
de locuințe, se înalță un cinemato
graf cu 800 de locuri. Astfel de clă
diri, cu 300 pînă la 500 
se construiesc în orașele 
șova și în alte localități.

de locuri, 
Mizil, Hîr-

(Agerpres)
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E. FLORESCU 
rea dv. a 
lui Economiei 
comunicat, 
IPROFIL 
s-au luat 
(rolului 
de lucru 
nunții se
mobilei. Toate aceste măsuri 
întreprinderea 
garnituri cu defecte de prelucrare și 
finisaj.

C. BUCUR
cal al sindicatelor Cîmpina ne face cu
noscut că, în urma cercetărilor între
prinse pentru rezolvarea sesizării dv., 
s-a stabilit ca dispensarul schelei Gura 
Ocniței. care se află la o distanță de 
numai 400 m de Atelierul Moreni al 
întreprinderii de reparații utilaj elec
tric Cîmpina, să asigure asistenta medi
cală și pentru salariafii acestei unități. 
In felul 
timp cu 
fuafă la 
atelier.

B.
Banat : Deficiențele în aprovizionarea 
magazinului sătesc din Blgăr, semnalate 
de dv., au fost înlăturate. Uniunea 
interraională a cooperativelor de con
sum Oravița ne face cunoscut că, de 
curînd, comitetul executiv al cooperati
vei Berzasca a luat măsuri pentru asi
gurarea transportului mărfurilor la 
acest magazin.

TEODOR — Moldova Nouă, reg.

acesta ei nu vor mai pierde 
deplasările la 

o distanță mult

1. ȘERBAN — Loco :

policlinica si
ma! mare de

întreprinderea

Cîmpina : Sesiza- 
fosf trimisă Ministeru- 

Foresiiere, care ne-a
între altele, că în cadrul

„Tehnica lemnului"-Bucureșfi, 
măsuri pentru întărirea con- de transport București va înființa o li- 
fehnic de calitate pe faze 
și sectoare. Un control amă- 
face acum și la ambalarea 

vor feri
să livreze comerțului

H. TOPOR —• Dorohol : Sfatul popu
lar raional ne informează că de curînd 
a fost dată în folosință noua construc
ție destinată blocului alimentar șl spă
lătoriei care deservesc spitalul nr. 1 
din oraș.

direct în acestea, în locul soluției 
vechi — trataiea termică prin stro
pirea cu apă caldă. Ca urmare, 
ritmul de folosire a tiparelor în care 
se toarnă tuburile este în prezent 
mai mare.

Pe această 
îmbunătățirea 
producției de
rea prețului lor de cost. De curînd, 
în secție s-a aplicat și turnarea în- 
tr-o singură etapă a betonului în 
centrifugă (mașina care, prin cen
trifugare, formează tubul précom
ptât), în loc de 2 etape, cum se « întregului colectiv. Lupta” pentru 
proceda înainte. S-au cîștigat astfel îmbunătățirea calității este îmbina- 
5 minute la executarea fiecărui tub.
Acum, pe fiecare schimb 
duce în plus un tub.

La reducerea prețului de 
această secție a contribuit 
nomisirea pe primele 6 luni 
8 tone sîrmă de armare.

îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea procentului admis de 
declasate și rebuturi față de anul 
trecut au dat posibilitate întreprin
derii să livreze constructorilor — 
în plus — 7 km de tuburi. De la 
începutul anului și pînă acum co
lectivul secției tuburi precomprlmate

tă cu preocuparea pentru creșterea 
se pro- productivității muncii și realizarea 

de economii. Anul acesta, produc
tivitatea muncii a crescut în între
prindere cu 25 la sută față de anul 
trecut șl s-au realizat economii peste 
plan la prețul de cost de aproape 
2 milioane lei. A fost realizată și 
depășită și sarcina de beneficii.

Colectivul întreprinderii produce 
acum de aproape 4 ori mai mult 
decît în 1959. Este și firesc 1 Numă
rul noilor blocuri ce se construiesc 
în Capitală crește necontenit. Zilnic 
sînt livrate panouri mari și planșee 
prefabricate pentru 12 apartamente.

cost tn 
și eco- 
a circa

Numeroase cooperative se autofinanțeaza
Cooperativele sătești din raioanele 

Botoșani și Săveni, regiunea Sucea
va, rezolvă acum problemele de a- 
provizionare și desfacere fără a 
mai solicita oredite din partea sta
tului.

Acțiunea pentru autofinanțare 
se extinde și în celelalte raioane 
ale regiunii, cuprinzînd tot mai 
multe cooperative de consum. Ca 
urmare, 108 din cele 144 cooperative 
existente în regiune își desfășoară

.acum activitatea pe baza mijloace
lor financiare proprii. în felul a- 
cesta, ele au eliberat, credite în va
loare de circa 55 milioane lei, care 
pot fi folosite în alte domenii.

Acum în regiune se organizează 
consfătuiri pentru generalizarea 
experienței cooperativelor fruntașe, 
se întreprind acțiuni pentru mări
rea vitezei de circulație a mărfuri
lor și creșterea rentabilității tutu
ror unităților. (Agerpres)

RADIO, joi 12 iulie • Vreau să știu — 
orele 9,00 — Ie Fragmente din opera 
„Clo Clo San“ dé Puccini — orele 10,08 
— I • Varlațluni de Brahms pe o temă 
de Paganini — orele 11,03 — I • Melodii 
populare bănățene — orele 12,35 — I o 
Note de lector — orele 13,15 — II • Pro-
orele 14,00 — I • Programe muzicale al
cătuite de ascultători — orele 14,30 — II
• Almanah științific — orele 15,10 — ÎI
• Vorbește Moscova — orele 16,15 — I o 
Mari Interpreți de muzică de cameră : 
George Enescu — orele 17,00 — II ® Că-oraș frumos“

GH. BOOZER — com. Modieșul 
Aurit, raionul Satu-Mare : Sfatul popu
lar al raionului Safu-Mare a luat mă
suri pentru intensificarea lucrărilor de 
construcție a școlii din satul lojib. Noul 
local de școală va fi dat în folosință 
înainte de începerea viitorului an 
școlar.

A. MUNTEANU — Năsăud : Referin- 
du-se la 
generală a 
confecțiilor 
Ușoare ne-a 
confecții și
ceput producfia unui 
de ciorapi medicali subfiri.

scrisoarea dv., Direcfia 
industriei tricotajelor și 

din Ministerul Industriei 
comunicat că Fabrica de 
tricotaje-București a în- 

nou sortiment

GH. MORARU — corn. Rînzețti, ra
ionul Bîrlad : Aparatul de proiecție al 
cinematografului din localitate a fost

— Ați văzut noile blocuri ? Dar 
sera noastră cu sute de mii de flori? 
Noul teatru de vară v-a plăcut ? 
Grădina din jurul turnului, parcul 
de cultură sînt o frumusețe... Care 
mai de care, cetățenii din Giurgiu 
ne îmbie să vizităm orașul.

E plăcut să faci cunoștință cu o- 
rașul acesta. Vizitîndu-1, întîlnești o 
mulțime de lucruri interesante. In
tr-un cartier se lucrează intens la 
canalizare; în altă parte se pavează de 
zor (în ultimul timp s-a pavat o su
prafață de aproape 100 000 mp). De 
curînd, au fost date în folosință încă 
două școli noi. La sfîrșitul anului va 
intra în funcțiune o fabrică de pîine. 
încă un bloc de locuințe își va primi 
în curînd locatarii. Fondurile desti
nate înfrumusețării orașului sînt, în 
general, folosite cu pricepere.

Dar plimbîndu-te prin Giurgiu în
tîlnești și altfel 
flăm la gară, 
de călători vin 
vale scurte. Pe 
ordine. Tocmai

de aspecte. Ne a-
Trenuri cu mii 

și pleacă la inter- 
peron, curățenie și 

ești gata, după toa-

;£
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Iată două aspecte care contrastează. In stingă: un magazin primitor, îngrijit, în 
dreapta: „pășune“ sau stadion? Pe aici nu par să treacă prea des gospodarii orașului 
Giurgiu. (Foto : M. Andreescu)

te cele văzute, să faci constatarea 
că Giurgiul e un oraș bine gospodă
rit cînd, doar la cîțiva pași mai în
colo, în spatele gării, ți se ivește 
în față o groapă întinsă, năpădită 
de bălării, unde vitele pasc fără gri
jă. Două porți șubrede stau mărtu
rie că pe locul actualei „pășuni” a 
fost cîndva un stadion. Cum de-a a- 
juns în așa hal? Doar acum 4-5 ani 
s-au cheltuit sume de bani impor
tante pentru reamenajarea lui! Dar 
lucrările începute repede au fost tot 
atît de repede abandonate, iar sta
dionul a devenit un maidan care nu 
face cinste gospodarilor orașului.

La prima vedere, orașul pare des
tul de curat. Pe strada N. Bălcescu, 
în piața de alimente sau pe strada 
Gării, dai însă de tot felul de gu
noaie. Pe alte artere, pirul și tros
cotul cresc în fața porților; pe 
alocuri, cutiile de gunoi sînt agățate 
de-a dreptul de arborii de pe margi
nea trotuarelor.

înfrumusețarea 
nerea curățeniei

orașului, întreți- 
pe străzi și în 

parcuri sînt pro
bleme care privesc 
pe toți cetățenii 
deopotrivă. Cărui 
cetățean din Giur
giu nu-i place 
să-și știe orașul 
curat și frumos ? 
De aceea, ori de 
cite ori au fost 
invitați să dea o 
mînă de ajutor la 
diferite acțiuni e- 
dilitare, au făcut-o 
cu dragă inimă 
Sfatul popular n-a 
știut însă să folo
sească cu price
pere nici inițiati
va, nici sprijinul 
cetățenilor. Nu au 
loc consfătuiri în
tre deputați și 
cetățeni tn legă
tură cu diferite 
probleme edilitare, 
comisia perma
nentă de gospodă

rie comunală se bizuie prea puțin pe 
contribuția ce o pot aduce o seamă 
de specialiști din oraș.

Oamenii se întreabă, pe bună 
dreptate : e oare nevoie de cine știe 
ce eforturi sau bani pentru a asi
gura curățenia pieței de alimente ? 
Sau pentru ca fațadele multor imo
bile să . arate mai ca lumea ? Este 
de mirare faptul Gă pe gospodarii 
orașului nu-i deranjează cînd văd, 
pe lingă numeroasele case curate și 
bine întreținute, zidurile nespoite și 
geamurile sparte ale altora, dife
ritele localuri goale, încuiate çu la
căte mari cit toate zilele, de parc-ar 
fi fost părăsite de cînd lumea. Pen
tru ca asemenea aspecte să dispa
ră, ar fi fost necesar ca deputății, 
comitetele de cetățeni, grupele de 
partid de pe străzi și din blocuri să 
cultive și să dezvolte spiritul gos
podăresc al cetățenilor, să le valo
rifice inițiativele, lucru care pînă 
acum, așa cum ni s-a spus, s-a făcut 
„cam pe sponci”.

Un indiciu al felului cum e gospo
dărit un oraș este și înfățișarea uni
tăților de deservire, modul lor de 
funcționare. La Giurgiu, unele ma
gazine se prezintă bine, au un as
pect îngrijit, vitrine aranjate cu 
gust ; altele însă lasă de dorit, ca, 
de pildă, la bufetul din piață sau 
„Croitoria modernă“ din centrul ora
șului care nici nu are vitrine.

Restaurantul portului e vizitat de 
sute și sute de turiști și localnici. 
Ar fi fost de așteptat să 1 se acor
de o atenție mai deosebită. Cînd 
colo, localul e mai mult decît neîn
grijit : scările sînt murdare, calori
ferele nevopsite, iar pe terasele din
spre Dunăre — mese și scaune des
perecheate, de toate dimensiunile. 
Lipsește aici mîna gospodarului, a 
omului priceput, care ține la bunul 
nume al localului.

Despre bufetul de la vamă — 
punct unde de asemenea se perin
dă zilnic numeroși turiști din țară 
sau din străinătate — n-avem ce 
spune : e tot timpul închis. (în ge
neral felul cum se prezintă localul 
îți face impresia că cei în cauză nici 
nu și-au pus problema cu ce impre-

sie vor rămîne despre orașul lor cei 
aflați în trecere pe aici).

La multe unități de deservire din 
oraș, ba chiar și la atelierul de:., 
firme, lipsesc firmele. Pe strada N. 
Bălcescu, cele 6 centre ale coopera
ției meșteșugărești au, în chip de 
firmă... o plăcuță cu numărul de 
telefon al pompierilor. De întrebi de 
ce lucrurile stau astfel ți se răs
punde „convingător": „Așa-i pe la 
noi I“.

Același gen de surprize îl ai și cu 
întreprinderea de gospodărie orășe
nească. Dacă e cu gospodărirea, ea 
ar trebui să fie prima care să dea 
exemplu. Dar... Dai să intri în sediu. 
Te uiți în sus și vezi niște pomișori 
crescuți pe... acoperișul clădirii. 
Să nu credeți cumva că e o grădină 
suspendată !

— Orașul nostru e frumos și se 
dezvoltă ca centru turistic — ne 
spune directorul întreprinderii de 
gospodărie. Fără îndoială că așa e. 
Și blocurile de locuințe, și parcurile 
sau sera despre care ni s-a vorbit, 
sînt realizări vrednice de luat în 
seamă. Totuși, în ansamblul său, 
gospodărirea lasă încă foarte mult 
de dorit, mai ales datorită faptului 
că unor așa-zise lucruri mărunte nu 
li se acordă atenția cuvenită.

★
Giurgiu e un oraș de subordonare 

regională. Unele din lucrările care 
ar mai trebui făcute aici depind de 
secția de gospodărie comunală a Sfa
tului popular regional București. De' 
pildă, acelea privind o mai bună a-, 
provizionare cu apă, prin instalarea 
unei noi stații de pompare, bacă 
s-ar fi oprit cu mai mult interes în 
Giurgiu, dacă ar fi privit în jurul 
lor cu mal multă atenție, reprezen
tanții sfatului popular regional ar 
mai fi putut constata că într-un sec
tor sau altul ar mai fi necesară o 
mînă de ajutor.

Mari sau mici, toate orașele unei 
regiuni trebuie să se bucure de a- 
tenție din partea organelor locale de 
partid și de stat. Aceasta nu mic
șorează însă nicidecum sarcinile 
propriilor lor sfaturi populare, pe 
umerii cărora cade, în primul rînd. 
răspunderea bunei gospodăriri, a în
frumusețării permanente a orașelor. 
Giurgiu , poate deveni într-adevăr 
oraș frurnoe

lătorie muzicală în Uniunea Sovietică — 
orele 17,30 — I • Interpreți și formații 
romînaști de muzică ușoară — orele 
18,05 — II • Dansuri simfonice de com
pozitori roihtnl — orele 18,30 — I • Jur
nal de întreceri -- orele 19.00 — I • Ti
nerețea ne e dragă — orele 19,30 — II • 

gram emis de studioul de radio Cluj — Muzică’ușoară de T. SIbiceanu și Eugen 
” -1 Teger — orele 20,30 — I • Părinți șl copil

— orele 21,45 — II» Program de melo
dii populare — orele 22,00 — II ® Muzică 
simfonică — orele 22,00 — I o Muzică de 
S. Prokofiev — orele 23,15 — II.

Cffiwlne« Cinematografe)
TEATRUL SATIRIC ' MUZICAL „C. 

TÄNASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina 
Boema) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMÎNE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R. S. Cehoslovacă) — (orele 
17 și 20;30).

CIRCUL DE STAT : ELAN ȘI TINE
REȚE — (orele 20).

• CINEMATOGRAFE : M-AM SĂTURAT 
DE CĂSNICIE : Patria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15 — grădină 20,30). FANTO
MELE DIN SPESSART : Republica (14,45; 
16,45; 18,45; 21), București (15; 17; 19; 21), 
Stadionul Dinamo (20,30), Stadionul Re
publicii (20,30). FETELE — cinemascop : 
Gh. Doja (10,15; 12,15; 16,15; 18,30; 21), 
23 August (10; 12; 15,30; 18,30; 20,45).
CIND COMEDIA ERA REGE ; înfrăți
rea între popoare (15; 17,15; 19,30; 21,45), 
Libertății (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Giulești (20,30), Olga Banele (15; 17; 
19 — grădină 20,30), B. Delavrancea (11; 
16; 18; 20), Arenele Libertății (20,30), 
CÎND VINE DRAGOSTEA : Elena Pa
vel (10; 12; 15; 17; 19; 21), Magheru
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21). DON GIO- 
VANI : V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). 
NUMAI O GLUMĂ : 1 Mal (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Drumul Serii (16; 18,15; 20,36), 
Grădina V. Roaită (21). --------- *——
TEÜTONI — cinemascop 
serii) : Lumina (10; 13.20; 
ALBA CA ZĂPADA : ȚI_______
11,35; 13,10; 15,45; 17,20; 18,55; 20,30). DUE- 
T T TT AT A A X7T TMi T mo. i <i ■

G. GRAURE

CAVALERII 
— (ambele 
16,45; 20,30),

Tineretului <10;
LÙL N-a’aVüT LOC :’^îctorii’r(10';~îî; 
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), Grădina 13 Septembrie (20,15). PRO
GRAM PENTRU CÔPII ; 13 Septembrie 
(la ora 10). MAI TARE CA URAGANUL: 
13 Septembrie (16,30; 18,15; 20,30). O ZI 
DIN VIAȚA UNUI TINĂR - SPRE BA
MAKO - U.E.F.A. - Turneul de ju- 
niori-BUCUREȘTl : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la Orele 10 la 21). 
AGRAFA ALBA : Maxim Gorki (16; 18; 
20), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). BÄTRI- 
NUL ȘI MAREA : 8 Martie (15; 17,05; 19,10 
— grădină 20,30). Popular (10; 18.15; 20,30). 
DAMA DE PICĂ : Grivița (15.30; 18: 20,30). 
DOUĂ REPRIZE ÎN IAD : V. Roaită 
(10; 12; 10; 18,30; 20.45), Alex. Sahia
(9,45; 12: 14,45; 17; 19,30). Miorița (10; 12,15; 
10; 18,30; 21) RAZE PE GHEAȚĂ : Unirea 
(16; 10,15 — grădină 20,30), M. Emlnescu 
(16; 18,15; 2Ö.3Q). .SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA ■ 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 TI Vladlml- 
rescu (16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19).

