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In regiunea Dobrogea

Din experiența colectivului 
Uzinei de superiosiat 

și acid sulfuric — Năvodari 
în valorificarea rezervelor 

interne

însemnate de

^S^Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXI Hr. 5588

în ultimii ani, 
uzina noastră și-a 
dezvoltat mult ca
pacitatea de pro
ducție. Instalațiile 
și agregatele mari, 
moderne, constru
ite aici, produc 
astăzi cantități
îngrășăminte chimice. în acest an, 
uzina va avea o capacitate de 
450 000 tone superfosfat în unități 
fizice ; această producție este de 
peste 400 de ori mai mare decît în
treaga producție de îngrășăminte 
care se producea în 1938.

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. au pus în fața colective
lor din întreprinderile de îngrășă
minte chimice sarcina de a realiza 
o producție sporită, de calitate su
perioară și la un preț de cost scă
zut. Aceste obiective stau perma
nent în atenția colectivului uzinei 
noastre. în 1962 trebuie să reali
zăm o producție aproape dublă față 
de anul trecut. Noi ne dăm seama 
că pentru cerințele sporirii produc
ției agricole este nevoie de canti
tăți tot mai mari de îngrășăminte 
minerale.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
au trecut cu hotărîre la îndepli
nirea sarcinilor sporite de plan pe 
anul 1962. în uzină au fost luate 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, care, aplicate în practică, 
au creat posibilitatea creșterii pro
ducției de îngrășăminte chimice. 
Mărirea continuă a capacității de 
producție la instalațiile tehnologi
ce, introducerea în continuare a 
celor mai noi procese tehnologice, 
precum și intrarea în funcțiune a 
noilor linii de acid sulfuric și a 
instalației de măcinare și uscare a 
fosforitelor, înainte de termenul 
planificat — acestea sînt numai 
cîteva din căile prin care asigurăm 
realizarea sarcinilor care ne stau 
în față. Colectivul uzinei a produs 
în primul semestru al acestui an 
1556 tone superfosfat peste plan.

Calitatea superfosfatului este o- 
biectivul principal al întrecerii so
cialiste ce se 
Călăuzindu-se 
al P.M.R. cu 
principale ale 
muncitorii și 
secțiile uzinei, antrenați de orga
nizația de partid, au analizat posi
bilitățile ridicării continue a cali
tății produselor. Din analizele fă
cute a reieșit că mai avem încă în
semnate rezerve interne. Muncitorii 
și tehnicienii au făcut propuneri 
prețioase pentru punerea lor în va
loare.

La secția de fabricare a super
fosfatului simplu, de pildă, nu 
întotdeauna se obținea un procent 
mare de substanță activă. De aceea, 
aici s-a aplicat sistemul de lotizare 
și maturizare prin dese manipulări 
ale superfosfatului și prin asigura
rea unei temperaturi optime. La 
secția pentru granularea super
fosfatului — una din secțiile 
principale ale uzinei — din cauza 
capacității insuficiente a cuptoru
lui generator de gaze, se iveau „gî- 
tuiri" în fluxul tehnologic care in
fluențau, implicit, și calitatea pro
duselor. în urma unui studiu e- 
fectuat 
gineri, 
fruntași din uzină, s-a găsit posibi
litatea măririi spațiului de ardere 
al generatorului. Pe această bază, 
producția zilnică de superfosfat a 
crescut cu 80 de tone; în același 
timp, se asigură o uscare mai

desfășoară în uzină, 
după Directivele C.C.
privire la criteriile 
întrecerii socialiste, 

tehnicienii din toate

în urma unui studiu e- 
de un colectiv de in- 
tehnicieni și muncitori

bună, iar gradul 
de umiditate a 
scăzut cu 1 la 
sută față de nor
ma stabilită. Ca 
urmare a acestor 
măsuri am ajuns 
să producem su

perfosfat pulbere cu un conținut de 
19,8 la sută substanță activă față 
de 19 la sută prevăzut în stas, și su
perfosfat granulat cu un conținut 
de 20,8 la sută substanță activă în 
loc de 20,5 la sută prevăzut în 
normă.

Aceste îmbunătățiri calitative ale 
îngrășămintelor au ca efect redu
ceri simțitoare în cheltuielile de fa
bricație și de încorporare în sol a 
îngrășămintelor. Superfosfatul gra
nulat are avantajul că, fiind mai 
puțin higroscopic, nu se mai aglo
merează și poate fi încorporat me
canizat, în sol, odată cu efectuarea 
lucrărilor agricole. Noi considerăm 
că n-am epuizat toate posibilitățile 
și, bizuindu-ne pe inițiativa colec
tivului și pe măsurile pe care le vom 
lua în continuare în acest an, cali
tatea produselor noastre se va îm
bunătăți și mai mult.

Pentru a obține o producție spo
rită și de calitate superioară, am 
avut în vedere ca, odată cu moder
nizarea instalațiilor uzinei, să ridi
căm și gradul de calificare al mun
citorilor. în acest scop, au fost or
ganizate cursuri de ridicare a ca
lificării, iar periodic au fost ținute 
conferințe tehnice. în întreprindere 
funcționează o școală profesională 
care pregătește muncitori cu înaltă 
calificare. Pentru controlorii tehnici 
de calitate au fost înființate cursuri 
speciale unde li se predau, de către 
inginerii din uzină, lecții privind 
metodele noi de control al produse
lor.