FOCURI IN MUNȚI ; Munca (15; 18,15; 
20,30). PIRAȚII AERULUI - cinema
scop : Arta (16; 18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). ÎNVIEREA - ambele
serii : Moșilor (16,30 — grădină 20,30). 
URME TĂCUTE : Donca Simo- (15; 17; 19.; 
21 — grădină 20,30) POVESTE SENTI-V . 
MENTALĂ ; 16 Februarie (16; 18; 20). 
DEPARTE DE PATRIE : rulează la ci-’ 
nematograful I. Plhtilie (16; 18,15 — gră
dină 20,30). POMPIERUL AtOMICl : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). DACĂ ȚII LA MINE — 
cinemascop : 3'0 Decembrie (16; 18;
20). TOATA LUMEA RÏDE, ClNTĂ 
ȘI DANSEAZĂ ; G. Bacovla (16; 
18; 20).. VISUL SPULBERAT : Grădina 
Elena Pavel (20,30). NU VREAU SA MÂ 
ÎNSOR : Grădina Luceafărul (20,30). ȘO
FERII IADULUI : rulează la grădina ci
nematografului 23 August (20,30). UN 
CÎNTEC STRĂBATE LUMEA ; Grădină 
cinematografului Arta (20,15). CIELITO 
LINDO ; Grădina cinematografului Tu
dor Vladimirescu (20,30). TOM DEGEȚE
LUL : Grădina cinematografului Libertă
ții (20,15; 22,30). FRUMOASA LURETTE : 
Cultural (15; 17; 19; 21). KER OGLÎ : Flo- 
reasca (16; 18; 20). MEXICUL CÎNTĂ « 
C. David (15,30; 18; 20,30)

TELEVIZIUNE. Orele 10,00 - jurnalul 
televiziunii. 19,20 - Emisiune pentru ti
neretul școlar : „CINE ȘTIE SĂ RAS- /v 
PUNDA". 19,45 — Emisiune de teatru : . 
„BĂRBIERUL DIN SEVILLA“ de Beau- 
mârchais. Interpretează un colectiv ai 
Teatrului de Stat din Pitești. Direfcțlr, I 
de scenă : Radu Sorin Grigorescu ; De- ‘ 
coruri șl costume : Ion Popescu-Udriște. . 
în pauze : Emisiune de artă plastică : 
MARTIROS SARTAN. Poșta', televiziunii. > 
In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
IERI ÎN ȚARA : — Vremea a foșt fru

moasă și călduroasă, cu cerul Schimbă
tor, mal mult senin. Vlht.ll! a suflat slab, 
pînă la potrivit, din sectorul vestic. 
Temperatura aerului a Înregistrat la ora 
14 valori cuprinse între 35 grade la Băi- 
lești și 20 grade la Topilța.

TIMPUL PROBAE1L PENTRU ZILELE 
DE 13, 14 șl 15 iulie: Vreme schimbă
toare, cu cerul variabil, temporar norbs. 
mal ales in vestul și regiunea muntoasă 
a țării, unde vor cădea plot locale. In 
rest averse izolate. Vînt moderat, tem
porar pînă la tar«, va sufla din sectorul 
vestic Temperatura la început îh ehes
tere. apoi în scădere ușoară. Minimele 
vor b cuprinse intre 9 șl 19 grade, iar ■ 
maximele între 23 șl 32 gradé — local I 
mal ridicate la începutul Intervalului tn 
Bărăgan șl Dobrogea.
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Comuna Ologeni, raionul Ploiești, se află cam 
la jumătatea drumului dintre București și Ploiești. 
Cu toate că pămîntul de prin partea locului e mă
nos, pe vremea cînd lucrau pe peticul lor de ogor 
oamenii scoteau producții mici. „Și nici nu se pu
tea altfel — povestesc colectiviștii. Zgîriind pă
mîntul de un lat de palmă, cu plugul tras de ani
male care se poticneau pe brazdă, te puteai aștepta 
oare la ceva mai bun ?"

Din moși-strămoși poporul nostru are o vorbă : 
„Unirea face puterea“. Dar niciodată ca în ultimul 
an oamenii de-aici n-au simțit atît de puternic, în 
viața lor de zi cu zi, adevărul acestei înțelepte 
zicale. Cele 1 000 familii din comună muncesc în 
prezent, laolaltă, în gospodăria colectivă, 1 158 hec
tare. Munca lor unită a dat roade bogate chiar din 
primul an.

S-au obținut succese însemnate în sporirea pro
ducției la hectar. Iată, de pildă, cum a crescut pro
ducția anul trecut față de anul 1960, cînd țăranii 
din Dlogeni lucrau în întovărășire : la grîu. în 1960 
s-au realizat 1 410 kg la ha, iar în 1961 —: 1 810 kg, 
la porumb, în anul trecut 2 230 kg la ha față de 
1 800 cît se obținuse cu un an în urmă ; la sfecla 
de zahăr producția a crescut, față de 1960, cu 13 000 
kg la ha ; la floarea-soarelui cu 500 kg la ha etc. 
Anul acesta colectiviștii s-au străduit să aplice mai 
bine regulile agrotehnice pentru obținerea de re
colte bogate.

Organizînd bine munca, folosind combinele, coa
sele, secerile, ei au terminat recoltatul griului de 
pe cele 340 ha în numai șase zile.

Urmînd indicațiile partidului, colectiviștii din 
Ologeni au acordat mare atenție și creșterii anima
lelor. Din cumpărări și prăsilă proprie, gospodăria 
și-a sporit numărul de animale, ajungînd în prezent 
la 80 de vaci, 160 tineret bovin, 2 000 pui, 60 porci la 
îngrășat etc. S-a terminat construcția unei îngră- 
șătorii de porci, un .grajd pentru vaci a ajuns la 
învelitoare, altul la centură, iar zilele trecute s-a 
turnat fundația la al treilea grajd cu o capacitate 
de 100 de vaci.

Cîmpul gospodăriei fiind brăzdat de apele Ialo- 
miței, colectiviștii au amenajat anul trecut o supra
față de 15 ha pentru grădină irigată. Au construit 
o seră cu o suprafață de 250 mp, unde s-au produs 
răsadurile pentru grădina de legume.

La întocmirea planului de producție pe acest an, 
de un mare ajutor au fost lucrările Consfătuirii pe 
țară, a țăranilor colectiviști, din decembrie anul 
trecut, indicațiile date cu acest prilej de condu
cerea partidului, experiența gospodăriilor fruntașe 
reieșită la Consfătuire. Un sprijin puternic au pri
mit colectiviștii din partea ing. agronom Eugen Ca
lafeteanu. Zilnic este în mijlocul lor și îi ajută 
să aplice metodele înaintate de lucru.

Gospodăria colectivă din Ologeni a luat ființă 
în toamna anului 1960. Este relativ tinără. Ea dis
pune de o avere obștească de peste 1 000 000 lei. 
Veniturile bănești se vor mări de la 1 500 000, cît 
au fost anul trecut, la 2 500 000 de lei.

Intrucît organizația de bază de aici, cu toate că 
e tînără, se ocupă cu competență de problemele 
principale ale muncii politice pentru întărirea eco
nomico-organizatorică a gospodăriei colective și că 
are de-acum o anumită experiență în muncă, în 
pagina de față ne propunem să redăm unele as
pecte din activitatea ei.
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Recoltatul griului de pe cele 340 de ha s-a terminat. Combinerul fruntaș Gheorghe I. Vasile de la S.M.T. Barcaneș 
lelicbal de președintele gospodăriei colective, fon B. Vulpe, și de inginerul agronom Eugen Calafeteanu pentru lucrul
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Cei mai buni colectiviști in rîndurile partidului
Mi-aduc aminte că, la începutul 

anului trecut, cînd s-a constituit or
ganizația de partid a gospodăriei 
noastre colective (prin unificarea or
ganizațiilor din satele Ologeni și Tă
tarei) ne-am întrunit, la prima adu
nare, numai 15 membri și candidați 
de partid. Chiar de la această pri
mă adunare ne-am dat seama cîtă 
dreptate au tovarășii de la comite
tul raional de partid cînd ne arată 
că bunul mers și succesele gospo
dăriei depind în mod hotărîtor 
întărirea activității organizației 
partid.

Faptul că organizația noastră 
ocupat cu grijă de problemele 
gate de consolidarea gospodăriei, 
i-a sporit autoritatea, spre ea și-au 
îndreptat privirile mulți colectiviști. 
Ne-am îngrijit să primim în partid 
tovarășii cei mai buni, de nădejde, 
devotați trup și suflet gospodăriei 
colective, cauzei socialismului. Cu 
multă dragoste am primit în rîndu- 
rile noastre tovarăși ca Petre Stoi
ca, brigadier zootehnic, unul din
tre cei mai inimoși îngrijitori de a- 
nimale, Dumitru Chivu, brigadier de 
cîmp, fruntaș în muncă.

Ne-am ocupat și de 
candidaților.

de 
de

s-a 
le-

bun mijloc de educare a noilor can
didați și membri de partid este în
credințarea de sarcini concrete. 
Unora dintre tovarăși li s-a încre
dințat să desfășoare munca de a- 
gitație legată de probleme concrete 
ale dezvoltării gospodăriei noastre, 
alții iau parte la studierea activită
ții într-un sector sau altul, ajută la 
întocmirea unor referate care se pun 
în dezbaterea adunărilor generale 
ale organizației etc. Am avut tot
odată grijă ca toți noii membri și 
candidați să fie încadrați într-o for
mă a învățămîntului de partid.

Hotărîrea Plenarei C. C. al 
P.M.R. cu privire la întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului consti
tuie un îndreptar prețios pentru mun
ca noastră. în ultimele două luni 
organizația noastră s-a întărit prin 
primirea în rîndurile sale a unor 
noi membri și candidați de partid, 
printre care Ion Dragomir, îngrijitor 
la ferma de vaci, Dumitru Matei, 
dulgher, Nicolae Ștefan, șef de echi
pă într-o brigadă de cîmp, fruntași 
în muncă, oameni care participă ac
tiv la viața organizației de bază.

GHEORGHE LUPU 
membru de partid

în gospodăria noastră lucrează 
mulți tineri și multe femei. Nu este 
deci deloc întîmplător faptul că or
ganizația de bază se ocupă îndea
proape de îndrumarea 
U.T.M. și a comisiei de 
Biroul organizației de bază 
bă sistematic planurile de 
că ale organizațiilor de 
cîte un membru al biroului ia parte 
la ședințele de comitet U.T.M., la 
plenarele organizației de femei. Or
ganizația de partid analizează siste
matic activitatea acestor organi
zații etc. Membrii și candidații de 
partid care lucrează în conduce
rea acestor organizații de masă in
formează periodic adunarea generală 
de partid cum își îndeplinesc sar
cinile încredințate. Activitatea orga
nizațiilor de masă este orientată spre 
antrenarea tinerilor și a femeilor 
la întărirea economico-organiza
torică a gospodăriei. Cînd în primă
vara acestui an s-a hotărît să dez
voltăm sectorul zootehnic, sub în
drumarea organizației de partid, or< 

ganizația de tine
ret a dezbătut cu 
toți tinerii într-o 
adunare, marea 
însemnătate pe 
care o are pen
tru gospodăria co
lectivă acest sec
tor. Mulți tineri 
între care Elena 
Răduța, Nicolae 
Chirică și alții au 
cerut să lucre
ze în sectorul 
zootehnic, iar con
siliul de con
ducere le-a satis
făcut această 
rere. Ei sînt 
tăzi fruntași 
producție.

Organizația 
U.T.M. a antrenat 
tineretul din gos-

activității 
femei, 
apro- 
mun- 
masă,

ce- 
as- 
în

să lucreze la căratul gu
pe lotul unde se va obține

podărie 
noiului, 
5 000 kg porumb boabe la hectar pe 
teren neirigat, la strîngerea de ce
nușă și încorporarea ei în sol, la cu
rățirea pășunii pe o suprafață de 30 
de hectare, la plantatul pomilor etc. 
Biroul organizației de partid a spri
jinit organizația U.T.M. în organiza
rea muncii politice în rîndurile tine
retului, în desfășurarea învățămîn- 
tului politic U.T.M. Activitatea celor 
doi propagandiști, tovarășele Maria 
Buștea și Sanda Cristache, a fost 
sprijinită de membrii de partid cu 
experiență în munca de propagandă.

Și organizația de femei s-a bucu
rat de atenția biroului organizației 
de bază. Comisia de femei, la pro
punerea organizației de bază, a 
inițiat convorbiri cu femeile des
pre necesitatea participării ac
tive la munca în gospodărie, des
pre posibilitățile de creștere a pă
sărilor, a măririi sectorului zooteh
nic. Azi în gospodăria noastră colec
tivă în munci care cer răbdare, fi
nețe, cum sînt creșterea puilor, îngri
jirea vițeilor, la grădina de zarzavat, 
lucrează foarte multe femei. Munca 
comuniștilor în organizațiile de masă 
a determinat ca în gospodăria noas
tră tineretul și femeile să participe 
zi de zi la lucru, ca multe femei și 
mulți tineri să fie fruntași în muncă. 
Organizația de femei și cea de tine
ret s-au ocupat și de înfrumusețarea 
comunei. Cine vine astăzi în comuna 
noastră rămîne plăcut surprins de 
faptul că pomii de pe șosea, gardu
rile 
sînt

sînt .văruite proaspăt, curțile 
curate.

«

ION B. VULPE 
membru al biroului 
organizației de bază

întărirea economică
d

v • •ariei -
* •

a gos
în centrul atenției* *■ * »
Partidul a trasat ca sarcină de bază organizațiilor 

sale din G.A.C. grija pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor. în această privință are o 
mare însemnătate folosirea dreptului de control asu
pra consiliului de conducere. Biroul organizației noas
tre de bază a îndrumat și sprijinit consiliul de con
ducere să alcătuiască cu grijă planul de producție. 
Organizarea muncii pentru înfăptuirea prevederilor 
pianului constituie principala noastră preocupare.

Sistematic, în cadrul adunărilor generale ale 
organizației de bază și ședințelor de bfrou, 
președintele gospodăriei sau brigadierii prezintă in
formări despre mersul diferitelor lucrări. Anul acesta 
ne-am propus să cumpărăm peste 200 vaci și vițele, 
în biroul organizației, în organizația de bază am ana
lizat cum se realizează această sarcină. Fiecare mem
bru de partid a devenit un agitator, lămurind pe co
lectiviști ca vacile sau vițelele pe care le au de vîn- 
zare să le vîndă gospodăriei.

Cu doi ani în urmă n-am avut nici un hectar de 
grădină. Anul trecut am pus legume pe 15 hectare. 
Anul acesta grădina gospodăriei noastre se întinde 
pe 52 hectare. Este un sector care ne aduce veni
turi mari. La recomandarea adunării generale a or
ganizației de bază consiliul de conducere a procurat 
cinci motoare și alte utilaje necesare irigării grădinii.

La întîlnirile președintelui gospodăriei și a ingine
rului agronom cu brigadierii, la sfîrșitul zilei de lucru, 
participă de regulă și secretarul organizației de bază. 
Cu acest prilej el atrage atenția asupra stărilor de 
lucruri care trebuie îndreptate. în campaniile agricole 
de primăvară și vară cînd trebuiau făcute repede lu
crările, deoarece altfel se pierdea perioada cea mai 
prielnică, a fost format un colectiv care a sprijinit 
consiliul de conducere în desfășurarea în bune condi
ții a acestor lucrări. De asemenea, membrii biroului 
lucrînd direct în brigăzile de producție, au inițiat și 
au sprijinit analizarea la fața locului, a modului 
se desfășoară diferite lucrări, propunînd măsuri 
crete și operative pentru grăbirea lor.

In mod periodic, președintele gospodăriei sau 
gadierii prezintă referate despre mersul producției. 
De pildă, biroul organizației de bază a cerut pre
ședintelui, înainte de începerea secerișului, o infor
mare despre pregătirile făcute pentru această cam
panie ; altădată o informare despre felul cum se rea
lizează producția de lapte.

Problemele mari pe care le pune actuala etapă 
de dezvoltare a gospodăriei noastre cer din partea 
noastră o îmbunătățire continuă a întregii munci de 
partid, în toate verigile gospodăriei.

Organizația noastră de bază desfă
șoară o bogată activitate politică de 
masă în rîndul colectiviștilor. în cen
trul muncii de agitație stau problemele 
consolidării gospodăriei și dezvoltării 
continue a avutului obștesc. Cei 25 de 
agitatori sînt insiruiți periodic. Ei or
ganizează convorbiri, duc muncă de 
la om la om. Am putea da numeroa
se exemple de agitatori care activea
ză în mod operativ, cu spirit de răs
pundere. Tov. Chivu M. Stancu infor
mează periodic pe tovarășii săi din 
echipa a 5-a din brigada 1 de cîmp, 
despre mersul întrecerii cu celelalte 
echipe, popularizează pe fruntașii e- 
chipei Micu Marian, Păuna lordache și 
pe alții. Atunci cînd Anica Chivu a 
executat lucrări de slabă calitate, a 
arătat în fața întregii echipe că lucră
rile de slabă calitate duc la obținerea 
unor producții scăzute și dec; la ve
nituri mici. Așa procedează și tov. 
Costea Radu, Vasile Miiitelu și alții.

Acum la strînsu1 recoltei, zilnic la 
panoul fruntașilor sînt afișate rezulta
tele întrecerii între brigăzi și echipe. 
Aceasta a contribuit la terminarea se
cerișului în numai 6 zile.

Principalele probleme legate de dez
voltarea și întărirea economico-organi- 
zaforică a gospodăriei colective, le 
dezbatem, de regulă, în adunările ge
nerale ale colectiviștilor. Hotărîrile 
consiliului de conducere sînt și ele a- 
duse la cunoștința tuturor membrilor 
gospodăriei, acest lucru constituind un 
ftnijloc important de antrenare a co
lectiviștilor la traducerea în viață a 
acestor hofărîri.

Ținînd seama că gospodăria noastră 
e fînără, noi vom da o atenție mai 
mare explicării colectiviștilor a însem
nătății zilei-muncă, a necesității ca fie
care dinfre noi să lucreze zi de zi cu 
sîrguință pentru întărirea gospodăriei 
colective, pentru dezvoltarea continuă 
a avutului obștesc, pentru că aceasta 
este temelia sporirii veniturilor noastre.