Colectivul uzinei are permanent 
în vedere că lupta pentru calitatea 
superioară trebuie împletită cu 
preocuparea pentru reducerea pre
țului de cost. Nu ne e indiferent la 
ce preț realizăm producția. în fie
care secție muncitorii și tehnicienii 
fac propuneri prețioase, din rîndu- 
rile lor apar inițiative valoroase. 
La secția superfosfat simplu, bri
gada de operatori condusă. de co
munistul Vasile Damian a pornit, 
cu cîtva timp în urmă, acțiunea : 
„La fiecare tonă de superfosfat să 
economisim 50 kg de acid sulfuric“. 
Ea a fost îmbrățișată de tot mai 
mulți muncitori. Rezultatele se 
concretizează în cele 200 tone de 
acid sulfuric economisite de la în
ceputul anului. Fruntașe în această 
acțiune, alături de brigada lui Va
sile Damian, sînt și brigăzile con
duse de Ion Bălan, Vasile Florescu 
și altele. Economii însemnate au 
fost realizate și prin reducerea con
sumului de apatite, fosforite etc., 
iar tona de acid sulfuric tehnic fa
bricat costă cu 230 de lei mai puțin 
decît anul trecut. Ca urmare, pre
țul de cost al fiecărei tone de super
fosfat e în acest an cu 22,77 la sută 
mai mic decît în 1960.

întregul nostru colectiv este ho
tărît să dezvolte realizările obținu
te pînă acum, să pună în valoare 
toate posibilitățile ce-i stau la în- 
demînă, pentru a trimite agricultu
rii noastre socialiste îngrășăminte 
chimice mai multe și de calitate 
mereu mai bună.

NICOLAE GRÄDINARU 
directorul Uzinei de superfosfat 

și acid sulfuric — Năvodari

Ä P. Pomină se pronunță consecvent
pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale• H. Grosu — Pe șantierele 

orădene : Stă în putința construc
torilor să obțină rezultate și mai 
bune (pag. 2-a).

0 Pe scenele teatrelor : „A 
treia, patetica“ — la Teatrul de 
Stat din Arad; „Cavalerul roze
lor" — la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne (pag. 2-a).

® Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace 
(pag. 4-a).

Recoltarea cerealelor 
trebuie grăbită

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — In aceste 
zile în unitățile agricole 
socialiste 
Dobrogea, 
din G.A.S. și S.M.T,, co
lectiviștii dau zor pen
tru ca griul să ajungă la 
timp și fără pierderi în 
hambare. în multe uni
tăți, printre care gospo
dăriile de stat Tortomanu 
și Dorobanții, gospodăriile 
colective Limanu și Mah- 
mudia, s-au recoltat mari 
suprafețe de grîu.

Totuși, în unele gospo
dării, campania de recol
tare nu se desfășoară pe 
măsura posibilităților. Sînt 
unități din raioanele Ne
gru Vodă, Măcin, Adam
clisi și altețe unde nu este 
folosită întreaga capaci
tate a mașinilor. Acum 
cîteva zile la G.A.C. din 
Movila Verde, raionul Ne
gru Vodă, din cele 14 
combine, două erau de
fecte ; la G.A.C. din Do- 
bromir Vale, în trei zile, 
cele 5 combine au recoltat 
numai 10 ha. Din astfel de 
motive viteza medie zilni
că ce se realizează la re
coltat este mult sub posi
bilități ; în raionul Măcin 
se realizează numai 55 la 
sută față de viteza planifi
cată, iar în raionul Ne

din regiunea 
mecanizatorii

gru Vodă și unitățile a- 
parținînd de orașul Con
stanța 60—66 la sută.

Prea încet se desfă
șoară în unele locuri 
și eliberarea terenuri
lor pentru executarea 
arăturilor. La G.A.S. Co- 
badin, la gospodăria co
lectivă Pantelimonu 
Jos, Techirghiol etc., deși 
există colectoare pentru 
paie și mașini de balotat, 
ele sînt insuficient folosi
te. Ca urmare, pînă în 
ziua de 9 iulie, în regiune 
a fost arată o suprafață 
de numai 18 la sută.

în unele gospodării din 
raionul Negru Vodă există- 
o slabă organizare a mun
cii, delegații de combine 
nu țin o evidență clară 
a cantității de grîu recol
tată de fiecare combiner 
în parte, nu toate ariile 
sînt bine amenajate.

In toate gospodăriile de 
stat și colective din regiu
nea Dobrogea sînt condiții 
ca 
fie 
de 
să 
felul cum se desfășoară 
campania de recoltare și 
să intervină operativ pen
tru înlăturarea unor defi
ciențe.

ta G.A.C. Li- 
pia-Buzău, re
coltatul griului 
este in toi. In 
fotografie: Trac
toristul Ion Ghe- 
roiu, do la 
S.M.T. Stîlpu, 
lucrînd pe tar
lalele gospodă
riei, recoltează 
zilnie cu com
bina 18 000 kg 
cereale.

de

ritmul de recoltare să 
intensificat. Organele 

partid și de stat locale 
controleze îndeaproape

Răspunsul președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne,
Ion Gheorghe Maurer, la scrisoarea prof. John Bernal

După cum s-a mai anunțat, în legătură cu Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace care se desfășoară la Moscova, 
președintele Comitetului internațional de pregătire a. Congresului, 
prof. John Bernal, a adresat o scrisoare șefilor guvernelor reprezen
tate în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, solicitindu-i să-și 
expună punctul de vedere în problema dezarmării generale și totale.

Publicăm mai jos răspunsul președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

Stimate Domnule Bernal,
îmi este deosebit de plăcut să 

răspund invitației dv. de a prezenta 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace punctul de 
vedere al guvernului romîn în pro
blemele de cea mai mare impor
tanță pentru soarta omenirii pe 
care le dezbate acest congres.