Desigur, munca agitatorilor, dezba
terile din adunările generale, nu pot 
suplini întreaga muncă politică de 
masă. Biroul organizației de bază ar 
frebui să organizeze informarea po
litică a tuturor colectiviștilor. Acest 
lucru l-am făcut pînă acum, doar cu 
prilejul unor manifestări la căminul 
cultural, cînd înainte de prezentarea

programelor artistice s-a ținut cîte o 
conferință.

în comuna noastră, la fel ca în ma
joritatea locurilor, oamenii sînt dor
nici să-și îmbogățească cunoștințele. 
Aceasta se reflectă și în faptul că a- 
vem sute de abonați la ziare, o mare 
parte din colectiviști au aparate de 
radio. Căminul cultural ar frebui să fie 
și la noi centrul cultural al satului. 
Dar, căminul cultural din Ologeni, 
mai ales acum în lunile de vară, 
stă săpfămîni de zile cu lacătul la ușă.

Trebuie să arăt că o vină mare pen
tru lipsa de activitate a căminului o 
are și biroul organizației noastre de 
bază, în frunte cu tov. Catană, secre
tarul nostru, care n-a tras pînă acum 
la răspundere pe directorul căminu
lui cultural, Ion Osiac, pentru nepă
sarea de care dă dovadă.

Rar vine acum la noi și caravana ci
nematografică ; dacă mai înainte ve
nea săpfămînal, acum dacă sosește o- 
dată la lună. Brigada artistică de agi
tație prezintă spectacole la distanțe 
foarte mari. Și despre cîte lucruri bune 
n-ar putea vorbi, lată de pildă avem 
o brigadă de construcții cum puține 
gospodării au. Organizînd bine mun
ca, brigadierul Gh. Crisiea a reușit să 
realizeze mari succese, să dea cons
trucții de calitate și ieftine. La bri
găzile de cîmp, la grădină, în sec
torul zootehnic, avem numeroși frun
tași, oameni cu inițiativă, ale că
ror succese, metode de muncă ar pu
tea fi popularizate pe larg de brigadă, 
constituind pentru ei un stimulent și 
în același timp un exemplu pentru alții. 
Și avem și destule lipsuri, care ar 
putea fi combătute. Cît de tare ar 
ustura pe tov. Rădufa Ținea o critică 
la brigadă pentru lucrul de slabă ca
litate la întreținerea culturilor I

Munca politică și culturală de masă 
are o mare însemnătate în viața satu
lui. Ea ajută pe fiecare colectivist să 
priceapă mai temeinic politica parti
dului, să-și însușească tainele culturii, 
științei. Organizația noastră de bază, 
care are o anumită experiență pozi
tivă, va trebui să acorde mai multă 
atenție ridicării muncii politice și cul
turale la nivelul sarcinilor actuale.

GHEORGHIȚA ȘERBAN 
agitatoare

cum 
con-

bri-

CONSTANTIN CATANĂ 
secretarul organizației de bază

Cîtiva din fruntașii gospodăriei — 
membri și candidați de partid. In 
rindul de jos, de la stingă Ia dreapta 
— Ion C. Dragomir, îngrijitor la fer
ma de vaci, Petre Stoica, brigadier 
zootehnic, Gheorghe Gugui, brigadier 
de cîmp, Constantin Catană — colec
tivist ; în rindul de sus : Andrei Floa
rea, lucrătoare la grădina de legume, 
Gheorghlfa Șerban șl 
lucrători într-o brigadă

ba la grădina 
ba — și asta 

la noile con
locui unde se 

gospodăriei.

eram, doam- 
că oamenii 
nori... Nu te

ocupat și de educația 
Socotim că cel mai Radu Costea, 

la cîmp.

;; xWÎ'ț

— Prost mai 
ne I Credeam 
ăștia trăiesc în 
poți, mă, nici hrăni, nici îm
brăca cu vise, le spuneam 
eu Iu' alde Vulpe ori Că- 
tană, ori Dragomir. Ei rideau 
și-mi răspundeau : lasă, ai 
să vezi că pînă la urmă din 
visele astea ale noastre o 
să le înfrupți și fu...

— Și cine a avut dreptate, 
nea Stane î

— Păi cine să aibă ? Nu 
ți-am rpus ? Ei, comuniștii...

Stan Slav are un chip pre
lung, osos, tăiai în brazde 
aspre. A trecut prin multe și 
cunoaște bine viafa. Iși cin- 
tărește cu chibzuință fiecare 
cuvin!. De aceea respectul 
și prefuirea cu care vorbește 
despre comuniștii din gos
podăria colectivă capătă o 
deosebită greutate.

Cînd președintele gospo
dăriei, Ion Vulpe, le vorbea 
despre faptul că vor ridica 
afifea și atîtea construcfii, 
că recolta lor de grîu sau 
porumb va spori cu afifea 
sute de kilograme la hectar, 
că vor cumpăra atîtea și a- 
titea animale, că vor înființa 
seră, răsadnițe, grădină de 
legume, că vor obține, chiar 
din primul an, venituri d« 
peste un milion de lei, erau

destui care clătinau din cap 
a neîncredere. Dar chiar 
din primele zile ale primă
verii trecute, cînd i-au vă
zut pe comuniști, pe ute- 
mișfî, pe cei din activul 
fără partid, pe cei mai îna
intați colectiviști suflecîn- 
du-și mînecile și muncind 
din zori și pînă-n seară ca 
să transforme visele în fapte 
și-au schimbat părerea.

...Ion Vulpe, președintele, 
nu stă o clipă locului. Mai 
ales în această perioadă, îl 
găsești foarte rar la sediu, 
și asta îndeosebi seara, cînd 
se analizează munca de 
peste zi și se hotărăsc mă
surile pentru ziua următoare. 
Încolo, îl pofi vedea ba la 
cîmp, cercetînd cu un ochi 
priceput mersul lucrărilor de 
întreținere a culturilor, ba 
la grajduri, stînd de vorbă 
cu îngrijitorii despre hră- 
nirea vacilor, despre produc
ția de lapte, 
de legume, 
foarte des — 
strucții ori la 
va crea iazul
Nu pierde nici un prilej ca 
să stea de vorbă cu oame
nii, și nu numai despre pro
blemele concrete ale muncii 
lor, ci și despre alte lucruri 
care-i frămînfă. „Neobosi
tul“ — așa se laudă colec
tiviștii cu președintele lor.

CREȘTEREA Nl/MĂRULIU DE ANIMALE
^elul ctn-rmalefor

-----  ---- ........
1961

IANUARIE
i 1962
IANUARIE

1962
DECEMBRIE

BOVIN E(din care) — 78 520
VACI ! — 31 j 100
VIȚELE 22 185
P O R CI (d i n ca re.) i 20 158
SCROAFE — 14 30
Ol 1 — 1 301 400
PĂSĂRI 1 — — 2000

Organizația de bază din G.A.C. Olegeni acordă o mare atenție dez
voltării continue a creșterii animalelor și păsărilor — ramuri de bază 
pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriei și creșterea 
veniturilor colectiviștilor.

Pe tovarășii de la comitetul raio
nal de partid, membrii gospodăriei 
noastre colective îi socotesc îndru
mătorii și sfătuitorii lor cei mai 
apropiați.

în- 
co- 
să

i

Pe drept cuvinf I Iar în cli
pele de răgaz! Președintele 
visează. Visează la viitorul 
gospodăriei. Și nimeni nu 
mai clatină din cap a neîn
credere asculfindu-i, a doua 
zi, visele...

...Ziua de lucru se termi
nase, amurgul coborise de-a 
binelea și credeam c-o să-l 
găsesc pe șeful brigăzii I 
de cîmp, Dumitru Chivu, a- 
casă. Mă înșelasem. Nevas- 
tă-sa mi-a spus că e la graj
duri. La grajduri ? Bine, 
dar ce legătură are Du
mitru Chivu cu sectorul 
zootehnic î Uite că are. 
Candidatul de partid Dumitru 
Chivu a primit din partea 
biroului organizației de bază 
sarcina de a supraveghea 
felul cum sînt îngrijite ani
malele. Și nu e seară cînd
— după munca de la cîmp
— să nu se ducă la graj
duri ca să vadă cu ochii lui 
cum se prezintă animalele, 
cum sînt hrănite, ce produc
ție au dat în ziua respecti
vă. Uneori, cînd îngrijitorii 
nu prididesc cu munca, Du
mitru Chivu pune și el mîna, 
că nu-l lasă inima să stea 
cu brațele încrucișate.

Pe Dumitru Chivu oamenii 
s-au deprins să-l prețuiască 
'ocmai pentru marea lui dra
goste față de fot ce e in 
legătură cu bunul mers al 
gospodăriei. La lei cum II 
prețuiesc și pe comuniștii

mulfi co- 
pilda îna-

de animale, cu 
record, care să 
gospodăriei.

Pentru fot mai 
fectiviști — după 
iritată a comuniștilor —
visul a început să se împle
tească sfrîns cu fapta, în-
tr-un nestăvilit torent aducă
tor de rodnicie și belșug. <

V. BIRLÄDEANU

Gheorghe Crisfea, Floarea 
Andrei, Dumitru Dinică, 
Gheorghița Șerban, oameni 
harnici și inimoși, care nu-și 
precupețesc eforturile pen
tru ca gospodăria să devină 
din ce în ce mai înfloritoare.

Pilda comuniștilor e mo
lipsitoare. Și nu numai pilda 
faptelor, ci și a viselor lor 
avîntate, îndrăznețe. A în
ceput să 
Stan Slav,

viseze pînă și 
care acum a 

început să vadă în grădina 
de legume unde lucrează 
germenele unui mare sector 
legumicol, care să aducă 
gospodăriei din ce in ce 
mai mari venituri. Visează și 
Marin Neacșu, de la secto
rul zootehnic, care cîndva 
s-a lăsat greu convins să 
intre în gospodărie, dar care 
acum e unul dinfre cei mai 
buni îngrijitori de animale 
și unul dintre aceia care 
s-au deprins să prevadă lu
crurile „în mare“ : o fermă 
zootehnică „solidă", cu mii 

producții 
facă fala

Chiar din primele zile de la 
ființarea gospodăriei, activiștii 
mitetului raional ne-au ajutat 
pregătim temeinic adunările gene
rale ale organizației și să punem în 
dezbatere problemele cele mai im
portante legate de întărirea econo
mico-organizatorică a gospodăriei 
etc., ne-au îndreptat atenția spre ne
cesitatea întăririi organizației cu 
cei mai buni colectiviști.

Un sprijin important în munca 
noastră l-a constituit și faptul că 
tovarășul Catană, secretarul orga
nizației de bază, a fost trimis de 
comitetul raional la școala de 
partid de 3 luni.

Secretarii comitetului raional 
și instructorul teritorial ne-au dat 
un sprijin prețios în organizarea și 
desfășurarea muncii politice și 
organizatorice de partid. Dato
rită ajutorului primit noi am ana
lizat în adunări generale și ședin
țe de birou activitatea consiliului de 
conducere, situația din sectorul zoo
tehnic, felul cum se desfășoară 
muncile de întreținere a culturilor, 
educarea candidaților și a noilor 
membri de partid etc.

O preocupare continuă a tovară
șilor de Ia raion a fost îndrumarea 
noastră în ceea ce privește reparti
zarea sarcinilor pe fiecare membru 
și candidat de partid și, totodată, 
în ce privește repartizarea comu
niștilor în fiecare sector de pro
ducție.

De o vreme tovarășii secretari, 
chiar și tovarășul instructor, vin mai 
rar pe la noi. Și atunci cînd vin nu 
stau prea mult și din această cauză 
nu cunosc amănunțit anumite stări 
de lucruri. Am avea nevoie de a- 
jutor mai ales în rezolvarea unor 
probleme concrete de organizare a 
muncii în brigăzi și echipe, folosi
rea chibzuită a zilelor-muncă și a 
fondurilor gospodăriei. Acestea sînt 
doar cîteva din problemele în care 
ar trebui să primim neapărat spri
jinul comitetului raional și credem 
că-1 vom primi.

DUMITRU DINICĂ 
locțiitor al secretarului 

organizației de bază
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IN DRUMS'

La cânnn și pe ctmp
Comuna Grojdibodu, raionul Corabia. Liniște ?i 

arșița soarelui de iulie. Colectiviștii au pornit din 
zori pe cîmp. Doi . bătrîni citesc ziarele afișate 
în curtea unei clădiri mari, îngrijite. Nu are firmă, 
dar pare a fi cămin cultural.

— Localul, ce-i drept, e aici, spune unul dintre 
săteni, dar de cînd au început muncile agricole, 
toată lumea e la cîmp. Acu' trebuie să vină de la 
arie și tovarășul Sălceanu, directorul căminului. 
Pînă atunci mai aflați cîte ceva de la „panoul nou
tăților”.

într-adevăr, panoul informează despre multe lu
cruri interesante: cine sînt fruntașii în campania 
de recoltare; că brigada artistică de agitație a pre
gătit un program despre campania de recoltare; 
chemarea adresată corespondenților voluntari de 
a colabora la foaia volantă pregătită de comitetul 
de redacție al gazetei de stradă; un scurt articol 
despre Congresul mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace 
alte evenimente 
„Azi la cămin" 
ral-arfisfice ale 
vorbite despre 
dului și statului 
nomico-organizatorice 
și sporirii continue a 
recenzii, spectacole 
de amatori. O activitate multilaterală Care contri
buie în însemnată măsură la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a colectiviștilor, la îmbogățirea cu
noștințelor lor politice și culturale.

Deși la sediul căminului au loc numeroase ma
nifestări, activitatea culturală de masă se desfă
șoară cu intensitate și la locul de producție. Pe 
cîmp, după ce colectiviștii termină lucrul, au loc 
convorbiri despre mersul campaniei de sfrîngere a 
recoltei, scurte informări politice. Astfel, în 
timpul verii activitatea cultural-educafivă este 
orientată ca să contribuie din plin, prin mijloa
cele și formele ei specifice, la realizarea sarci
nilor concrete care stau în fața gospodăriei co
lective, la întărirea ei economică și în primul 
rînd — ca sarcină imediată — la executarea lu
crărilor agricole la timp și în cele mai bune con
diții agrotehnice.

Directorul căminului știe că aceasta se poate 
realiza numai cunoscînd temeinic viața gospodă
riei1 colective, preocupările colectiviștilor. El partici
pă la adunările generale ale coiecfivișfior, la discu
țiile din cadrul consiliului de conducere; deseori 
străbate ogoarele alături de inginerul agronom, sfă- 
tuindu-se cu acesta ce acțiuni de răspîndire a cuno
ștințelor agricole să fie întreprinse ; la brigăzile de 
producție stă de vorbă cu organizatorii grupelor de 
partid și brigadierii de la care află ce metode de 
muncă șl ce fruntași merită să fie popularizați.

de la Moscova ; informași despre 
politice internaționale. La rubrica 
sînf anunțate manifestările cultu- 
săptămînii 
politica 
nostru,

Astfel „înarmat" și aplicînd îndrumările organiza
ției de partid, poate trece apoi, împreună cu cei
lalți activiști culturali, la întocmirea planului de 
activitate al căminului cultural. Așa s-a ajuns și la 
alcătuirea noului program al brigăzii artistice de 
agitație care urma să fie prezentat la cămin. în 
cînfece, versuri, scrisori de felicitare adresate frun
tașilor, programul militează cu pasiune, cu vervă 
și pe alocuri cu ...spini critici pentru strîngerea cu 
succes a recoltei.

Am văzut și planul primului număr al foii vo
lante. Este cuprinzătoare. Articolul de fond — des

pre mersul campaniei de recoltare și treieriș; rubrica 
cea mai bogată: informații din realizările brigăzi
lor de cîmp, zootehnică și de construcții; figuri 
de fruntași; îndrumări tehnice necesare în cam
pania agricolă; o rubrică de informare oolitică; in-

Aspecte ale muncii cultural educative 
verii

dicafii despre cărți interesante apărute în ultimul 
ilmp; un colț de satiră și umor.

Am asistat la o informare politică pe baza ma
terialului 
și cîțiva 
discuției 
generală 
Algeriei 
consultării cu biroul organizației de partid, 
marginea expunerii, colectiviștii pun 
și primesc răspunsuri. La sfîrșitul 
lifice se mai citesc o schiță, o 
epigrame. Un program scurt, dar 
de miez, urmărit cu mult interes.

Trebuie subliniat faptul că toată 
fate culturală intensă, în zile de lucru și sărbătoare, 
la cămin și la cîmp, în pauze de odihnă, sau seara 
după lăsatul lucrului, este astfel organizată încît 
să nu răpească colectiviștilor nici un minut din 
timpul recoltatului. Pentru aceasta, ne spune un 
învățător, căutăm să folosim forme de manifesfare 
operative, adecvate. Este ușor să organizezi la 
locul de muncă informări politice, scurte discuții 
pe teme educative, convorbiri despre metodele de 
muncă folosite de fruntași, citirea presei. Dar mi 
se pare nepotrivit să duci la arie o bibliotecă vo
lantă, așa cum se obișnuiește în unele locuri.

Are dreptate. Cine are timp să citească acolo 
o carte ? în schimb asemenea biblioteci pot fi 
foarte bine organizate la ferma zootehnică.

din presă, făcută de directorul căminului 
învățători la brigada de construcții. Tema
— Congresul mondial pentru dezarmare 

șl pace și proclamarea independentei
— a fost stabilită din ajun pe baza 

Pe
întrebări 

informării po- 
poezie, cîteva 
instructiv, plin

această activl-

îngrijitorii de animale timp să studieze
broșuri legate de munca lor. Ceea ce a și 
făcut căminul cultural din Grojdibodu. Ba mai mult. 
Pînă acum vreo trei săpfămîni crescătorii de ani
male erau vizitați în fiecare marți, fie de către 
directorul căminului, fie de bibliotecar sau me
dicul veterinar. Acolo se citeau articole din ziare, 
erau cărți literare, broșuri agrozootehnice, se or
ganizau convorbiri despre creșterea animalelor. La 
începutul verii însă, animalele au fost mutate în 
Baltă, departe de sat. E mai greu desigur să 
ajungă aci activiștii culturali. Dar focmai de aceea 
ar fi trebuit să se organizeze și acolo o bibliotecă 
volantă.

Manifestări culturale interesante am înfîlnif șl 
în alte comune. Activiștii culturali ai căminului 
din comuna Furculești, raionul Alexandria, au or
ganizat convorbiri interesante despre documen
tele plenarei C.C. ah Ê.M.R. din aprilie 1962 șl 
ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Națio
nale, au popularizat colectiviștii fruntași, au pre
zentat recenzia romanului „Setea” și a altor cărți. 
Căminul cultural din comuna Dăbuleni, raionul 
Corabia, organizează citirea presei și prezentarea 
de broșuri agro-zootehnice la brigăzile de pro
ducție.

în unele locuri însă organizațiile de partid, sfa
turile populare comunale nu acordă suficientă a- 
fenție îndrumării și organizării activității cultural-e
ducative și artistice de masă, mai ales în zilele 
de sărbătoare și de odihnă. Rar se inițiază la Nen- 
ciulești, raionul Alexandria, manifestări culturale. 
Directorul căminului lipsește cu săpfămînilo din 
comună. Activitatea culturală din comuna Buzescu, 
același raion, s-a redus în ultimul timp mai ales la 
repetițiile formațiilor artistice.

Există în fiecare comună un cămin, o bibliotecă, 
cadre bine pregătite — înfr-un cuvînt toate con
dițiile necesare pentru a desfășura o activitate cul
turală bogată atît la cămin cîf și la locul 
de muncă al colectiviștilor. De ce este nevoie pen
tru ca posibilitățile existente să fie folosite din 
plin? Este nevoie de spirit de răspundere, tragere 
de inimă și inițiativă din partea tuturor activiști
lor culturali; iar organele locale de partid și de 
sfat sînt chemate să ia măsuri pentru ca fiecare 
cămin culfural să desfășoare o muncă vie, pentru 
răspîndirea experienței înaintate a unităților cul
turale fruntașe, orienfîndu-le activitatea spre 
obiectivele actuale cele mai însemnate : întărirea 
economico-organizatorică a gospodăriilor colective, 
mobilizarea tuturor forțelor la strîngerea recoltei.

ï. CIUCHI

Artiștii plastici în documentare
cu atît mai concludentă 
cu cît artiștii plecați a- 
cum în documentare nu 
se limitează la a se in
forma pasiv asupra in
dustriei și a satului; a- 
colo unde se duc, ei 
își propun să stimule
ze, să ajute, ca niște 
participanți activi, des
fășurarea muncii 
turale. La cluburi 
cămine culturale, 
cercuri de artă plastică,

în noile săli ale Muzeului de Artă al R. P. Rotnîne, vizitatorii se opresc cu admirație In fața unor 
capodopere ale artei universale. Printre acestea, tafoloul lui Rembrandt „Hainan implorfnd iertare Esterei“ 
domină sala

Pe drumurile 
pornesc și în vara aceasta nume
roși elevi, revărsîndu-se ca un to
rent viu peste întinsul plaiurilor pa
triei, citind în marea carte a naturii, 
admirînd marile realizări făurite de 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, în anii puterii populare.

PE POTECILE TURISTICE

Pe zecile de poteci turistice ce 
pornesc chiar din oraș, prelungin- 
du-i străzile, elevii din școala 
noastră pornesc în drumeție nu 
numai în zilele de vacanță, ci și în 
timpul anului. Elevii, iii ai oameni
lor muncii din cartierul Uzinelor de 
tractoare, au străbătut numeroase 
itinerant de drumeție prin împreju
rimi și pot 
au văzut, 
călătorii.

...Iată-ne

Ghimbavul, dincolo Uzinele de trac
toare 1", „Iată blocul unde stau eul" 

Cit interes produc și cu cîtă cu
riozitate privesc elevii în drumeție 
busola și harta și cum se întrec 
între ei pentru a le folosi 1 Sosiți la 
obiectivul fixat, școlarii sînt solici
tați să facă schița drumului parcurs, 
pe baza datelor culese pe teren. 
După adunarea schițelor, se întinde 
pe iarbă harta tipărită a itineraru
lui, spre confruntare. Elevii se întrec 
pentru a pune de acord harta cu 
terenul și totul se lămurește în mo
mentul cînd fiecare dintre ei își va
lorifică cu succes cunoștințele și pri
ceperea, învățînd încă ceva folosi
tor pentru viață.

O INTÎLNIRE NEOBIȘNUITA

Soarele verii nu-i pen
tru artiștii plastici doar 
soarele vacanței ; cînd 
muncitorii ogoarelor a- 
dună de pe cîmp bogă
ția recoltelor, artiștii își 
pregătesc, în felul lor, 
recolta cu care se vor 
înfățișa în curînd. Peste 
150 de pictori, sculptori 
și graficieni, tineri și 
vîrstnici, au pornit — ca 
și în alți ani — pe întin
sul țării, să culeagă ma
terial pentru lucrările, ei vor putea aduce un 
artistice pe care le vor 
realiza în lunile urmă
toare, cu care se vor pre
zenta la expozițiile din 
toamnă. Mai bine de 20 
de brigăzi de artiști au 
plecat în regiunile Plo
iești, Argeș, Oltenia, 
Bacău, Hunedoara 
Maramureș ; ei vor 
cîte o lună la sate, 
mărind realitățile 
ale agriculturii, în cen
tre industriale, precum 
Hunedoara și Bicaz, Să- 
vinești și Onești, la 
Băicoi Și Moinești. în 
S.M.T.-uri și gospo
dării agricole de stat ca 
aceea de la Andrășești, 
la Institutul de Cerce
tări pentru cereale și 
plante tehnice de la 
Fundulea, la gospodării 
colective fruntașe, artiș
tii vor avea prilejul să 
cunoască îndeaproape 
realitățile agriculturii 
noastre socialiste, înain
tarea ei sigură pe dru
mul' tehnicii noi și al 
belșugului. în centrele 
industriale, la uzine și 
pe șantiere, ei vor simți 
direct pulsul impetuos 
al construcției indus
triale. O asemenea ex
periență de viață va fi

NOTE

cal
fă 
la

și 
sta 
ur- 
noi

impuls și un sprijin pre
țios, inițiind manifestări 
interesante, inedite. Ar
tiștii vor avea astfel 
încă un prilej rodnic de 
a înțelege temeinic via
ța sufletească a oame
nilor muncii. Ei își vor 
bucura oaspeții — și se 
vor verifica pe ei înșiși 

organizînd mici ex
poziții, în cîteva cen
tre, unde să. înfățișeze 
primele rezultate ale 
documentării, notații 
încă fierbinți de viață, 
schițe pline de adevăr 
șl de căldură.

Pentru succesul de
plin al acestei acțiuni 
de documentare, Uniu
nea Artiștilor Plastici a 
organizat cîteva mani
festări care au consti
tuit o pregătire bine
venită. La U.A.P. s-a 
desfășurat un simpo- 
sion cu tema „Indus
tria, agricultura și con
strucțiile socialiste în 
patria noastră”. în ca
drul lui au luat cu-

vîntul tovarășii Mihai 
Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și 
chimiei, și Petre Mar
tin, de la Consiliul Su
perior al Agriculturii, 
care au atras atenția 
artiștilor asupra unor 
aspecte semnificative 
din activitatea oameni
lor muncii. Spre a-i a- 
juta pe plasticieni în se
sizarea pregnantă a 
noului din viața noastră 
de astăzi,, simposionul 
le-a dat putința de 
asemenea să ia con
tact cu experiența și 
metodele creatorilor din 
domeniul altor arte, li- 
terați și cineaști. V. Em. 
Galan a vorbit despre 
munca de documentare 
a scriitorilor, cîțiva re
gizori au prezentat 
munca pe care au du
s-o în industrie sau pe 
ogoare, la realizarea u- 
nor filme documentare. 
Asistența a vizionat cî
teva asemenea filme, 
de pildă „Contempora
nul meu”, „Hîrtia se 
naște din ape“, „Ritm și 
construcție", „Puterea 
plinii". O astfel de con
fruntare, în cadrul că
reia li s-a împărtășit 
o experiență variată, a 
fost întîmpinată cu in
teres de artiștii plas
tici, veniți în număr 
foarte mare la simpo- 
sion. Introducerea, pre
fața pe care a consti
tuit-o acest simposion, 
ne întărește în convin
gerea că munca artiști
lor plecați „pe teren” 
va fi plină de învăță
minte, entuziastă și 
rodnică.

In primele zile ale lui iulie a avut loc faza regională a celui de-al 
VH-lea concurs „Cu cîntecul și dansul pe plaiurile bănățene" la care 
au participat 4 000 de elevi din regiunea Banat. în fotografie : echipa 
de dansuri a școlii de 8 ani din Comloșu-Mare execută un dans Închi
nat colectivizării agriculturii.

cu elevii din 
clasa a Xl-a în drum spre vîrful 
muntelui Piatra Mare. Urcușul este 
tot mai greu; cei antrenați înaintează 
fără eforturi, cîțiva încep să dea 
semne de oboseală. După cîteva 
ore ajungem la cabană. Un scurt 
popas și apoi din nou la drum, spre 
creastă. Am ajuns și, ca prin far
mec, oboseala dispare, elevii admi
ră frumusețea panoramei masivelor 
muntoase ce se desfășoară în fața 
lor : Bucegli, Piatra Craiului, Ciuca- 
șul, iar la poalele Tîmpei — minu
nata așezare a Brașovului. Le pro
pun să continuăm călătoria, dar ei 
nu se înduplecă ușor să se des
partă de aceste priveliști, care prin 
frumusețea lor le răsplătesc obosea
la și efortul drumului. în jurnalele 
lor de călătorie s-au reflectat îndeo
sebi aceste imagini din drumeția pe 
Piatra Mare.

însoțind un grup de elevi din 
clasa a VlI-a, după ce au străbătut 
drumul spre Poiana Brașovului, 
peste Varte, după numeroase obser
vații geografice, geologice și fau- 
nistice, am ajuns pe Stînca Măgu
rele de pe care ochiul poate cu
prinde întreaga depresiune a Bîrsei. 
Peisajul, privit ca printr-o fereastră 
larg deschisă, era impresionant. 
Sus, școlarii s-au antrenat într-un 
adevărat concurs de geografie : 
„Uite Măgura Codlei 1", „Acolo este

Străbătînd drumurile Moldovei, 
grupul de excursioniști ai școlii 
noastre a ajuns la Cetatea Neam
țului. Multe lucruri i-au impresionat 
pe elevi la cetatea lui Ștefan cel 
Mare. Cîteva texte, scrise cu litere 
mari albe, evocă momente din lupta 
poporului nostru pentru libertate. 
Creioanele și carnetele elevilor au 
intrat numaidecît în funcțiune înre- 
gistrînd aceste texte.

Clipe de neuitat le-au trăit cei 65 
de elevi din clasele a Vil-a într-o 
drumeție din toamna anului trecut. 
Străbătînd drumul prin Varte spre 
Poiana Brașovului, am poposit la 
izvoarele de lîngă Cabana Vînăto- 
rilor. Am ajuns, mergînd pe cărări 
diferite, la Complexul sportiv Poia
na. Aici, surpriză : în fața noastră 
a apărut... Gherman Titov, care în 
acele zile ne vizita țara. Tinerii dru
meți s-au adunat în jurul cosmo
nautului. Care mai de care era dor
nic să-i strîngă mîna, să-i ofere flo
rile culese în drum, să-și exprime 
admirația față de minunata lui 
fantă.

CONCURSURI INSTRUCTIVE
In drumețiile noastre, pe lîngă 

cercetarea frumuseților naturii, or
ganizăm jocuri distractive și spor
tive. Iată-ne, bunăoară, într-una din 
aceste drumeții la poalele dealului 
Lempeș. Conducătorul ei propune 
să se inițieze un cros pînă în vîrful 
dealului. Concursul începe și cei

-o® o
M. POP

Opera din Timișoara a prezentat un ciclu do spectacole in Capitală. 
Iată o scenă din „Lucia di Lammermoor" In interpretarea artiștilor 
timișoreni. (Foto : Agerpres)

Iată o inițiativă care merită răs- 
pîndită : încheindu-și stagiunea, tea
trul din Baia Mare a prezentat un 
ciclu de spectacole urmat de o dez
batere la care au fost invitați și 
cronicari ai unor ziare și reviste. A 
putut fi astfel cunoscut stadiul ac
tual de dezvoltare a teatrului, s-au 
desprins problemele care se pun în 
vederea progresului eău viitor.

Ne aflăm în mijlocul unei regiuni 
bogate și frumoase. Teatrul își gă
sește aici un loc însemnat, iar pen
tru îndeplinirea misiunii lui nobile 
muncește ou rîvnă un colectiv va
loros. în primăvara acestui an, ar
tiștii băimăreni au străbătut nume
roase sate ou piesa „Vlaiou și fe
ciorii săi“ de Lucia Demetrius, adu- 
oîndu-și aportul la încheierea cu 
succes a colectivizării agriculturii. 
Satului socialist, în care se pune pe 
prim plan problema consolidării 
gospodăriilor colective, îi este des
tinată piesa „Neamurile" de T. Bu- 
șecan. în spectacolele teatrului 
vom întîlni — după cum se va vedea 
mai jos — nu puține elemente po
zitive. Totuși, trebuie s-o spunem de 
la început,’nivelul său actual e de
parte de a corespunde cerințelor.

Să vedem care a fost, în această 
stagiune, soarta pieselor originale 
contemporane pe scena teatrului 
din Baia Mare. Montînd „Neamuri
le“ — lucrare ce redă cu autenti
citate și simț dramatic un moment 
din viața de început a unei gospo
dării colective — regizorul Petre 
Meglei a căutat să dea spectaco
lului un caracter agitatoric ; o es
tradă instalată peste fosa orches
trei aduce personajele mai aproa
pe de sală, iar unele dintre lepli- 
cile-cheie sînt adresate direct pu
blicului. Reușite sînt personajul pre
ședintelui (interpretat de Ion Uță, 
actor înzestrat cu putere de expre
sie și instinct scenic), Toade-r (Nae 
Popescu), Sidonia (Silvia Uță) ș.a. 
în același timp, spectacolul cuprin
de inegalități frapante. Mai ales 
Vasile, secretarul organizației de 
partid, este interpretat atît de șters 
de Simion Salcă, încît rolul său e- 
sențial în acțiune nici nu se zărește. 
Celălalt spectacol cu o piesă ori
ginală oferit publicului, „Oamerri și 
umbre” de Ștefan Berciu (tot în di
recția de scenă a lui Petre Meglei)

stă, în genere, sub semnul medio
crității. Regia n-a subliniat puternic 
în spectacol tocmai contrastul din
tre „oameni“ și „umbre", dintre fru
musețea morală a unor 
naje ca Olga 
ka Velceva-Binder) sau 
Bozianu (Nae Popescu) și ticăloșia 
unui Florian Papadopol (interpretat 
de Mircea Olariu) sau Marcel Bon- 
dea (actorul Costin Iliescu). Simți în 
spectacol o monotonie, o sărăcie a 
mijloacelor de expresie. în cursul

perso-
Pretorian (Tzen-

Marius

in vizită la artiștii 
băimăreni

stagiunii a foet de asemenea pre
gătită piesa „Ferestre deschise“ de 
Paiul Everac în regia unui actor al 
teatrului ; spectacolul n-a fost so
cotit însă izbutit și n-a putut fi pre
zentat publicului. în fine, se află în 
repetiții „Surorile Boga' dar însuși 
directorul teatrului își exprimă ne
încrederea cu privire la reușită.

Reflectă oare această situație ca
pacitățile reale ale colectivului ? E 
evident că nu. Te convingi cu atît 
mai mult de acest lucru văzînd și 
alte producții ale teatrului. Cu „A- 
pus de ßoare“ de B. Delavrancea, 
maestrul Ion Șahighian a realizat un 
spectacol de ținută, în care se 
bucură de succes experimentatul 
actor Ștefan Iordănescu (în rolul 
titular) și se remarcă de asemenea 
Maria Magda (Doamna Maria), 
Cătălina Buzoianu (Oana) ș. a. 
Rămîne în memorie scenografia de 
bun gust a lui M. Marosin, care con
trastează cu decorurile și costumele 
deseori urîte semnate, la majoritatea 
spectacolelor teatrului, de Ida Gru
maz. Semnificativă este și evoluția 
spectacolului „Cred în tine" de V. 
Korostîliov. Distribuția inițială a a- 
cestei comedii în trei personaje — 
bine pusă în scenă de regizorul 
fean Stopler — transmite mesajul, 
lirismul discret al piesei (umbrite 
doar pe alocuri de un exces de 
mișcare). îndeosebi Julieta Strîm- 
beanu redă cu mult talent farmecul 
Irinef, care apare într-o lumină nouă 
sub bagheta „vrăjitorului“. Totuși, 
cele mai multe laprezentațli au

„Cred în tine* au fost înfățișate pu
blicului băimărean într-o altă dis
tribuție, improvizată, care aplatizea
ză textul, îi răpește poezia. Un ac
tor ca Ion Săsăran, de pildă, pe 
care l-am apreciat în „Apus de soa
re“, apare aici parcă nelalocul său, 
cu o vorbire guturală, nefirească și 
mai ales fără umor. Asistînd la a- 
ceastă reprezentație, și la altele, 
nu poți să nu te gîndești în ce mă
sură vechile metode meșteșugărești 
ce mai predomină în teatrul de la 
Baia Mare vor fi contribuind la pla
fonarea talentelor.

Dintre producțiile pe care le-am 
văzut, perspectivele unei 
a teatrului se conturează 
pede în „Profesiunea 
Warren" de Shaw. Acest 
nu s-ar fi născut dacă, la 
stagiunii, un tînăr regizor plictisit să 
tot vegeteze în București și patru 
absolvenți ai Institutului de teatru, 
dornici să muncească, n-ar fi venit 
cu entuziasm la Baia Mare. Șl iată 
că Mihal Radoslavescu a pus în 
scenă un interesant spectacol cu 
piesa dificilă a lui Shaw, demon- 
strînd posibilități care abia urmea
ză să-și găsească o împlinire mai 
largă. Dintre interpreți se detașează 
net Nicolae C. Nicolae. Intr-o com
poziție de surprinzătoare maturita
te, foarte tînărul actor întruchipea
ză figura de cîine rău și lacom, 
lipsa de scrupule a lui sir George 
Crofts. Demnă, plină de personali
tate și înzestrată cu gîndire proprie, 
eliberată de prejudecăți, a apărut 
Vivie Warren în interpretarea Ange- 
lei Bereznițchi, în vreme ce Petre 
Dinuliu a prins just cinismul june
lui Gardner, acea falsă ..lipsă de 
prejudecăți“ care nu e la el decît 
obrăznicie șl poză. Trebuie subliniat 
că acest grup de tineri s-a armo
nizat în spectacol cu actorii apar- 
ținînd unei generații cu îndelunga
tă activitate scenică — Lulu Savu 
(o doamnă Warren interpretată 
complex, nuanțat) și Ștefan Iordă- 
nescu, care face o compoziție de 
subtil umor în rolul reverendului.