Ideea dezarmării generale și to
tale și-a croit drum adînc în con
știința întregii omeniri. Interesele 
tuturor popoarelor, amenințate de 
primejdia nimicitoare a războiului 
nuclear, cer să se ia de pe umerii 
lor povara, tot mai grea, a cursei 
înarmărilor și ca uriașele sume 
cheltuite pentru mijloace de dis
trugere să fie folosite în scopuri 
productive, pentru înflorirea civili
zației și culturii uipane.

Republica Populară Romînă s-a 
pronunțat consecvent la O.N.U. și 
în alte foruri internaționale pentru 
încheierea unui tratat de dezarmare 
generală și totală. Ca țară membră 
în Comitetul celor 18 state, ea spri
jină

deri concrete, realiste și eficace în 
acest scop. Delegația romînă a sub
liniat necesitatea ca principalele 
măsuri ce urmează să fie puse în 
aplicare să ducă încă de la începu
tul procesului de dezarmare la în
lăturarea pericolului unui război 
racheto-nuclear și la stăvilirea 
cursei înarmărilor.

Ne exprimăm speranța că rațiu
nea politică și influența crescîndă 
pe care o exercită lupta popoarelor 
pentru pace vor determina acele 
guverne care acționează în sens 
contrar și ridică obstacole în calea 
dezarmării să se situeze pe poziții 
constructive spre a se asigura pro
gresul tratativelor.

Guvernul romîn consideră că, 
paralel cu elaborarea tratatului de 
dezarmare generală și totală, care 
trebuie să constituie preocuparea 
principală a Comitetului celor 18, 
ar

unor măsuri menite să ducă la slă
birea încordării internaționale. O 
mare însemnătate practică ar avea 
hotărîrea de nerăspîndire a arme
lor nucleare și crearea unor zone 
denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, idee care cîștigă teren în 
opinia publică și în rîndul unor 
state iubitoare de pace.

Vă rog, stimate Domnule Bernal, 
să asigurați congresul că guvernul 
Republicii Populare Romîne, expri- 
mînd năzuințele întregului popor 
romîn și inspirîndu-se în politica 
sa externă din înaltele idealuri ale 
păcii, a făcut și va continua să facă 
și în viitor tot ce-i stă în putință 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, pentru triumful 
cauzei colaborării și prieteniei între 
popoare.

Urînd succes deplin congresului, 
înalt for care reunește eminenți 
reprezentanți ai mișcării pentru 
pace din întreaga lume, îmi exprim 
convingerea că lucrările lui vor 
constitui o importantă contribuție 
Ia lupta generală a popoarelor pen
tru asigurarea unei păci trainice.

fi utilă adoptarea imediată a*

proiectul prezentat de guver-
U.R.S.S. care cuprinde preve-

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
ir

Răspunsul președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 
a fost citit în ședința plenară din dimineața zilei de joi a Congre
sului mondial pentru dezarmare generală și pace, de către șeful dele
gației romîne, acad. Mihail Ralea, fiind ascultat cu viu interes de 
către participanți.

La ,,Tehnofrig" Cluj proiectat SI Construit
un nou compresor frigorific

De peste hotare

La Uzinele „Tehnofrig" din Cluj a 
fost proiectat și construit un nou 
compresor frigorific de 560 000 kilo- 
calorii/oră. Noul compresor prezintă 
o serie de caracteristici tehnice su
perioare tipurilor realizate anterior.

Adoptarea unor soluții construc
tive noi a dus la micșorarea dimen
siunilor agregatului. Consumul de 
metal care revine pentru fiecare

kilocalorie produsă este mai mic, 
iar reglajul în trepte, acționat hi
draulic, reprezintă o soluție tehnică 
originală.

Ca și alte utilaje produse la Uzi
nele „Tehnoirig", noul compresor 
este destinat echipării marilor fri- 
gorifere din industria alimentară, 
precum și centralelor de frig din in
dustria chimică.

(Agerpres)

Sudorii Comei Nlculescu șl Maria Gheorghe se numără printre fruntașii în produc
ție al secției cazangerle nr. 1 de la Uzina de utilaj chimic din București. Iată-1, în foto- 
graiie, lucrînd la sudarea vlrolelor pentru un cazan. (Foto : Agerpres)
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BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — La 
începutul acestei săptămîni mecani
zatorii de la gospodăria agricolă 
de stat Banca, din raionul Bîrlad, au 
pornit din plin la recoltatul celor 
440 ha cu griu. Nici o clipă bună de 
lucru n-a fost pierdută. Toate com-

binele au lucrat din plin. Seara s-au 
văzut și rezultatele: comuniștii Toa- 
der Bălan și Toader Pricup au re
coltat peste 15 000 kg grîu cu com
bina, fiecare. In urma combinelor, 
3 prese de balotare au pornit la 
lucru.

Seara, pe miriștea eliberată de 
paie mecanizatorii din schimbul II 
au intrat cu tractoarele la arat. Pînă 
tn seara zilei de 11 iulie la gospodă
ria agricolă de stat Banca s-au re
coltat 100 ha cu grîu, s-au făcut a- 
rături pe 70 ha și s-au însămînțat 
20 ha cu culturi duble.

Ce se face pentru obținerea
a 5000 kg porumb boabe la hectar

$ Gospodăriile colective 
$ din raionul Carei au o
< bogată experiență în ob-
< ținerea de producții mari 
? Io hectar. Anul trecut,
> deși prin partea locului a 
s fost secetă, colectiviștii 
s din Foeni au recoltat în
< medie pe întreaga su- 
? prafață cite 3 650 kg po- 
S rumb boabe la hectar, iar
< de pe 60 ha, unde au pră-
< șit de 5 ori. au scos a-
< proape 5 000 kg la hec-
> tar. Producții bune de 
$ 'porumb, au obținut și co-
< 'Șîbislii din Urziceni,
< fiream. Berveni. Ciu- 
? mești, Petrești și altele.