Spectacolul are și unele cusururi, 
în special două momente sînt slab 
subliniate : prima explicație dintre 
d-na Warren și fiica ei — în care 
ar fi trebuit să răsune mult mal 
puternic acuzația la adresa socle-

înviorări 
mai lim- 
doamnei 

spectacol 
începutul

tății burgheze — și cea de-a doua 
explicație, în care acuzația èe în
toarce, de astădată, contra parveni
tei însetate de cîștig, obținut chiar 
și pe calea cea mai odioaeă.

Stă în puterea Teatrului de Stat 
din Baia Mare să facă pași însem
nați înainte, bizuindu-se pe capaci
tățile colectivului, aflate încă în sta
re mai mult latentă. Fără îndoială, in
vitarea unor regizori din afară, pen
tru a monta spectacole, poate fi de 
folos (cum s-a petrecut și în cazul 
„Liturghiei de la miezul nopții" de P. 
Karvas, spectacol unanim apreciat, 
realizat de Geta Vlad). în același 
timp, pe primul plan trebuie pusă 
întărirea conducerii artistice a tea
trului. Oricine îți va spune, la Baia 
Mare, că acesta e teatrul unde s-au 
schimbat vreo 14 directori în 10 ani, 
unde există o mare fluctuație de ca
dre și unde schimbările organizato
rice sînt mereu la ordinea zilei. Vor 
ști organele locale de partid și de 
stat să asigure în sfîrșit teatrului 
o conducere stabilă și prestigioa
să, care să acorde încurajarea ne
cesară tineretului, atrăgînd și alte 
talente tinere și punînd totodată în 
deplină valoare forțele actoricești 
mai vechi ? De aceasta depinde în
tr-o măsură esențială dezvoltarea a- 
cestui teatru. E necesar să se for
meze aici un climat creator, o at
mosferă de lucru și disciplină ar
tistică, neprielnică preocupărilor 
mărunte, neprincipiale, spiritului ru
tinier, dar prielnică îndrăznelii, în
noirii, avîntului. într-o asemenea at
mosferă, diferitele generații din tea
tru vor putea colabora cu folos re
ciproc, dînd teatrului o prospețime 
care i-a lipsit multă vreme. Căci — 
e lucru știut 1 — tinerețea în artă 
nu este o chestiune de vîrstă.

în această direcție, un sprijin mal 
activ ar putea da critica. în trea
căt, fie zis, e un merit al ,,Tribunei“ 
din Cluj că se ocupă, în ultima 
vreme, destul de mult de tea
trele din regiuni, și mai ales din 
Ardeal. Dar, în ansamblu, critica 
teatrală, presa de specialitate, o- 
glindesc încă insuficient viața artis
tică din întreaga țară. Ca și alte 
colective rămase în urmă, cel băl- 
mărean are în mod special nevoie 
să-și vadă activitatea urmărită șl a- 
nalizată atent, în lumina unul eta
lon din ce în ce mal ridicat, ca
racteristic stadiului actual al miș
cării noastre teatrale.

ANDREIBÄLEANU

mai iuți cîștigă proba în aplauzele 
celorlalți. întrecerile sportive, orga
nizate în mod chibzuit și metodic în 
timpul drumeției, sînt o școală de 
formare a curajului, de educare a 
voinței tineretului.

De fiecare dată cînd elevii școlii 
noastre au fost în drumeții și 
excursii, și-au așternut pe hîrtie im
presiile. „Am trecut întîi printr-un 
tunel săpat în stîncă — scrie eleva 
Popa Marta, 
și ne-am oprit deodată, 
intrat 
liștea 
stînci 
drepți, 
prăvălesc dintr-o clipă în alta...'

Organizațiile U.T.M. din școlile o- 
rașului nostru și-au propus ca în 
vacanța din vara aceasta să antre
neze majoritatea elevilor în drume
ție și excursii, răspunzînd direct de 
organizarea lor. Mii de elevi vor 
cunoaște mari uzine și combinate 
industriale, șantiere de construcții, 
unități agricole socialiste, frumuse
țile țării, locuri istorice legate de 
trecutul de luptă al poporului și al 
partidului.

Peste 15 000 de copii din orașul 
Brașov, cu 6 000 mai mulți decît 
anul trecut, vor merge în drumeție 
prin locuri pitorești : Piatra Mare, 
Postăvaru, Poiana Brașovului, Plaiul 
Foii, Ciucaș, Valea Răcădăului. Ei 
vor vizita castelul Bran, cetatea 
Rîșnov, grădina zoologică din car
tierul Noua și altele. 515 ex
cursioniști vor vizita Delta Dună
rii, munții Apuseni, Valea Oltului. 
Combinatul siderurgic Reșița, între
prinderea de valorificare a stufului 
de la Brăila, șantierul noului Combi
nat siderurgic de la Galați, Fabrica 
de conserve de pește din Tulcea, 
Uzina clor-sodică Ocna Mureșului, 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Uzinele „Electroputere"-Craiova, Șan
tierul naval Turnu-Severin. Și în 
programul celor 16 tabere locale 
sînt prevăzute numeroase excursii în 
împrejurimi. încă din perioada în
tocmirii programelor s-a subliniat 
necesitatea de a se ține seama de 
dorințele și particularitățile de 
vîrstă, de nivelul cunoștințelor și de 
inițiativele școlarilor. In excursii, e- 
levii sînt însoțiți de profesori de 
științe naturale, istorie, geografie, 
cultură fizică, de instructori supe
riori de pionieri și instructori de de
tașament, care au o bună experien
ță în organizarea drumeției, mun
cesc cu multă inițiativă și dragoste 
în

din clasa a IX-a— 
căci am 

în Cheile Bicazului. Prive- 
e minunată, monumentală : 
mari de calcar, cu pereți 

îți dau impresia că se 
(I

rîndurile tineretului.
Prof. NICOLAE PAVEL 

Școala medie nr. 3 
din orașul Brașov

------O»O------

PE PLAIURILE HUNEDOAREI

în orașul Hațeg, regiunea Hu
nedoara, s-a desfășurat faza ra
ională a festivalului regional al 
cînteculuî și dansului „Pe plaiu
rile Hunedoarei’’, la care au par
ticipat formațiile artistice din 
întreprinderile și instituțiile ra
ionului Hațeg. în mod deosebit 
au plăcut publicului din Hațeg 
și unui mare număr de specta
tori veniți din împrejurimi pro
gramele prezentate de corul și 
echipa de dansuri populare ale 
spitalului din Păclișa, precum și 
de brigăzile artistice de agitație 
de la U.R.C.C. și întreprinderea 
de industrie locală din Hațeg. 
(de la Tuza Alexandru, coresp. 
voluntar).

PRIETENII CĂRȚII

» FOCȘANI (coresp. „Scînteii-‘<f 
J — Unul din locurile cele mai 
; frecventate, în timpul liber, de 
; colectiviștii din comuna Ure- 
! chești, raionul Focșani, este bi- 
! blioteca. Ea numără 10 000 de 
! cărți și are peste 1 000 de citi- 
; tori permanenți. Colectivul bi- 
' bliotecii folosește diverse forme 
' de popularizare a cărții. Sînt or- 
‘ ganizate seri literare sau se pre
zintă scurte recenzii asupra căr
ților noi.

O formă interesantă de popu
larizare, apreciată de cititori, 
este „Colțul colectivistului". Aici 
sînt expuse cărți, broșuri, foto
grafii legate de munca agricolă 
sau care popularizează metodele 
și realizările celor mai bune gos
podării colective din regiune și 
din țară. Activitatea bibliotecii 
se bucură de sprijinul larg al 
cadrelor didactice și al celorlalți 
intelectuali din comună.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al R. P. Ungare în R. P. Romînă 

Cuvîntările rostite
în ctivîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul R. P. Ungare 
Jenă Kuti, după ce a transmis Con
siliului de Stat, guvernului R. P. 
Romîne și poporului romîn prieten 
un călduros salut frățesc din partea 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, al guvernului și al poporului 
ungar, a subliniat rezultatele impor
tante pe care poporul romîn le-a 
c ițînut în construirea socialismu
lui. în continuare a arătat că rela
țiile R. P. Ungare cu Republica 
Populară Romînă se dezvoltă con
tinuu, subliniind că în dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre un rol 
important l-au avut vizitele recipro
ce ale delegațiilor de partid și gu
vernamentale care au deschis noi 
perspective în lărgirea colaborării 
între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară.

La baza politicii externe a Repu
blicii Populare Ungare, a spus am
basadorul Jeno Kuti, stă dezvoltarea 
și întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări ale pu
ternicului lagăr socialist.

în încheiere ambasadorul R. P. 
Ungare a urat poporului romîn noi 
și mari succese în construirea so
cialismului.

în răspunsul său tov. Ștefan Voitcc, 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Stat, a mulțumit ambasadorului Jeno 
Kuti pentru cuvintele calde adresate 
poporului nostru și i-a urat bun ve- 
hit în R. P. Romînă.

în cdntinuare a arătat că priete
nia și colaborarea dintre poporul 
romîn și poporul ungar, bazate pe 
principiile internaționalismului pro
letar și întrajutorarea tovărășească, 
se întăresc continuu. Hotărîrile a- 
doptate în comun în timpul vizite
lor reciproce ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale celor 
două țări se realizează cu succes, 
contribuind la lărgirea colaborării 
rodnice dintre țările noastre, la în
tărirea continuă a unității lagăru
lui socialist.

Tov. Ștefan Voitec a ’ subliniat ma
rile succese obținute de R. P. Un
gară în toate domeniile și a remar
cat că poporul ungar întîmpină cu 
noi și importante realizări cel de-al

-----------O® O-----------

Lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcanice

La Sinaia au continuat miercuri 
lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcanice. .

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de prof. dr. A. S. Tveritinova' 
de la Institutul popoarelor Asiei din 
Moscova. în cadrul primei teme a 
colocviului intitulate „Unitatea și 
diversitatea civilizației balcanice", 
s-a dat citiré comunicării acad. Con-5 
stantin DaicoViciu (R; P. Romînă) 
despre „Civilizația dacică și locul 
ei în. cultura regiunii balcanice“. De 
asemehéa, au mai prezentat comu
nicări : prof. Perenyi Jozsef (R. P. 
Ungară) „Cîteva aspecte ale coexis
tenței civilizațiilor balcanice între 
secolele XV și XVIII“ și prof. 
Franjo Barisic (R. P. F. Iugosla
via) „Inscripțiile de pe monumen
tele artistice recent descoperite în 

Semifinalele „mondialelor“ de handbal

VHI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, eveniment 
de seamă în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în Repu
blica Populară Ungară.

în încheiere tov. Ștefan Voitec a 
transmis tovarășului președinte 
Istvan Dobi, Consiliului Preziden
țial al R. P Ungare, guvernului și 
întregului popor ungar, cele mai 
bune urări și succes deplin în activi
tatea lor rodnică, pentru continua 
înflorire a Ungariei Socialiste și l-a 
asigurat pe noul ambasador al R. P. 
Ungare că se va bucura de între
gul sprijin din partea Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne și al guvernu
lui romîn în îndeplinirea înaltei mi
siuni ce-i revine în țara noastră.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul Ște
fan Voitec a avut cu ambasadorul 
Jenö Kuti o convorbire cordială, la 
care au asistat tovarășii Grigore 
Geamănu și Aurel Mălnășan.

La solemnitate au participat tova
rășii Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Gh. Luca, director al Pro
tocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Ambasadorul R. P. Ungare a fost 
însoțit de Jenö György, prim-secre- 
tar, Mérton Vertes, consilier comer
cial, Gyula Fehér, atașat militar, Dr. 
Nemeth Jôszef, secretar II, Dâvid 
Meiszter, Săndor Argyelân, Donîokos 
Vékas, secretari III, și Dr. Istvân 
Horvâth, atașat.

(Agerpres)

Primirea la Ministerul Afacerilor
Externe a noului ambasador 

al R. P. Ungare in R. P. Romînă

La 9 iulie, adjunctul ministrului 
afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
a primit în audiență pe Jenö Kuti, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare ' Ün- 
gare la București, în legătură cu 
prezentarea scrisorilor sale de acre
ditare.

Macedonia și Serbia“, după care au 
avut loc discuții.

în ședința de după-amiază, în ca
drul celei de-a doua teme „Contri
buția lumii balcanice la legăturile 
dintre Orient și Occident“, prezidată 
de prof. Univ. Ronald Syme (An
glia), secretar general al Consiliu
lui internațional de filozofie și științe 
umaniste de pe lîngă U.N.E.S.C.O. 
au prezentat comunicări : prof. Dio- 
nyssos Zakythinos (Grecia) „Sinteza 
bizantină în antiteza Orient-Occi
dent“ și acad. Emil Condurachi 
(R. P. Romînă) „Influențe grecești și 
romane în Balcani“,

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

în seara aceleiași zile, participan- 
ții la colocviu au asistat la o gală 
de filme documentare romînești.

Lucrările colocviului continuă.

Recepție în cinstea celei 
de a 41-a aniversări 

a revoluției populare mongole
Cu prilejul celei de-a 41-a aniver

sări a revoluției populare mongole, 
secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Mongo
le, Nan Sarai, care se află în țara 
noastră, a oferit miercuri seara o 
recepție la restaurantul „Pescăruș“.

Au participat tovarășii Petre Bo- 
rilă, Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cu prilejul organizării 
la București a expoziției 

industriale austriece
Miercuri după-amiază a avut loc 

o conferință de presă cu prilejul or
ganizării la București a expoziției 
industriale austriece.

Secretarul general al Camerei fe
derale de comerț a Austriei, dr. 
Franz Korinek, a vorbit despre re
lațiile economice romîno-apstriece, 
subliniind dezvoltarea lor continuă 
din ultimii ani și perspectivele fa
vorabile ce stau în fața acestor 
schimburi.

Reprezentanții Ministerului Afa
cerilor Externe și ziariștii prezenți 
— redactori ai Agenției Romîne de 
Presă Agerpres și Radioteleviziunii, 
ai presei centrale și de specialitate, 
au vizitat apoi expoziția. Atașatul 
comercial al Legației Austriei la 
București, dr. Hermann Commenda, 
a prezentat exponatele — produse 
din diferite ramuri ale industriei 
austriece. (Agerpres)

Noi unifaji sanitare 
în Maramureș

La Baia Mare a fost dată în fo
losință, de curînd, o nouă policlinică 
de întreprindere.

în prezent, pe lîngă întreprinde
rile industriale și miniere, în unită
țile forestiere, pe șantierele de cons
trucții din regiune funcționează 23 
de dispensare, 55 de puncte sanitare, 
12 cabinete stomatologice și 3 poli
clinici. (Agerpres)

INFORMAȚII
® în raionul Lenin din Capitală s-a 

terminat acțiunea prezentării dărilor de 
seamă asupra activității comitetelor de 
blocuri pe ultimul an. La adunări au 
luat cuvîntul pesté 1 600 de cetățeni care 
au dezbătut problemele privind viata de 
zi cu zi din imobile, buna gospodărire 
a acestora, metodele de reducere a chel
tuielilor de întreținere, păstrarea curățe
niei, executarea micilor reparații.

© La tragerea Pronoexpres nr. 28 din 
11 iulie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

35 4 33 16 6 36. Numere de rezervă : 
20 24. Extragere suplimentară (5 numere 
din 49) 31 8 39 44 49.

Fond de premii : 493 860.

TELEGRAME EXTERNE
Consfătuire a 

din țările
VARȘOVIA (Agerpres). — La 9 

iulie s-a deschis la Varșovia Con
sfătuirea economiștilor din țările 
socialiste consacrată problemelor 
economiei și organizării producției 
și muncii. La consfătuire participă 
aproximativ 600 de delegați din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Ro- 
mînia, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.

Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, a prezentat rapor
tul cu privire la sarcinile economiei 
și organizării producției și muncii

Un mare miting 
pe stadionul din Alger

ALGER 11 (Agerpres). — La 9 
iulie, pe stadionul din orașul Al
ger a avut loc un mare mi
ting la care au luat cuvîntul șeful 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria, Ben Yussef Ben Khedda, 
precum și Krim Bellkassem și Ait 
Ahmed, miniștri ai guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria. în cu- 
vîntarea sa Ben Khedda, după cum 
transmite agenția France Presse, a 
subliniat necesitatea asigurării uni
tății și a respectării unei discipline 
și ordini stricte. El a dat o apre
ciere înaltă activității armatei de 
eliberare națională, care, a declarat 
el, „va sta de strajă cu vigilență 
unității”.

Ben Khedda a scos în evidență 
creșterea autorității Guvernului Pro
vizoriu al Republicii Algeria, amin
tind că el a și fost recunoscut de 
33 de state.

Ben Khedda s-a referit la apro
piatele alegeri în Adunarea Națio
nală a Republicii Algeria.

• După cum relatează agenția 
France Presse, executivul provizoriu 
algerian a adoptat la 10 iulie un 
ordin prin care se interzice tipări
rea, vînzarea și difuzarea mai mul
tor ziare franceze pe teritoriul Al
geriei. Este vorba, potrivit agenției 
citate, de cotidienele „L’Aurore“ și 
„Le Parisien Libéré“, precum și de 
săptămînalul „Carrefour”, publicații 
cunoscute pentru orientarea lor în 
sprijinul politicii cercurilor ultra- 
colonialiste franceze.

*

RABAT 11 (Agerpres)'. — TASS : 
La Rabat s-au încheiat tratativele 
dintre liderii algerieni : Ben Bella, 
vicepreședinte al Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria (G.P.R.A.), 
pe de o parte și Yazid și Bitat, 
miniștri ai G.P.R.A., pe de altă 
parte. în cercurile ziaristice locale 
se emite părerea că părțile nu au 
ajuns la un acord precis și a eă tra
tativele privind înlăturarea diver
gențelor dintre liderii algerieni vor 
continua la Alger.

în dimineața zilei de 11 iulie, 
Ben Bella a plecat din Rabat în 
Algeria de vest.

Ministrul Informațiilor al G.P.R.A., 
Mohammed Yazid, a declarat : 
„Considerăm ca și pînă acum că în 
zilele următoare toți conducătorii al
gerieni trebuie să se abțină de la 
orice declarații, care ar putea dău
na unității naționale, care ne este 
necesară și pe care o reclamă po
porul nostru. Avem motive să con
siderăm că toți conducătorii alge
rieni vor avea în această privință 
aceeași atitudine pozitivă și patrio
tică”.

economiștilor 
socialiste

în dezvoltarea economiei naționale 
a țărilor lagărului socialist.

Al doilea raport principal prezen
tat în cadrul consfătuirii, pe tema 
„Elaborarea științifică a probleme
lor economiei și organizării produc
ției și muncii în industria țărilor 
socialiste”, a fost întocmit de Co
mitetul internațional de organizare.

---------- o®o-

azul
de mari

Fränkel“ — scandal 
proporții în R* F» G.

BONN 11 (Agerpres). — In Ger
mania occidentală a luat naștere un 
nou „caz” care ilustrează persisten
ța foștilor naziști în posturi impor
tante în aparatul de stat federal. 
Este vorba de data aceasta de ac
tualul procuror general al Republi
cii Federale Germane, Wolfgang 
Fränkel, al cărui trecut de funcțio
nar superior al partidului nazist și 
de participant la crimele săvîrșite 
de hitleriști a fost dezvăluit recent 
prin documente oficiale. Aceste dez
văluiri au provocat „emoție” în 
cercurile oficiale din Republica Fe
derală, după cum subliniază ziarele, 
și au determinat pe ministrul justi
ției să deschidă o anchetă pentru 
verificarea trecutului lui Fränkel.

„Cazul Fränkel” a stîrnit un ecou 
cu atît mai larg cu cît, destul de 
recent, aproximativ 150 de judecă
tori și procurori din R. F. Germană 
și-au prezentat „voluntar” demisiile 
fiind compromiși prin activitatea 
lor în timpul hitlerismului.

Actualul procuror general Fränkel 
a declarat însă „în mod ca
tegoric” — după cum informează 
unele ziare de la Bonn — că în 
cariera sa trecută nu există perioa
dă de natură să-i compromită acti
vitatea actuală.

Referindu-se la aceste dezmințiri 
ale lui Fränkel și la documentele 
publicate care atestă rolul impor-

Declarația comună 0 partidelor comuniste 
din Narea Britanic și Orccia

LONDRA (Agerpres). — TASS : 
Popoarele Angliei și Greciei nu au 
nimic de cîștigat ci doar multe de 
pierdut de pe urma aderării la 
Piața comună, se spune în decla
rația comună a P.C. din Marea Bri- 
tanie și a P.C. din Grecia, dată pu
blicității după întîlnirea reprezen
tanților acestor două partide care 
a avut loc la începutul lunii iulie.

tant jucat de actualul procuror ge
neral, mai ales în perioada dintre 
1941—1943, săptămînalul vest-german 
„Der Spiegel” publică un articol în 
care arată că Fränkel încearcă să-și 
salveze cariera actuală simulînd 
„goluri de memorie”. In realitate, 
se arată în articol, în perioada sus
menționată, Fränkel în calitatea sa 
de „expert” al parchetului hitlerist 
din Leipzig, însărcinat în special cu 
revizuirea verdictelor considerate 
prea blinde, a obținut aproximativ 
30 de condamnări la moarte...

-O ©O

„O pădure uriașă în care izbucnesc 
incendii în toate direcțiile'"

Programul S.U.A. „A- 
Hanța pentru progres" 
se lovește de dificul
tăți din ce în ce mai 
mari. După cum remar
că ziarul vest-german 
„Süddeutsche Zeitung" 
„în vara acestui an 
America Latină se asea
mănă cu o pădure 
uriașă în care izbuc
nesc incendii în toate 
colțurile. Departamen
tul de Stat de la Was
hington nici nu mai știe 
pe care dintre focare

să-1 stingă mai de
grabă“.

După ce arată lipsa 
de eficiență a planului 
„Alianței pentru pro
gres", insuccesele lui pe 
continentul latino-ame- 
rican, ziarul scrie : ,,In 
aceste condiții, pre
ședintele Kennedy în
cearcă să convingă, prin 
contacte personale, pe 
cei din America Latină 
de intențiile bune ale 
S.U.A. Vizita sa în 
Mexic a slujit acestui

Piața comună, care se află sub 
dominația capitalului monopolist din 
Germania occidentală, se arată în 
declarație, reprezintă o încercare 
comună a guvernelor reacționare de 
a întări monopolurile, de a spori 
profiturile lor și de a intensifica 
pregătirile militare ale N.A.T.O.

La întîlnirea reprezentanților ce
lor două partide comuniste s-a ară-, 
tat că acțiunile imperialiștilor, in
clusiv hotărîrile recentei sesiuni de 
la Atena a Consiliului N.A.T.O. cu 
privire la sporirea în continuare a 
producției de arme nucleare șl a 
numărului de baze și hotărîrea 
S.U.A. de a efectua explozii nucle
are în Cosmos, creează o primejdie 
pentru pacea generală.

Partidul Comunist din Marea BrI- 
tanie a fost reprezentat la această 
întîlnire de John Mahon, membru 
al Comitetului Politic, și Pearce, 
membru al Comitetului Executiv.

Partidul Comunist din Grecia a 
fost reprezentat prin M. Parțalidis, 
secretar al Comitetului Central, Zo- 
grafos, membru al Biroului Politic, 
și de B. Zahos, membru al Comite
tului Central.

scop". Dar, strădaniile 
nu dau rezultatele 
scontate. Sub presiunea 
opiniei publice, pre
ședintele Mexicului, Lo
pez Mateos, după cum 
relevă ziarul, „nu a pu
tut fi convins, însă, să 
rupă de bunăvoie rela
țiile cu Fidel Castro. 
Kennedy a trebuit să-și 
dea seama că nu va 
reuși să înjghebeze îm
potriva Cubei un front 
unit al Americii La- 
tine...“,

Populația din 
Rouen nu a aș
teptat vizita lui 
Adenauer pen
tru a protesta 
împotriva reîn
vierii militaris
mului vest-ger
man, ci a în
ceput sâ ma
nifesteze pe 
străzi încă cu 
cîteva zile îna
inte de sosirea 
oaspetelui ne
dorit. In timpul 
vizitei, nume
roși demon
stranți l-au hui
duit — a relatat 
„L’HUMANITÉ".

Campionatul mondial feminin de handbal în 7 a 
fost reluat miercuri cu disputarea primelor întîlniri 
din cadrul grupelor semifinale, la care participă 
cele 6 echipe rămase în cursa pentru titlul mondial. 

La București, reprezentativa țării noastre a re
purtat o victorie clară asupra echipei R. P. Ungare. 
Sportivele echipei noastre s-au comportat mai bine 
decît în partidele anterioare, arătînd un potențial 
de luptă sporit și o mai bună organizare colec
tivă în momentele dificile ale meciului. In gru
pa de la Brașov, echipa Iugoslaviei a întrecut echi
pa U.R.S.S. într-un meci cu multe goluri, interesant 
și de bun nivel tehnic.

La Ploiești, a început ieri și turneul pentru locurile 7-9. Cu acest 
prilej, echipa R. P. Polone a întrecut reprezentativa Japoniei.

R. P- ROMÎNĂ - R, P. UNGARĂ
9—7

>n public numeros a asistat ieri 
seară pe stadionul „Republicii* la 
primul joc din cadrul semifinalelor 
campionatului mondial de handbal, 
ce se dispută la București. Prota
gonistele : echipele reprezentative 
ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare. La apariția pe teren se 
putea vedea că jucătoarele ce
lor două formații sînt stăpînite de 
o mare emoție. Cauza — miza mare 
a partidei. Acest fapt și-a pus, de 
altfel, amprenta și asupra spectacu
lozității jocului. Ambele formații au 
acționat extrem de prudent, jucă- 
tc-arele mareîndu-se sever și făcînd 
uz de toate resursele de energie 
pentru a corespunde în acest im
portant joc.

De-a lungul celor 40 de minute 
de joc s-au marcat 16 goluri. Pînă 
în minutul 23 însă, cînd tabela de 
mc'caj arăta 5—5, echipele luaseră, 
pe rrfiti, conducerea doar cu cîte 
ut, punct și era greu de întrevăzut 
formația care va ieși învingătoare, 
în acest răstimp, handbalistele noa
stre au ratat două lovituri de la 7 
m (Boțan), iar mingea a întîlnlt ba
rele de trei ori. Ocazii favorabile 
au pierdut șl jucătoarele echipei 
R P Ungare, prin Romhany și Ba
logh Ar mai trebui spus că din cele 
cinci puncte, primite de portarul e- 
chipet noastre, cel puțin două s-ar 
fi putut apăra dacă Irina Hector 
era ceva mai calmă

Da: iată că, din minutul 25 se 
produite un reviriment în jocul 
echipei noastre. Mingea a în
ceput să circule cu mai multă re
peziciune, schimburile s-au făcut cu 
mai multă siguranță <— așa am 
dori să le vedem iucînd tot timpul 1

— și superioritatea lor s-a concre
tizat prin 4 goluri înscrise la rînd 
de Boțan, Leonte, Boțan și Oțelea. 
în ultimele patru minute jocul se 
echilibrează și handbalistele R. P. 
Ungare reușesc să înscrie încă 2 
goluri. Scor final : 9—7 pentru e- 
chipa R. P. Romîne, care a făcut ieri 
un serios pas spre finala acestei 
importante competiții.

în viitoarele partide așteptăm de 
la componentele echipei noastre re
prezentative o comportare și mai 
bună. Este inexplicabil ca jucătoare 
de valoarea și talentul lor, cu o bo
gată experiență a meciurilor inter
naționale, să se lase depășite de 
emoții și să comită, uneori, greșeli 
elementare în timpul jocului. Cu mai 
mult calm și încredere în forțele lor, « 
sportivele noastre vor putea obține 
noi victorii.

C. MANTU

R. P. F. IUGOSLAVIA—U.R.S.S.
10—5

Jocul a fost dîrz și echilibrat în 
prima repriză. Handbalistele iugo
slave au condus la un moment dat 
cu 3—0, dar echipa sovietică a re
dus handicapul, astfel că la pauză 
diferența era de un singur punct. 

Ș.Lh Petrolul-Ploiești campioană republicană

Jucătoarele sovietice domină în pri
mele minute ale reprizei a doua și 
reușesc să egaleze. Ele ratează In 
continuare cîteva ocazii favorabile 
șl trag de două ori în bară. Apoi 
iugoslavele, juoînd pe contraatac, 
cu șuturi de pe semicerc, înscriu 
mai multe goluri deoît jucătoarele 
sovietice, așa că pînă la sfîrșit, ele 
nu mai pot fi ajunse din urmă.

R. P. POLONĂ—JAPONIA
16—10

Pe terenul de handbal Petrolul 
din Ploiești, în prezența a peste 1 000 
de spectatori, s-a disputat întîlnirea 
dintre echipele R. P. Polone și Ja
poniei, contînd pentru locurile 7—9.

Victoria a revenit handbalistelor 
poloneze la o diferență de 6 puncte.

★

Astăzi se dispută următoarele me
ciuri : București (grupa I semifinală): 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Ungară. 
Sibiu (grupa a Il-a semifinală) : Da
nemarca — U.R.S.S. Ploiești (locurile 
7—9) : Germania — Japonia.

Jocul din Capitală, dintre echipe
le R. S. Cehoslovace și R. P. Unga
re va avea loc tot pe terenul din 
incinta stadionului „Republicii", cu 
începere de la ora 19.

Fotbal: Întîlnire internațională
Echipa ds fotbal Progresul București 

a susținut cel de-al treilea meci din 
cadrul turneului pe care îl întreprinde 
în U.R.S.S. De data aceasta fotbaliștii 
bucureșteni au jucat la Baku împotriva 
formației de categoria A, Neftianik, pe 
care au învins-o cu 4—-3 (2—3), după 
un meci foarte interesant. Potrivit apre
cierii corespondentului sportiv al agen
ției TÀSS, cel mai bun jucător al echi
pei Progresul a fost extrema dreaptă, 
Oaidă, autorul a trei goluri.

Titlul de campioană a revenit, 
pentru a doua oară consecutiv, echi
pei Petrolul-Ploiești cu 28 V2 puncte. 
Formația de bază ä echipei campi
oane a fost alcătuită de C. Partoș, 
C. Radovici, G. Mititelu, C. Butnaru, 
Maria Pogorevici și Margareta Pe- 
revoznic. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Unirea și Electronica, 
ambele cu cîte 27 * i/t puncte.

ARAD (prin telefon). — In sala de 
festivități a consiliului local al sin
dicatelor s-a disputat faza finală a 
campionatului republican de șah pe 
echipe mixte. La întrecere au par
ticipat 8 formații : Unirea, Electro
nica. Progresul, Spartac (toate din
București), Petrolul-Ploiești, C.S.O.- 
Crișana Oradea, Voința-Tg. Mureș 
și C.F.R. Arad,

DUPA WA IUI ADENAUER ZV FRANȚA
Acum 17 ani, mareșalul Keitel, 

oare mai tîrziu a fost spînzurat la 
Nüremberg pentru crime de 
război, a semnat la Reims actul de 
capitulare a celui de-al treilea 
Reich nazist.

Sînt numai cîteva zile de cînd, 
în lagărul militar de la Mourme
lon, foarte aproape de Reims, în 
prezența generalului de Gaulle și 
a cancelarului Adenauer, fanfara 
militară germană și-a făcut auzite, 
după cea franceză, sunetele sale 
ascuțite, repede acoperite de ca
dența pasului celor o mie de sol
dați ai diviziei a 11-a ușoară a 
Bundeswehiului, care face „in
strucție" în Franța, și de zgomo
tul zecilor de tanouri, avînd dese
nate crucea de fier neagră.

Această paradă militară comună 
— completată cu un serviciu reli
gios în catedrala din Reims, odi
nioară bombardată de artileria 
germană — constituia ceremonia 
culminantă organizată în cinstea 
cancelarului de la Bonn. Ea mar
ca punctul final al unei vizite con
cepute, după cum a scris presa 
oficioasă, pentru a consacra „re
concilierea" franco-vest-germană. 
Deși comunicatul final al convor
birilor dintre de Gaulle și Ade
nauer nu face aluzie la aceasta, 
parada de la Mourmelon — unde 
„Marsilieza" a însoțit în mod stra
niu melodia marșului „Deutsch
land über alles“ — arăta mai 
bine decît orice interpretare locul 
Pe care l-au ocupat, în cadrul con
vorbirilor de la Paris, problemele 
militare.

Despre semnificația politică a vi
zitei lut Adenauer. în Franța s-a 
scris șl se mai scrie încă pe larg 
atît la Paris cît și la Bonn. A vor
bit despre ea șl cancelarul Ade
nauer, care a ținut o conferință 
de presă după întoarcerea sa la 
Bonn. Amintind acordurile șl trata
tele franco-ruse și franco-sovietice 
încheiate în decursul vremurilor 
ca pavăză împotriva agresiunii 
germane, el șl-a exprimat fățiș 
mulțumirea că azi o astfel de pa
văză nu mai există. S-a văzut ast

fel încă o dată că unul din scopu
rile „reconcilierii" franco-vest-ger- 
mane este de a libera mîinile ml- 
litariștilor de la Bonn în Europa. 
Un alt scop al acestei „reconci
lieri" este, totodată, după cum arăta 
ziarul „Die Welt“, crearea unei noi 
„mari puteri cu două capete", în 
cadrul Pactului Atlantic. Scopul 
este de a sili astfel puterile an- 
glo-saxone, adică Anglia și S.U.A., 
să acorde trusturilor și reprezen
tanților lor politici din Franța 
și R. F. G. un loc cît mai pri

Scrisoare din Paris

vilegiat sub soarele atlantic, a- 
cest soare fiind bomba atomică 
și întregul ansamblu al cursei înar
mărilor. Un astfel de soare nu 
poate străluci decît pe fondul anti
comunismului și al încordării in
ternaționale. Toată lumea știe că 
o alianță între monopolurile fran
ceze și vest-germane ar asigura 
predominarea în Europa occiden
tală, nu a Franței ci a militariști- 
lor de la Bonn, care și-au arătat 
de atîtea ori adevăratele senti
mente față de Franța.

Masele iubitoare de pace nu 
pot sprijini o astfel de „re
conciliere". Iată de ce opinia 
publică din Franța a avut față 
de vizita lui Adenauer atitudinea 
pe care cea mai mare parte a 
ziarelor, precum și radioul, au de
scris-o cu cuvintele: „Discretă, rece, 
rezervată, reticentă..." Momentul 
culminant al vizitei lui Adenauer 
la Paris trebuia să fie, potrivit pro
gramului fixat, primirea lut la pri
măria orașului. Dar, în timp ce 
convoiul de mașini oficiale stră- 
bătea piața din fața primăriei, pa
rizienii, pe a căror prezență nume
roasă se sconta, erau absenți, iar 
Imensa piață era aproape goală. 
Doar cîteva grupe în compoziția 
cărora Intra un mare număr de tu
riști vest-germani făceau să răsu
ne, lcl și colo, aplauze izolate. în 

„Pa
să a- 
istori- 
de la

fapte 
duce

acerst timip, alte grupe scandau : 
„Nu, militarismului german !" „A- 
mintiți-vă de Oradour !" „Nici un 
fel de alianță cu revanșarzii ger
mani 1" etc.