La consfătuirile raio
nale, sfaturile S.M.T. și la 
schimburile de experien
ță din gospodăriile colec
tive. președinți și ingi
neri agronomi, brigadieri 
de 
au 
au 
ne 
Ca 
colective din raionul Ca
rei s-au angajat să obți
nă în acest an de pe o 
suprafață de 11 470 ha o 
producție medie de 5 000 
kg boabe la ha în con
diții de neirigare. Zilele 
trecute am vizitat cîteva 
gospodării colective pen
tru a vedea ce se face în

cîmp și mecanizatori 
explicat pe larg cum 
lucrat pentru a obți- 
asemenea producții, 
urmare, gospodăriile

vederea îndeplinirii aces
tui angajament.

Gospodăria colectivă 
din Foeni cultivă 300 
hectare cu porumb de pe 
care urmează să obțină 
5 000 kg la hectar în con
diții de neirigare. Tere
nul a fost bine pregătit 
încă din toamnă. Semă
natul s-a făcut la timp 
în rînduri drepte și la o 
adîncime uniformă. Plan-
,illlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,

s-a făcut la vreme. Zilele 
trecute, toate brigăzile de 
cîmp au început cea de-a 
4.-a prașilă pe terenurile 
cultivate 
5 000".

Si în 
lective 
Ghenci, 
ceni, Petrești și Ciumești 
se dă o mare atenție lu
crărilor de întreținere 
la cultura „porumbului

cu „porumb

gospodăriile co- 
din comunele 
Berveni, Urzi-

IN RAIONUL CAREI
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5 000“. Cu sprijinul me
canizatorilor din brigăzi
le permanente de trac
toare. a fost terminată 
prașila a treia pe toate 
suprafețele. Membrii a- 
cestor gospodării, îndru
mați de inginerii agro
nomi, au hotărît să exe
cute anul acesta în total 
cîte 5 prașile pe loturile 
de „porumb 5 000“, iar pe 
unele suprafețe să facă 
și polenizarea artificială. 

La Mofttnu-Mic există 
însă o tarla de cîteva zeci 
de hectare semănată cu 
porumb chiar lingă șosea; 
pe o tablă se poate citi 
că acesta este lotul de 
„porumb 5 000“ — dar in-

tele au răsărit bine. „Den. 
sitatea — ne explică tov. 
Francise Oros, președin
tele gospodăriei — este 
asigurată. Dapă calcule
le noastre avem cel pu
țin 40 000—41 000 plante la 
hectar. Am executat pînă 
acum 3 prașile, iar acum, 
după ultima ploaie, vom 
începe cea de-a patra pra
șilă. Angajamentul pe 
care ni l-am luat la în
ceputul anului va fi în
deplinit".

Colectiviștii din Tir^am 
și-au propus să obțină 
anul acesta 5 000 kg po
rumb boabe ia ha pe o 
suprafață fie '450 ha. $i 
aici terenul f. fost bine 
pregătit* iar semănatul 

.—

trînd în lan se poate ve
dea proasta pregătire a 
terenului. Plantele au ră
sărit neuniform, iar lu
crările de întreținere nu 
s-au făcut la vreme. Pe 
unele locuri terenul este 
năpădit de buruieni, în- 
trucît nu s-au făcut pînă 
acum decît două prașile. 
Lucrările de întreținere 
a „porumbului 5 000" sînt 
rămase în urmă și la 
gospodăriile colective din 
Unimăt, Terebești, Său- 
ca și în alte comune.

In urma ploilor căzute, 
porumbul s-a dezvoltat 
bine, dar odată cu el au 
crescut și buruienile. Pen
tru îndeplinirea angaja
mentelor luate, organiza
țiile de partid, consiliile 
de conducere ale acestor 
gospodării colective tre
buie să ia de .îndată mă
suri pentru grăbirea lu
crărilor de întreținere la 
porumb. Consiliul agricol 
raional. sprijinit mai 
mult de către comitetul 
raional de partid, trebuie 
să controleze îndeaproa
pe cum se muncește în 
fiecare gospodărie colec
tivă.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

Nici un nor la orizont : Ia Efo
rie, ca și în alte părți ale litora
lului, soarele își face din plin 
datoria.

AGENȚIA TASS a dat publi
cității o declarație referitoare la 
necesitatea lichidării urmărilor 
celui de-al doilea război mondial 
prin semnarea unui tratat de 
pace german (textul declarației 
în pag. IlI-a).

PRIMUL MINISTRU DESEMNAT 
AL BRAZILIEI, Francisco Brocha- 
do da Rocha, care urma să pre
zinte în fața Congresului lista 
noului cabinet, a anunțat că nu a 
obținut eprijinul celor două parti
de principale care controlează 
Congresul — Partidul social de
mocrat și Uniunea democratică 
națională. In consecință, trans
mite agenția France Presse, da 
Rocha intenționează să renunțe 
la mandatul său.

SUB PRESIUNEA OPINIEI PU
BLICE, guvernul vest-geiman a 
hotărît să recomande președinte- 

. lui R. F. Germane să demită din 
postul de procuror general pe 
Fränkel, participant la crimele 
săvîrșite de hitleriști.

La 8 ȘI 9 IULIE, anunță Minis
terul Forțelor Armate Revoluțio
nare al Cubei, trupe americane 
de la baza maritimă militară 
Guantanamo au deschis de 25 de 
ori focul asupra teritoriului Cu
ban.

DOUA REGIUNI DIN 
DE VEST au fost elibe- 
patrioții indonezieni. în

ALTE 
IRIANUL 
rata de 
apropiere de Meraukè, partiza
nii au atacat prin surprindere 
trupele olandeze, provocîndu-le 
însemnate pierderi și capturînd 
mari cantități de muniții.

@îte. ee&a dtâțize [liefe
BO5 detenul meu, profesorul, a fost 
ES invitat pe neașteptate la Ploiești. 

Un coleg sărbătorea ziua de naștere a 
micuțului său moștenitor. Profesorul era 
grăbit. Mai avea o oră pînă la pleca
rea trenului. Cit să intre într-un magazin 
și să cumpere o jucărie. Vînzăfoarea — 
amabilă, îndatoritoare, L-a sfătuit să a- 
leagă o rachetă. Jucăria epocii 1 A zim- 
bit cînd a ambalat racheta, a urat „la 
mulfi ani" copilului. Intr-un cuvînt, o 
purtare atentă, tovărășească, politicoasă.

Autobuzul spre gară. Lume multă. Oa
meni de toate vîrstele, Și de toate obi
ceiurile. Cei cu nasul anume lăsat în 
„Sportul Popular" ca să nu-și pericliteze 
locul la aparifia unui om băfrîn. Cetățeni 
care făceau loc femeilor să coboare mai 
întii. Cei care te calcă pe picioare cu 
seninătate, fără să-ți adreseze o scuză.

o»

Alfii care răspundeau frumos la întreba
rea taxatoarei. Mă rog, toate categoriile 
de politețe sau dimpotrivă...

La gară — o surpriză. Crainica a re
capitulat la microfon numele stațiilor de 
pe parcurs, a făcut cîteva recomandări 
călătorilor. Și, pe urmă, sub bolta pero
nului au răsunat cuvintele :

— Și acum, vă dorim călătorie plă
cută I

Administrația Gării de Nord făcuse 
un gest de politețe, plin de căldură, 
respect și atenție pentru cetățeni.

In anii din urmă s-au statornicit tot mai 
mult în viața de toate zilele reguli de 
conduită civilizată, caracteristică societății 
noastre, în care relațiile între oameni se 
bazează pe interese și țeluri comune, pe 
respectul și sprijinul tovărășesc reciproc 
în producție, ca și în toate domeniile vie
ții obștești. A fi prevenitor și prietenos, 
atent, plin de politețe tovărășească față 
de cei din jur devine astăzi o cerință 
firească.

Politețea angajează nu numai gradul 
de educație al unui cetățen, ci și bunul 
renume al instituției pe care o reprezin
tă. Ați fost la un sfat popular. Funcțio
narul de după ghișeu v-a ascultat cu 
răbdare. V-a ajutat să rezolvați proble
ma pentru care ați venit. O politețe de- 
săvîrșifă, solicitudine. Ați plecat cu o 
bună impresie despre funcționar, dar 
și cu o excelentă impresie despre insti
tuția în care lucrează. Cine, însă, se poa- 

împăca cu atitudinea blazată, plicfisi- 
a unor funcționari care, puși în sluj- 
intereselor cetățenilor, au aerul că li 
deranjează tabietul sau că-ți fac un 

hatîr dacă răspund la o întrebare.
Acolo unde un funcționar își permite 

să trîntească gemulețul de la ghișeu în 
nasul cetățeanului, zgomotul făcut de 
căderea gemulețului trebuie să răsune 
neapărat pînă în biroul conducătorului 
instituției și să-l determine să cheme la 
ordine pe funcționarul care are aseme
nea atitudini față de cetățeni.

S|n comerț, la fel. întrebați pe ve
il cinul dumneavoastră: de ce prefe
ră un magazin altuia, în condiții egale 

de aprovizionare ? Răspunsul e simplu : 
are vînzăforî politicoși. Nu le plouă, nu 
le ninge, toată ziua bună-ziua, te Intim- 
pînă serviabil, cu zîmbetul pe buze. Nu 
te simți vinovat cînd îi ceri să-ți arate 
șantungul de pe raftul de sus, nu te po
menești privită pe sub sprîncene pentru

că nu te hotărăști fulgerător. Ba, dimpo
trivă, te ajută cu un sfat competent și 
argumentat să alegi tocmai ceea ce îți 
convine mai bine. Este o mare artă să fii 
un bun lucrător în comerful de stat. Tre
buie multe calități — și dintre ele în nici 
un caz nu poate lipsi politețea. Cum te 
porți cu cumpărătorii ? — iată o între
bare de bază în comerț. Și după felul 
cum te porji cu ei e judecată activita
tea dumitale, tovarășe vînzător, respon
sabil de raion sau de magazin.

Nu strică să adăugăm că cerințe ase
mănătoare se impun și cumpărătorilor. 
Există cetățeni care nu respectă pe vîn
zător sau care își fac o distracție din a 
răscoli rafturile. Lucrătorul din comerț e 
un om al muncii întocmai ca și dum
neata, tovarășe cumpărător, și ca atare 
merită să fie respectat și stimat I

uite, nenumărate forme îmbracă 
IV Bä politețea. Oamenii politicoși, ani
mați de spirit tovărășesc, caută să se 
comporte în toate împrejurările în așa 
fel incit să nu-și stingherească colocatarii, 
concetățenii. Nu imbrîncesc în vehicule, 
în dorința de a fi primii; nu vorbesc cu 
glas tare în restaurante sau pe strada la 
ore tîrzii din noapte, nu conversează cu 
vecinul de scaun în timpul spectacolului 
la teatru sau la cinema, nu pun aparatul 
de radio la maximum, fiindcă știu că nu 
toți oamenii au aceleași gusturi muzi
cale ; nu tapetează străzile cu tot felul 
de hîrtiuțe, acordă celor în vîrstă res
pectul la care au tot dreptul, se poartă 
atent cu tovarășele lor de muncă nu nu
mai la 8 Martie.