în această atmosferă, pînă și a- 
probările cele mai zgomotoase din 
presa de dreapta au trebuit să fie 
temperate oîteodată cu nuanțe mai 
mult sau mai puțin subtile. Astfel 
ziarul pro-guvernamental 
ris-Jour* n-a putut evita 
mintească unele 
ce : „Șoseaua care
Reims la Mourmelon, a scris zia
rul, este mărginită de cimitire mi
litare. Monumentele de marmură 
omagiază pe martirii și eroii de 
acum douăzeci de ani. La capătul 
acestor umbre, tată Mourme- 
lon-ul..." Șl trimisul special al a- 
cestui ziar adaugă : „Alături de 
mine, în spatele unui ofițer ger
man, un colonel francez își duce 
mîna la chipiu. El salută cu mîna 
stingă atunci cînd se aude marșul 
„Deutschland über alles”. Mîneca 
dreaptă a tunicii sale flutură, ea 
este goală...*

Alte comentarii au fost mai di
recte. Așa, de pildă, ziarul „Com
bat" afirma, a doua zi după sosi
rea lui Adenauer : „Parada mili
tară de la Mourmelon este de un 
gust mai mult decît îndoielnic. 
Pentru ca francezii să uite trecu
tul, ar trebui mai întîi ca nemții să 
nu uite prea multe." Chiar și un 
ziar atît de reacționar cum este 
„L’Aurore" a crezut că trebuie să 
vorbească despre „alianța" fran- 
co-vest-germană ca despre „o a- 
propiere utilitară, fără rădăcini 
profunde" Același ziar adăuga : 
„Este o căsătorie din rațiune mai 
mult decît din înclinare, întrucît 
opiniile publice, dacă considerăm 
cel puțin reticențele poporului 
francez, n-au ratificat încă pe de
plin această căsătorie. Pentru ad
versarii noștri din 1870. 1914, 1939 
nu este vorba decît de un inter
mediu dictat de împrejurări...*

noastră 
primirea

ură față 
Dimpotrivă,

ce anume gîndeec cu ade
vărat francezii care au avut de 
suferit de pe urma nemților, deși 
doresc o adevărată împăcare în
tre cele două popoare, ei au spus-o 
în diferite feluri : în ziua amintirii 
de la 4 iulie prin depuneri de jerbe 
pe toate monumentele morților, în 
fața criptei deportaților și a monu
mentului din Paris al martirului 
evreu necunoscut, prin pelerinajul 
a cinci mii de victime ale nazismu
lui la lagărul morții din Struthof în 
Alsacia, prin manifestări la primă
ria din Paris și din Bordeaux, unde 
consilierii municipali comuniști au 
părăsit în mod demonstrativ sala 
la sosirea cancelarului, exprimîn- 
du-și în felul acesta ostilitatea lor 
față de militarismul german.

La Paris, cei 90 de consilieri mu
nicipali comuniști au adoptat ur
mătoarea rezoluție : „Credincioși 
alegătorilor noștri, noi, consilierii 
comuniști ai municipiului Paris ți 
ai departamentului Senei, decla
răm deschis atitudinea 
complet negativă față de 
cancelarului Adenauer.

Nu avem sentimente de 
de poporul german, 
tindem spre o înțelegere adevărată 
între popoarele noastre. Trebuie 
însă să imobilizăm forțele politice 
și economice care au fost cauza 
atîtor agresiuni împotriva popoa
relor Europei.

In acest scop, 
tice și iubitoare 
să fie încurajate 
Trebuie să recunoaștem Republica 
Democrată Germană și să năzuim 
spre o asemenea rezolvare a pro
blemei Berlinului occidental care 
să asigure securitatea tuturor po
poarelor cointeresate".

în zilele vizitei lui Adenauer 
presa democrată a arătat cu vi
goare că această vizită nu consti
tuie o adevărată reconciliere fran- 
co-germană ct „consacrarea axei 
Bonn Paris, un act de război rece” 
(„L'Humanité”). Ziarul „Liberation“ 
a scris că „concepția iui de Gaulle 
și a lui Adenauer despre construi
rea Europei nu este îndreptată în 
sensul destinderii ci împotriva ei'.

GEORGES PASCAL

forțele democra- 
de pace trebuie 
și nu înăbușite.

l
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Adunare festivă 
la Ulan Bator

Dezarmarea și problemele ei politice 
și tehnice

MOSCOVA 11 (Agerpres). — ci și pentru țările situate la sud 
TASS : în Palatul Congreselor din Marea Baltică.
Kremlin își desfășoară lucrările Co- Pierre Cot (Franța) a sugerat 
misia nr. 1 a Congresului, mondial atenția comisiei să fie concentrată 

asupra problemelor experiențelor 
nucleare, a zonelor denuclearizate, a 
Berlinului occidental.

Acad, 
ria) a 
există 
ca să 
deauna 
litare în 
dițional 
tru aceasta nu este nevoie decît de 
un singur lucru și anume de consim- 
țămîntul guvernelor Greciei și Tur
ciei de a accepta propunerile țărilor 
socialiste cu privire la colaborare, 
pace, prietenie.

de

ca

pentru dezarmarea generală și pace: 
„Dezarmarea și problemele ei politi
ce și tehnice“.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
ției generale, prof. J. P. Murray 
(S.U.A.) a subliniat că nu există altă 
alternativă cu excepția celei propu
se de Uniunea Sovietică în privința 
dezarmării generale și totale.

Veiko Svinhvud, deputat în Sei
mul finlandez din partea Partidului 
Uniunea agrară din Finlanda, a a- 
rătat că problema zonelor denuclea
rizate are o însemnătate deosebită 
nu numai pentru nordul Europei, în 
particular pentru țările scandinave,

Sava Ganovski 
declarat că în 

toate posibilitățile
se înlăture pentru tot- 
pericolul unei explozii mi- 
Balcani, socotit butoiul tra- 
cu pulbere al Europei. Pen-

(Bulga- 
prezent 
pentru

Cuvîntul conducătorului 
delegației romîne, Mihail Ralea

turare intenționată a faptelor“ de
clarațiile panicarde despre nenoro
cirile care ar putea chipurile să se 
abată asupra economiei țărilor ca
pitaliste ca urmare a dezarmării.

Prof. Rubinstein a înfățișat amă
nunțit perspectivele pe care le des
chide dezarmarea în fața țărilor 
slab dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Din partea delegației romîne a 
luat cuvîntul acad. E Carafoli.

Combătînd părerile acelor cercuri 
care văd în dezarmare un ob
stacol în calea dezvoltării econo
miei, vorbitorul a spus : Avem con
vingerea nestrămutată că dezarma
rea și pacea, care-i va urma în mod 
automat, vor aduce binefaceri incal
culabile pentru întreaga omenire. El 
a înfățișat apoi posibilitățile de uti
lizare în scopuri pașnice a imense
lor resurse materiale cheltuite în 
prezent pentru înarmări.

Sybill Gorson (Anglia) a re
comandat să fie larg difuzat rapor
tul special al O.N.U. în 
trecerii de la economia 
la economia de pace.

problema 
războide

Dr. Pistoleze (Italia) și-a consacrat 
cuvîntarea problemei rezervelor de 
energie atomică din punctul de ve
dere al problemelor economice.

Paulo Alos Pinto, reprezentantul 
Braziliei, a comunicat că delegația 
braziliană a pregătit pentru congres 
un raport intitulat „Bazele dezarmă
rii și menținerii păcii”. El a anali
zat în mod deosebit problemele dez
voltării comerțului internațional.

Referindu-se la situația din eco
nomia țării sale, Martin Hali, de
legat al S.U.A., a subliniat că ni
căieri problemele reprofilării indus
triei de război pe făgașul pașnic nu 
sînt atît de importante și de difi
cile ca în S.U.A. în același timp e- 
conomiștii din S.U.A. au demonstrat 
că o asemenea reprofilare este în
tru totul posibilă.

în numele delegațiilor africane 
Sako Mamadou a subliniat că de
zarmarea va aduce mari avantaje 
țărilor africane care sînt nevoite să 
cheltuiască o parte din alocațiile 
bugetare pentru apărarea frontiere
lor lor.

în cuvîntul său, acad. Mihail Ra
lea, conducătorul delegației romîne, 
a spus printre altele :

„Delegația romînă salută din toa
tă inima faptul că acest grandios 
Congres mondial și-a propus în mod 
just să-și concentreze eforturile în 
problema dezarmării — problemă 
majoră a vieții internaționale. Vreau 
să spun că Republica Populară Ro
mînă — țară care a participat la co
mitetul celor 10 și care participă în 
prezent la Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare — se preocupă 
în mod deosebit de căile pentru so
luționarea acestei probleme. împreu
nă cu alte state iubitoare de pace, 
țara noastră depune eforturi pentru 
încheierea unui Tratat de dezarmare 
generală și totală, sub control in
ternațional. Mișcarea pentru pace 
din țara noastră, întregul popor a- 
probă și sprijină politica guvernu
lui R. P. Romîne, care militează 
consecvent pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Referindu-se la faptul că statele 
care la început aveau o atitudine 
ostilă sau rezervată față de propu
nerile sovietice și-au dat ulterior a- 
sentimentul la principiile fundamen
tale ale dezarmării generale, repre
zentantul romîn a spus : Dar pot 
oare declarațiile de principiu să ne 
dea satisfacție atîta ‘vreme cît nu 
sînt puse în practică ? Cît priveș
te dificultățile și obstacolele surve
nite în cursul negocierilor de la Ge
neva, ca urmare a poziției puterilor 
occidentale despre care s-a vorbit 
aici, noi sîntem de părere că dacă 
aceste puteri se vor situa pe poziții 
constructive există perspectiva unor 
progrese reale în desfășurarea tra
tativelor.

Noi vrem să subliniem — a spus 
acad. M. Ralea—importanța deose
bită pe care o acordăm creării zone
lor dezatomizate în diferite regiuni 
ale lumii, 
cursul 
trează 
ceastă 
opiniei 
meroase state iubitoare de pace.

Guvernul R. P. Romîne a formu
lat începînd încă din 1957 propu
neri pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a relațiilor de înțe
legere și colaborare, lipsită de arme 
atomice și baze pentru rachete, în 
interesul popoarelor din această re
giune și al păcii generale. Genera- 
lizînd această idee guvernul romîn 
a supus examinării celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării generale a O.N.U. 
propunerile sale privind : „Acțiuni
le pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună veci-

■A-
In subcomisia „Experiențele ato

mice și colaborarea în Cosmos“ s-a 
exprimat părerea unanimă în ceea 
ce privește necesitatea încetării cît 
mai grabnice a 
cleare.

Primul a luat 
ria Hulubei. El 
mînia a participat la o serie de 
conferințe internaționale în proble
mele interzicerii experiențelor nu
cleare, cum ar fi conferința experți- 
lor de la Geneva din 1958, comite
tul celor 10 și actualmente comite
tul celor 18 de la Geneva pentru de
zarmare. In continuare vorbitorul a 
spus :

îmi aduc aminte cum în 1958, con
ferința experților la care am parti
cipat, a ajuns la concluzia că ex
ploziile nucleare pot fi controlate 
prin mijloace științifice moderne 
îmi aduc aminte de discuțiile lungi 
duse atunci cu colegii americani a- 
supra posibilității de a se detecta 
exploziile nucleare subterane de pu
tere mică. Azi se știe cu certitudine 
că experiențele subterane, ca și orice 
alte experiențe efectuate la sol, în 
atmosferă, în stratosfera, pe apă și 
sub apă. pot fi detectate. Lucrul e 
verificat practic. în această situa
ție putem cere și cred că e cazul 
să cerem încheierea grabnică a unei 
convenții privind încetarea experi
ențelor nucleare, controlul acestor 
experiențe fiind făcut cu mijloace 
naționale care sînt suficiente pentru 
a afla orice încălcare a unei ase
menea convenții.

Să utilizăm Cosmosul — a spus 
mai departe vorbitorul — numai 
pentru binele omului, pentru viito
rul său splendid. Trebuie să supri
măm rachetele ca mijloc de tran
sport a bombelor atomice, dar pu
tem și trebuie să colaborăm în uti
lizarea rachetelor pentru studiul 
spațiului cosmic, pentru drumul o- 
mului spre astre.

Luările de poziție în 
dezbaterilor noastre demons- 
marele progres pe care a- 
idee l-a făcut în rîndurile 
publice, în rîndul a nu-

experiențelor nu-

cuvîntul acad. IIo- 
a amintit că Ro-

nătatc între statele europene, eu sis
teme social-politice diferite".

După cum au arătat în diferite 
ocazii reprezentanții săi cei mai au
torizați, propunerile guvernului ro
mîn pentru încheierea unui tratat 
de înțelegere și securitate colectivă 
a regiunii balcanice, pentru trans
formarea ei într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare, își păstrează deplina 
lor actualitate.

Propunerile guvernului romîn au 
avut 
blică

în 
rării 
tima 
care 
nalități ale vieții publice din țările 
balcanice, cum sînt întîlnirea tine
retului și studenților de la Bucu
rești, săptămînă medicală balcanică, 
care s-a desfășurat de asemenea la 
București etc.

Asemenea manifestări nu trebuie 
oare să constituie stimulente pentru 
conducătorii acelor țări balcanice 
care manifestă încă o atitudine ne
gativă față de inițiativele privind 
înțelegerile regionale- între state ? 
Principalele țări din N.A.T.O. se 
străduiesc să impună Greciei și 
Turciei o orientare periculoasă îm- 
pingînd aceste țări fără încetare pe 
calea cursei înarmărilor. Noi ne a- 
dresăm în mod deosebit prietenilor 
din țările balcanice, chemîndu-i să 
depună noi eforturi comune pentru 
ca această regiune a Europei să 
devină un exemplu al posibilității 
de coexistență pașnică, de colabora
re multilaterală între state cu sis
teme sociale politice diferite. Ase
menea căi de colaborare sînt posi
bile de asemenea și în alte zone ale 
lumii, iar această colaborare ar pu
tea să ușureze dezarmarea prin 
crearea unui climat de înțelegere.

★
Reprezentantul Iugoslaviei s-a so

lidarizat întrutotul cu opinia ante
vorbitorilor săi bulgar și romîn. 
în intervenția sa el a subliniat că 
lichidarea focarelor de încordare în 
anumite regiuni ale globului pămîn- 
tesc reprezintă un mijloc radical 
pentru realizarea păcii generale și 
a dezarmării.

Delegații unui șir de țări au a- 
cordat principala lor atenție proble
mei germane care creează un peri
col nemijlocit nu numai pentru ță
rile europene ci și pentru întreaga 
lume. Vorbitorii au dat o înaltă a- 
preciere planului de creare a unei 
zone denuclearizate în Europa cen
trală, care să includă cele două sta
te germane. Cehoslovacia și Polonia.

■Ar
Reprezentanții Japoniei, Republicii 

Mali, Indiei au condamnat explozii
le nucleare efectuate de S.U.A. la 
mare altitudine.

Claude Bourdet (Franța), care s-a 
ocupat de caracterul nociv al depu
nerilor radioactive pentru viitoarele 
generații, a propus crearea unui grup 
internațional de oameni de știință 
care să studieze consecințele posi
bile ale experiențelor nucleare și 
care să-și prezinte propunerile.

Delegatul japonez prof. Yamate a 
scos în evidență 
iectului sovietic 
la dezarmare în 
rican, care este 
creț.

Luînd cuvîntul în subcomisia 
„Problemele securității“ Gordon 
Schaffer (Anglia) a relevat strînsa 
interdependență a tuturor aspecte
lor dezarmării. El a propus ca, în 
vederea asigurării securității popoa
relor. să fie stabilite zone denuclea
rizate în Europa, Africa, America 
Latină, Asia.

Luînd cuvîntul în subcomisia „Ex
periențele 
Cosmos“, 
lume Iuri 
tre altele, 
unii delegați ca guvernul sovietic să 
facă un gest larg și să nu mai reia 
experiențele nucleare. Guvernul so
vietic, a declarat Iuri Gagarin, a mai 
făcut astfel de gesturi. în 1958 el 
a încetat în mod unilateral expe
riențele și a chemat alte țări să ur
meze acest exemplu. Din păcate, a 
continuat Iuri Gagarin, aceste țări 
nu au urmat pilda U.R.S.S. și con
tinuă experiențele. I. Gagarin și-a 
exprimat părerea că poate că acum 
alte țări ar trebui să facă un astfel 
de gest larg și să înceteze în mod 
unilateral experiențele cu arma nu
cleară Guvernul sovietic, evident, ar 
urma

un puternic ecou în opinia pu- 
din țările balcanice.
spiritul cunoașterii și colabo- 
prietenești au avut loc în ul- 
vreme diferite manifestări la 
au participat eminente perso-

superioritatea pro- 
de tratat referitor 
raport cu cel ame- 
nebulos și necon-

atomice șl colaborarea în 
primul cosmonaut din 

Gagarin s-a ocupat, prin
de urarea exprimată de

imediat acest exemplu.

Aspectele economice ale dezarmării
MOSCOVA 11 (Agerpres),. 

cadrul comisiei care discută aspec
tele economice ale dezarmării, dis-

a început c.u cuvîntul rostit deIn cuția
economistul sovietic prof. Modest 
Rubinstein. El a numit drept „dena-

Dezarmarea și independența națională
Sindi-I 
Comi-

în sala Coloanelor a Casei 
catelor și-a început lucrările 
sia „Dezarmarea și independența na
țională".

Profesorul Takahasi (Japonia) a 
vorbit despre lupta poporului japo
nez pentru dezarmare, împotriva 
bazelor militare americane răspîndi- 
te pe teritoriul Japoniei.

Luînd cuvîntul în numele luptă
torilor portughezi pentru pace, pro
fesorul Antonio Saraiva a atras a- 
tenția asupra unei probleme impor
tante care neliniștește pe toți cei 
cărora le sînt scumpe libertatea și 
independența națională — problema 
colonialismului portughez.

Dezarmarea, a declarat reprezen
tanta fostei colonii portugheze Goa, 
Berta Braganța, este unul din fac
torii cei mai importanți pentru eli
berarea popoarelor coloniale.

Delegatul indonezian Yusef a sub
liniat că dezarmarea „poate fi reali
zată numai prin eforturile comune 
ale popoarelor, prin acțiuni comune

colonia-împotriva imperialiștilor și 
liștilor".

Lupta pentru dezarmare 
să se desfășoare în strînsă 
cu lupta împotriva politicii tîlhă- 
rești a monopolurilor, a guvernelor 
puterilor imperialiste, a declarat de
legatul ceylonez Gunavardcne.

Dezarmarea va slăbi fără îndoia
lă imperialismul mondial și în ace
lași timp va îmbunătăți viața po
poarelor, a declarat delegatul gha- 
nez, N. Welback.