La acest capitol s-ar cuveni să ne 
oprim ceva mai mult. Politețea față de 
femei, atitudinea prevenitoare, respectul 
țață de ele a fost dinfoideauna un indi
ciu al civilizației. Femeile sînt azi egale 
în drepturi cu bărbații în toate domenii
le vieții sociale. Această egalitate însă 
desigur că nu .scutește pe vreun băr
bat de obligația de a se purta frumos 
cu tovarășele noastre.

Politețea, pînă în cele mai mici și a- 
parent nesemnificative amănunte, este 
și ea un criteriu de apreciere a compor
tării în toate domeniile vieții noastre, un 
indiciu al spiritului cetățenesc dezvoltat, 
al atitudinii înaintate caracteristice omu
lui de azi.

S-o cultivăm pe toate căile.

V. SEBASTIAN
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La. practică | 
în uzina

De cîteve zile, alături de muncito
rii și tehnicienii de la ,,Grivița Roșie" 
lucrează și 290 de studenți de la In
stitutul politehnic București, reparti
zați pentru practică în uzina noastră. 
Colectivul uzinei i-a primit cu dra
goste pe studenfi, asigurîndu-le încă 
din primele zile condiții pentru a fo
losi din plin această perioadă. In fie
care secție, ei au fost repartizați să lu
creze pe lingă muncitori fruntași, 
maiștri și tehnicieni cu multă experi
ență în producție. De la ei vor cu
noaște nemijlocit diferite procedee 
tehnologice și metode înaintate de 
lucru pe care, ca viitori ingineri, tre
buie să le sfăpînească bine. Totodată, 
în toate secfiile, ingineri cu înaltă 
pregătire profesională îndrumă și a- 
jută în mod permanent pe studenți 
pentru a îmbina cunoștințele teoretice 
cu cele ale muncii în uzină.

Studenjii vor putea să cunoască 
bine tehnologia de reparare a loco
motivelor și vagoanelor, de fabricare 
a diferitelor produse și ansamble de 
utilai chimic și petrolier, procesul teh
nologic de turnare a metalelor etc.

Recent, studenții au elaborat, cu 
sprijinul muncitorilor, o șarjă de oțel. 
Aceasta a fost prima șarjă din cele 
25 pe care ei s-au angajat să le rea
lizeze în timpul practicii în uzină. Din 
șarja elaborată, studenții au turnat 
matrițe și diferite piese de utilaj chi
mic. Cei repartizați la seefia cazan- 
gerie au participat la executarea unor 
repere pentru utilaj chimic și petro
lier, lucrînd la operațiile de debitare, 
trasai, sudură.

Comitetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. din uzină s-au îngrijit să creeze 
studenților posibilitatea de a-și pe- ' 
trece în mod plăcut și instructiv timpul 
liber. In prezent, ei pregătesc împre- ; 
ună cu tinerii muncitori un program ; 
artistic ; în zilele următoare vor vizita I 
împreună expoziții și muzee, vor par- | 
ticipa la diferite manifestări spor- | 
five. !

DUMITRU GHEORGHE 
tehnician la uzinele 

„Grivița Roșie” — București

Propuneri gospodărești
Sînt director la Școala de 8 ani nr. 

3 din cartierul Cărămidăriei situat in 
valea orașului Galați. In școala 
noastră învață peste 500 de elevi. 
Dar în cartier nu există o librărie. E- 
levii sînt nevoiți să cumpere rechi
zite școlare la librăriile din alte car
tiere.

Scriu aceste rînduri în perioada 
vacanței, încredințai că organele de 
resort vor lua măsurile cuvenite ca 
pînă la deschiderea noului an școlar 
elevii din cartierul nostru să găsească 
librăria mult așteptată.

în cartier se simte și lipsa unei 
farmacii. Și acestea sînt grupate in 
centrul orașului, cu toate că în fie
care cartier există posibilități să se 
deschidă cîte o farmacie sau cel pu
țin un punct farmaceutic la îndemîna 
cetățenilor.

M. SIMIONOV 
profesor ■— Galați

PI

Blocuri ridicate de constructorii orădeni in Piața 23 August.

Stă în putința constructorilor 
să obțină' rezultate și mai bune

gheri, instalatori, vopsitori fac tot ce 
le stă în putință pentru a grăbi rit
mul de execuție. Aici munca este 
bine organizată. Pe șantier bri
găzile de zidari concluse de Iosif Ta- 
poszi, Kromely Emeric și Carol 
Kraloțchi au reușit să ridice cîte un 
etaj pe săptămînă. La finisarea blo
cului A-25 se întrec cei 22 vopsitori 
și zugravi din echipa condusă de Ale
xandru Frișman, secretarul organi
zației de partid de pe șantier, pen-

La Oradea s-au ridicat în ultimii 
ani numeroase blocuri de locuințe ; 
în perioada 1959—1961 aici s-au 
construit și dat în folosință circa 
1 400 de apartamente. Anul acesta 
sînt în construcție și vor fi date în 
folosință alte peste 300 de aparta
mente..

Durata de execuție a blocurilor 
s-a redus față de. anii trecuți, 68 a- 
partamente au fost date în folosință 
de colectivul trustului cu 3 luni îna
inte de tepmenul stabilit. Bine s-a 
muncit și la alte 160 apartamente 
care au fost date recent în folosință-■ 
în primul semestru al anului au fost 
predate 
188 cîte au fost planificate. în plus, 
comisia 
‘.orilor „IS>. JH
„foarte bine” pentru calitatea lu
crărilor.

Cum au fost obținute aceste re
zultate ? Intrînd cu lucrările în pe
rioada de iarnă, conducerea trusty* ____ __ _
lui a luat măsuri de pregătire a jp bună parte au reușit — 
locurilor de lucru., pentru ca'și tim- ‘ • 
pul friguros să fie din.plin folosit; ritmului de execuție cu grija pen- 
la fiecare etaj, s-au organizat'echipe tru respectarea calității lucrărilor, 
complexe cu muncitori de diferite acest sçop s.a întărit controlul 
specialități care să execute toate Iu- pe faze de lucrări, echipele sînt 
crările ; munca a fost organizată instruite periodic asupra executării 
pe bază de grafice zilnice etc. 1 diferitelor lucrări. Desigur că, in ce

Pornind de la rezultatele obținu- privește calitatea, pe unele șantiere 
te, constructorii orădeni și-au pro- rezervele n-au fost nici pe departe 
pus ca pînă la sfîrși'tul anului, să epuizate. Valorificarea lor trebuie 
dea în folosință în întreaga regiune să stea mereu în atenția constructo- 
672 de apartamente, ' cu .148 mai . rijor-și a conducerii trustului, 
multe față de . sarcina planificată. Printre obiectivele de seamă ale 
în acest scop ei desfășoară larg în- întrecerii, constructorilor de locuin- 
t.recerea socialistă^ pentru a realiza țe pjn Oradea este și reducerea co- 
un etaj pe săptămînă. Pentru a stului lucrărilor, în urma măsurilor 
sprijini eforturile constructorilor în luate pentru folosirea judicioasă a 
îndeplinirea aceștui angajament, materialelor, pentru mecanizarea lut- 
conducerea trustului a luat o serie arărilor și aprovizionarea ritmică a 
de măsuri. Utilajele au fost mai locurilor de muncă, o serie de apar- 
bine distribuite pe șantiere. ~s-au a- tamente construite și date în folo- 
sigurat la locurile de muncă , mate-.. sință anul trecut și la începutul 
i! ’ ’ ... . ’
lor a fost încredințată unor oameni 
mai calificați.

Am vizitat zilele acestea șantierul 
de locuințe din Piața București, con
dus de țov. Banyai Zoltan, membru 
de partid. La blocurile A-25. B-4 
și altele, echipele de zidari, dul-

228 apartamente, în loc de

de recepție a. dat construc- 
blocului S-l calificativul

Pe șantierele orădene

taje, bunăoară, se folosesc pe scară 
largă fîșiile de beton prefabricat, 
realizîndu-se astfel importante eco
nomii de material lemnos și de oțel- 
beton. De asemenea, 
electrice și sanitare se 
rie de materiale noi.

Cu toate acestea, în 
ducerii costului construcțiilor mai 
sînt încă 
site. Pe 
iești, de 
interioare

s-au
definitivarea lor circa 50.000 
Uneori anumite cantități de 
și nisip, destinate lucrărilor

la instalațiile 
folosesc o se-

domeniul re-

multe posibilități nefolo- 
șantjerul din Piața Bucu- 

pildă, unde drumurile 
au fost făcute provi- 

cheltuit suplimentar

■,iiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiii[iliiiiiii]iiiiiiii!iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii‘‘ 

tru a realiza zugrăveli de bună ca
litate.

Pe șantierele din Oradea se ma
nifestă o preocupare mai intensă 
pentru îmbunătățirea calității lo
cuințelor. Constructorii caută — și 
.... _ - să îm
bine preocuparea pentru grăbirea

rialele^ necesare,^ conducerea echipș- acestui an au costat mai puțin de
cît era prevăzut în deviz. La acea
sta au contribuit, în mare măsură, 
și noile soluții de înlocuire a unor 
materiale mai scumpe cu altele mai 
economice și cu eficacitate - sporită. 
La executarea planșeelor dintre e-

zoriu, 
pentru 
de lei. 
pietriș 
de construcție, sînt împrăștiate pe 
drumurile interioare. Mai sînt. încă 
deficiențe în depozitarea și manipu
larea cimentului, a cărămizilor și 
altor materiale, fapt care duce la 
risipă. Costul lucrărilor ar putea fi 
redus, de asemenea, și dacă plăcile 
de pardoseli din fibro-beton nu s-ar 
mai aduce de la Turda, ci s-ar a- 
sigura pe plan local unde, de altfel, 
există posibilități de fabricare.

Este > adevărat că trustul regional 
de construcții îhtnrfpină și unele 
greutăți, mai ales în domeniul a- 
provizionării cu materiale. în pri
mele luni ale anuluj, industria lo
cală nu a livrat la timp 2 milioane 
de cărămizi, Din această cauză, lu
crările la unele blocuri au întîrziaț 
cu aproape o lună și jumătate. Deși 
comitetul executiv al sfatului popu
lai’ regional a cunoscut aceste stări 
de lucruri, nu a luat măsuri ca în
treprinderile industriei locale să-și 
îndeplinească obligațiile asumate.