Delegația Indiei, a declarat prof. 
Kosambi, se pronunță în mod ca
tegoric pentru lichidarea bazelor 
străine și retragerea tuturor trupe
lor străine de pe teritoriile altor 
țări, deoarece acestea împiedică 
lupta de eliberare națională a po
poarelor.

„Congresul pentru dezarmare ge
nerală și pace va constitui fără în
doială o verigă însemnată în lupta 
popoarelor pentru pace", a declarat 
reprezentantul Kenyei, Kagya.

trebuie 
legătură

Aspectele morale, culturale, medicale 
și juridice ale problemei dezarmării

La Casa Centrală a Arhitectului 
din Moscova au început lucrările 
comisiei care se ocupă de aspectele 
morale, culturale, medicale și juri
dice ale problemei dezarmării.

In cuvîntarea sa președintele Co
misiei S. Innerst (S.U.A.) a propus 
să se efectueze un program 
de combatere a bolilor. Acest 
ar trebui să se facă după 
anului geofizic internațional, 
subliniat necesitatea elaborării unui 
program de lichidare a foametei și 
a analfabetismului.

A luat cuvîntul Ion Pas, președin
tele Organizației internaționale de 
radio și televiziune, membru al de
legației R. P. Romîne. Vorbind des
pre activitatea O.I.R.T. el a relatat 
despre dezvoltarea relațiilor acestei 
organizații, ai cărei membri — țări 
din patru continente — se pronun
ță pentru răspîndirea ideilor de 
prietenie și colaborare între po
poare, pledează pentru cauza asi
gurării păcii. O.I.R.T. se anga
jează ca și pe mai departe să pro
moveze ideile prieteniei și colabo
rării între popoare, să 
înfăptuirea dezarmării 
totale.

în aceeași comisie a
Maria Groza. Referindu-se la pro
blemele educării copiilor și tineretu
lui în spiritul păcii și prieteniei între 
popoare, vorbitoarea a arătat preo
cuparea 
pentru 
guros, 
capabil 
multiple pe care viața i le pune în

anual 
lucru 
tipul 
El a

lupte pentru 
generale și

luat cuvîntul

existentă în țara noastră 
formarea unui tineret vi- 
încrezător în forțele sale, 
să facă față problemelor

ACCRA. Ziarul „Ghana Times" 
într-o rubrică intitulată „Norii răz
boiului nu vor întuneca speranțele 
păcii" publică expuneri făcute de 
reprezentanții diferitelor țări des
pre Congresul de la Moscova. în 
toate expunerile se exprimă spriji
nul activ pentru ideea 
congresului și se fac 
succes activității lui.

DJAKARTA. Indonezia
cu o atenție deosebită lucrările Con
gresului mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care s-a deschis 
la Moscova. La Djakarta, Makassar, 
Surabaja și alte orașe au avut loc 
'mitinguri, 
greșului.

Ziarele 
începerii 
mondial.

convocam 
urări de

urmărește

adunări, consacrate con-

consacră articole de fond 
lucrărilor Congresului

Cuvîntarea lui N. S.TOKIO.
Hrușciov, rostită la Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace, se află în centrul atenției opi
niei publice japoneze. Toate ziarele 
centrale au publicat cuvîntarea în 
expunere completă, pe loc de frunte.

Ziarul „Sankei Shimbun” atrage 
atenția că Uniunea Sovietică a în
trecut S.U.A. în ce privește crea
rea armei antirachetă hotărîtoare și Reprezentanții oficiali ai Bonnului

față, hotărît să lupte pentru pro
gresul și bunăstarea omenirii. Rea
mintind rezoluția adoptată în una
nimitate de cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării generale a Organizației 
Națiunilor Unite, la propunerea de
legației guvernamentale a R. P. Ro
mîne privind luarea unor măsuri 
eficiente pentru promovarea în rîn
durile tineretului a ideilor păcii și 
prieteniei între popoare, delegata 
romînă a cerut ca participanții la 
Congres să depună eforturi pentru 
ca guvernele tuturor țărilor să ac
ționeze în spiritul rezoluției adopta
te de O.N.U. și să se asigure tradu
cerea ei în viață.

Luînd cuvîntul, Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei și Sucevei, 
după ce a adus salutul bisericii or
todoxe romîne, participanților la 
Congres, a condamnat războiul ato
mic. El a arătat apoi că oamenii tre
buie să se opună din toate puterile 
declanșării războiului. Sînt, desigur, 
unele deosebiri, între
panții la Congres ; pe toți ne unește 
însă hotărîrea neclintită de a apăra 
pacea.

Delegații Madagascarului, Ceho
slovaciei și R. F. Germane s-au re
ferit la diferite probleme : războiul 
rece, necesitatea interzicerii propa
gandei de război, sarcinile oameni
lor de știință, rolul presei în lupta 
pentru pace, colaborarea maeștrilor 
artei și scriitorilor.

Delegatul sovietic, acad. Alexandr 
Topciev a prezentat o comunicare pe 
tema „Caracterul amoral al războ
iului".

noi. partici-

că guvernul sovietic a propus o nouă 
rezolvare a problemei Berlinului oc
cidental.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
făcut o declarație cu scopul de a 
diminua uriașa impresie pe care a 
produs-o în întreaga lume cuvîn
tarea șefului guvernului sovietic la 
Congresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

După cum anunță agenția TASS, 
autorii declarației Departamentului 
de Stat afirmă că răspunderea pen
tru exploziile nucleare efectuate în 
Cosmos de S.U.A., care au produs 
atîta indignare în întreaga lume, nu 
ar reveni Statelor Unite, ci... Uniunii 
Sovietice.

Departamentul de Stat respinge 
totodată propunerea constructivă 
care a fost formulată în cuvîntare 
și care a suscitat un viu in
teres în întreaga lume, cu pri
vire la înlocuirea trupelor de ocu
pație ale S.U.A.. Angliei și Franței 
din Berlinul occidental, cu trupe ale 
Norvegiei și Danemarcei, sau Bel
giei și Olandei, precum și cu trupe 
ale Poloniei și Cehoslovaciei, ceea 
ce ar contribui la normalizarea si
tuației explozive din acest oraș.

BONN 11 (Agerpres). — TASS:

ULAN-BATOR 11
La 10 iulie la Ulan-Bator a avut loc 
o adunare festivă închinată celei 
de-a 41-a aniversări a revoluției 
populare mongole. în raportul pre
zentat de N. Luvosonravdan, mem
bru supleant al C.C. al P.P.R.M., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Ulan-Bator al P.P.R.M., au 
fost subliniate succesele obținute de 
poporul mongol pe calea construcției 
socialiste în patria sa.

Poporul mongol, a declarat N. Lu
vosonravdan, a condamnat vehe
ment în cadrul mitingurilor de masă 
experiențele cu arma nucleară ale 
imperialiștilor americani și a cerut 
ca atomiștii să fie trași la răspun
dere.

La 11 iulie în capitala Mongoliei 
populare — Ulan-Bator — a avut loc 
o mare paradă a unităților garni
zoanei din Ulan-Bator și o însufle
țită demonstrație a oamenilor mun
cii prin fața tribunei guvernamen
tale în care se aflau membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M. și 
guvernului R. P. Mongole.

în provincia Puglia (Italia) 
100 000 de muncitori agricoli sînt 
în luptă pentru înfăptuirea refor
mei agrare, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de salarizare. In foto
grafie : muncitori agricoli de
monstrează pe străzile din S. Se- 
vero.

De citeva săptămîni, Italia este 
cuprinsă de un puternic val de 
greve la care participă numeroa- 

S se și importante categorii de
< muncitori. Sînt în luptă în pri-
< mul rînd metalurgiștii : 1 200 000 
? de oameni care au încrucișat
> pentru a cincea oară brațele în 
S cursul unei singure luni. Ultima

grevă din această 
; cea mai lungă ; 
j ea a durat trei 
j zile — 7, S și 9 
j iulie — în care
> timp producția a 
J fost complet în-
Ï treruptă. Este vorba de una din 
J cele mai importante greve din
> istoria de luptă a acestei catego-
> rii de muncitori. în cursul ei au 
! avut loc 
[ tilor, pe 
; în zadar
■ nind cu
I polițiștii au rănit numeroși mun- 
! citori de la fabrica de automo- 
; bile „Fiat”, arestînd totodată 
; peste 1 000 dintre ei. Au dat greș 
' încercările de spargere a uni- 
I tații de luptă a greviștilor. Lo- 
! zinca muncitorilor metalurgiști 
I în luptă este : „Un contract de 
; muncă nou și mai bun”. Ei vor 
I să obțină în primul rînd mărirea 
’ salariilor care au rămas atît de 

mult în urma necesităților, lucru 
cu atît mai 'sfidător cu cît mono
polurile realizează beneficii mai 
mari ca orieînd. în același timp, 
muncitorii vor să cucerească

■ drepturi sindicale în fabrică, în 
special dreptul de a încheia con
tracte colective nu numai pe sca
ră națională, ci și pentru fiecare 
sector, grup sau întreprindere ;

serie a fost
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

Corespondentă 
telefonică din Roma
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demonstrații ale greviș- 
care poliția a încercat 
să-i intimideze. Interve- 

brutalitate la Torino,

fără acest drept, ei nu au garan
ție că concesiile smulse patronilor 
prin luptă vor fi respectate apoi 
în practică. De aci rezistența în
căpățînată a patronilor dar și 
combativitatea muncitorilor care, 
sînt ferm hotărîți să meargă pînA 
la capăt pentru cucerirea drep
turilor lor.

Altă categorie de muncitori în 
luptă este cea a 
tipografilor. De 
aproape o lună 
de zile ziarele 
italiene apar nu
mai trei zile pe

săptămînă. în momentul de față, 
tipografii sînt într-o grevă de 
trei zile și se pregătește una de 
o săptămînă.

Numeroase categorii de țărani 
sînt de asemenea în luptă. Obiec
tivele acestei lupte sînt deose
bite. Sînt greve pentru înfăp
tuirea reformei agrare, pentru 
ca pământul să fie dat celor ce 
muncesc, pentru mai buna sala
rizare a muncitorilor agricoli.

In Italia este vorba așadar de 
o mișcare revendicativă
care cuprinde sectoare de bază 
ale economiei naționale și care 
dezminte încă odată, prin ea în
săși, iluzia „păcii de clasă” 
care apologeții capitalismului 
reformiștii de toate nuanțele 
silesc să o cultive cu privire
realitățile din lumea capitalistă.

ALBERTO JACOVIELLO
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Succese ale partizanilor 
such vietnamezi

SAIGON 11 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat militar, publicat la Sai
gon, se recunoaște că unitățile de 
partizani sud-țvietnamezi au lansat 
în ultimele zile trei atacuri impor
tante în regiunea platourilor înalte, 
scoțînd din luptă 42 de membri ai 
trupelor diemiste și capturînd im
portante cantități de armament. Alți 
34 de soldați ngodinhdiemiști au fost 
declarați dispăruți.

Potrivit comunicatului, cel mai 
important dintre atacuri a avut loc 
la 3 iulie împotriva a două poziții 
ale trupelor diemiste, la 23 de km 
sud-vest de localitatea Auanghai. 
Un alt atac a avut loc la 7 iulie în 
provincia Khanhoa. La 8 iulie, par
tizanii au lansat un nou atac împo
triva unor unități diemiste din pro
vincia Kontum.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov T-a 
primit la 10 iulie pe canonicul John 
Collins, președintele Comitetului 
executiv al organizației „Mișcarea 
pentru dezarmarea nucleară“ (An
glia), la cererea acestuia, și a avut cu 
el a convorbire prietenească.

MOSCOVA. Presa a publicat de
cretele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu privire la de
corarea cu ordine a membrilor echi
pajelor avioanelor „IL-18“ și 
„AN-12“ din flota aeriană civilă 
pentru îndeplinirea cu succes a zbo
rului în Antarctida și pentru cu
rajul și măiestria în folosirea tehni
cii aviației, manifestate cu acest pri
lej.
S.U.A. AU LANSAT UN SATELIT 

DE TELECOMUNICAȚII
NEW YORK. în Statele Unite a 

fost lansat cu ajutorul unei rache
te „Thor-Delta”, un satelit de tele
comunicații „Telestar” care este fo
losit, printre altele, pentru trans
miterea experimentală a imaginilor 
de televiziune la distanțe mari în
tre punctele terestre.

s-au grăbit să respingă noile pro
puneri ale guvernului sovietic refe
ritoare la Berlinul occidental. După 
cum anunță agenția D.P.A., în 
cercurile guvernante de la Bonn s-a 
declarat că problema dislocării tru
pelor de ocupație ale puterilor occi
dentale în Berlinul occidental „nu 
poate constitui un obiect de trata
tive“.

Același punct de vedere a fost ex
pus și de liderii P.S.D.G.

PARIS 11 (Agerpres). TASS: Cu
vîntarea rostită de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. la 
Congresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace ocupă locul central 
în ziarele pariziene. Ziarul „Le Fi
garo“ reproduce comunicarea ofi
cioasă difuzată de agenția France 
Presse îndată după cuvîntarea la 
congres. In comunicare se arată că 
după părerea „cercurilor oficiale" 
din Franța, propunerile lui N. S. 
Hrușciov „nu pot servi ca bază ac
ceptabilă” pentru normalizarea si
tuației din Berlinul occidental. După 
cum rezultă din această comunicare, 
puterile occidentale nu intenționează 
nicidecum să-și modifice poziția de 
mult învechită în problema „dreptu
rilor“ aliaților în Berlin, pe care le 
invocă spre a menține regimul ocu
pației militare a orașului.

Un act profund contrar
intereselor păcii

Revista ecourilor la explozia nucleară 
americană

După cum relatează ziarele și agen
țiile de presă din străinătate, această 
nouă aejiune potrivnică intereselor de 
pace și securitate ale popoarelor a stîr- 
nit un val de protest în opinia publică 
internațională.

Cu multă vreme înainte, oamenii de 
știinfă din diferite țări ale lumii au 
atras atenția asupra efectelor dăunătoare 
pe care le pot avea asemenea explozii. 
Să amintim doar de mesajul celor 700 
de savanfi din lumea întreagă care au 
avertizat asupra pericolelor exploziilor 
armelor nucleare la mare altitudine și 
au cerut S.U.A. să renunfe la aceste ex
periențe. Dar glasul rațiunii a fost igno
rat, cererile popoarelor au fost încălcate.

Efectuarea experienței arată că aver
tismentele oamenilor de știință erau în- 
dreptăfife . „Primele știri despre explo
zie — a declarat profesorul Vâsili Parin, 
cunoscut fiziolog sovietic — denotă că 
se confirmă temeinicia temerilor expuse 
de numeroși oameni de știinfă din lume. 
Uriașa rază de vizibilitate a exploziei 
luminoase, încetarea comunicațiilor prin 
radio în regiunea Oceanului Pacific și 
extinderea acestui fenomen asupra altor 
părți ale globului pămîntesc arată pute
rea perturbărilor fizice care s-au produs 
acum in Cosmos. Nu poți să nu-fi ex
primi indignarea și regretul în legătură 
cu această diversiune în Cosmos, deoa
rece ea constituie o piedică în dezvol
tarea continuă a științei și progresului 
omenirii".

Oameni 
condamnă 
„Protestez
lor nucleare americane la mare altitudi
ne, considerîndu-le drept o fărădelege 
țață de omenire" — a declarat direc
torul observatorului din Tokio, Masadzi 
Miaghi, doctor în știinfe astronomice. La 
rîndul său renumitul om de știinfă en
glez, Bernard Lovell, directorul obser
vatorului astronomic „Jodrell Bank" a 
denumit experiența americană „una din 
cele mai oribile și periculoase experien
țe efectuate pînă acum". Arăfînd că 
depunerile radioactive rezultate din noile 
experienfe ale S.U.A. pot prezenta o 
gravă primejdie, prof. Green, specialist 
australian în domeniul fizicii nucleare 
subliniază : „Știinfa nu are nimic de

de știinfa din toată lumea 
cu energie acest pas agresiv, 
categoric împotriva explozii-

în Cosmos
cîștigat din aceste experiențe america
ne". „Nu s-a dat nici o justificare con
vingătoare pentru efectuarea în mod uni
lateral a unei experiențe care ar putea 
modifica spațiul înconjurător al pămîn- 
fului" ■— recunoaște și ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE". Ziarul își ex
primă îndoiala în ce privește „înțelepciu
nea de a săvîrși experiențe în spațiul 
cosmic, date fiind protestele formulate 
de savanfi de frunte din străinătate, care 
au arătat că asemenea experiențe afec
tează zona înconjurătoare a pămîntului 
care aparține întregii omeniri".

Un șir de personalități și ziare din Oc
cident arată că pasul comis de S.U.A. 
poate duce la prelungirea curse' : 
mărilor în Cosmos, la accentuarea înuur- 

inlernationale. In legătură cu a- 
Berg 

,,i^ufj„ er.pruzra de a- 
Întreaga lume trebuie să-și dea

dării
ceasta deputatul englez John 
a declarat : „După explozia
cum
seama că S.U.A. nu numai că își continuă 
acțiunile în cadrul războiului rece, 
nu se dau înlături de la pregătirea 
boiului atomic".

Se anunfă că într-un șir de țări, 
Anglia, Danemarca și altele au avut 
puternice demonsfrafii de protest în fafa 
ambasadelor americane. Intr-o luare 
pozifie oficială. Ministerul Afacerilor 
terne al Japoniei a declarat : „Este 
se poate de regretabil că, în pofida 
luror protestelor, Statele Unite au efec
tuat explozia nucleară la mare înălțime”.

Patru parlamentari englezi — Michael 
Foot, Emrys Hughes, S. O. Davies și Wil
liam Baxter — au prezentat în seara i ti 
de 9 iulie Camerei Comunelor urmata .- 
rea rezolufie: „Camera Comunelor con
damnă ca o acțiune antiumană hotărîrea 
guvernului S.U.A. de a continua, igno- 
rînd părerea oamenilor de știinfă, expe
riențele nucleare la mare altitudine și 
cere guvernului englez să facă uz de 
întreaga sa influentă asupra guvernului 
S.U.A. pentru încetarea imediată a actua-

■ lei serii de experiențe nucleare”.
Opinia publică din (ara noastră își 

alătură cu hotărîre glasul ei la acela al 
tuturor popoarelor iubitoare de pace 
care protestează împotriva noii aejiuni 
întreprinse de S.U.A. — act profund con
trar intereselor păcii.

N. PLOPEANU
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