Respectarea graficelor, îmbunătă
țirea calității lucrărilor și reducerea 
continuă a costului lor trebuie să 
constituie pentru comitetul executiv 
al sfatului popular regional și 
lectivul Trustului regional de con
strucții Crișana direcții princi
pale spre care să-și îndrepte întrea
ga atenție, îneît în lunile care ur
mează constructorii să obțină rezul
tate și mai bune în munca lor.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

încă din timpul iernii, întreprin
derile balneare din Borsec, Lacul 
Roșu, Sovata și Tușnad au făcut 
pregătiri pentru primirea și cazarea 
celor peste 85 000 de oaspeți ce vor 
veni aici la odihnă și tratament. 
Zeci și zeci de vile, numeroase can
tine și unele cabane au fost reno
vate și reamenajate, dotate cu mo
bilier modern. De la Lacul Roșu și 
Sovata s-a asigurat accesul, cu ma
șini spre cabanele Suhard și Tivoli.

S-au înregistrat progrese și în 
felul cum este organizată primirea 
oaspeților. Pentru transportul de la 
gara Toplița la Borsec, de la Gheor
ghieni la Lacul Roșu, I.R.T.A. a asi
gurat autobuze noi, confortabile,

Deservirea în stațiunile 
de odihnă din regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară

care fac legătura cu toate trenurile. 
La Tușnad, la Sovata, birourile de 
primire au fost reamenajate. Nu 
același lucru se poate spune însă 
despre birourile de primire din 
Gheorghieni și Toplița, care nu nu
mai că fac o impresie neplăcută 
oaspeților din pricina aspectului ne
corespunzător, dar nici nu permit 
ca repartizarea în vile să se desfă
șoare destul de operativ.

Pentru a se asigura o mai bună 
deservire a oamenilor muncii la 
cantine, - întreprinderile balneare au 
încheiat contracte cu organizațiile 
comerciale și direct cu unele gospo
dării colective pentru aprovizionarea 
cu zarzavaturi și fructe. Pretutin
deni s-au introdus mai multe feluri 
de meniuri. In depozitele de ali
mente au fost amenajate instalații 
frigorifice și s-a asigurat stocul de 
gheață necesar în timpul verii. Și 
in acest domeniu se fac însă sim
țite linele deficiențe. La Borsec, oas
peții au semnalat pînă nu de mult 
lipsa de varietate a meniurilor die
tetice, iar la Lacul Roșu și la So- 
vata calitatea pîinii lasă uneori de 
dorit.

La Sovata se află în curs de con
strucție o nouă cantină cu 400 de 
locuri. Din vina constructorului — 
trustul regional de construcții — lu
crările nu sint terminate decît în 
proporție de 50 la sută, deși ele ar fi 
trebuit să fie încheiate pînă la 1 
iulie.

Ne aflăm în plin sezon balnear, 
întreprinderile balneare ale regiunii 
trebuie să ia măsurile care se im
pun pentru ca întreaga deservire a 
oaspeților să se desfășoare irepro
șabil.

festivalul de folclor al țărilor bolcanice
și din zona terii Adriatice

La sfîrșitul acestei luni, țara noastră 
va găzdui Festivalul de folclor al țărilor 
balcanice și din zona Mării Adriatice. In 
legătură cu aceasta, ne-am adresat tova
rășului Mihai Pop, director științific al 
Institutului de Folclor, care ne-a spus cele 
ce urmează :

între 27 iulie și 4 
august, bucureștenii 
vor avea prilejui să 
urmărească manifes
tările artistice din ca
drul Festivalului de 
folclor al țărilor bal
canice și din 
Mării Adriatice. 
valul are drept 
cunoașterea reciprocă 
a folclorului din aces
te țări, dînd posibili
tate specialiștilor ce 
vor participa la fes
tival să cunoască di
rect elementele comu
ne și caracterele na
ționale proprii din fol
clorul popoarelor a- 
cestei zone.

La festival vor par
ticipa formații folclo
rice din Bulgaria, Iu
goslavia, Grecia, Al
bania, Turcia, Italia și 
Cipru. Pînă acum 
și-au anunțat partici
parea peste 300 de ar
tiști populari. în zilele 
festivalului vom avea 
prilejul eă urmărim 
formații folclorice din 
Bulgaria, un ansam
blu din Turcia, An
samblul de cîntece și 
dansuri din Grecia, 
o formație a Uniunii 
ansamblurilor folclo
rice din R.P.F. Iugos
lavia, un ansamblu 
din Cipru, trei forma
ții din Italia : cea a 
Asociației naționale 
de asistență muncito
rească „Enal", Ansam
blul „Canterini Ro- 
magnoli" și un grup 
folcloric care prezintă 
cîntece muncitorești.

Toate aceste forma
ții vor prezenta spec
tacole pe scenele

zona 
Festl-
scop

teatrelor de vară din 
parcurile „Fierăstrău", 
„23 August" și „N. 
Băloesou". Pentru a șe 
prezenta în fața nu
meroșilor iubitori ai 
folclorului frumusețea 
și bogăția costume
lor naționale, în sala 
Circului de Stat va fi 
organizată „Parada 
costumelor naționale". 
Cu prilejul festivalu
lui vor avea loc vizite 
de studii la Casa 
Centrală a Creației 
Populare, Muzeul de 
artă populară al R. P. 
Romîne, Muzeul Satu
lui, Institutul de fol
clor ș.a. In cadrul ci
clului de conferințe cu 
tema „Folclorul și cer
cetarea sa", numeroși 
folcloriști romîni și 
străini vor participa la 
discuții. Festivalul a 
stîrnit un mare interes 
și în rîndul specialiști
lor din alte țări. La 
București și-au anun
țat participarea spe
cialiști din Anglia, 
Elveția, Grecia, Italia, 
S.U.A. ș.a.

în 
lui, 
vor 
țara 
pînd
cursii și vizite ce se 
vor organiza în Capi
tală și în alte orașe.

Folclorul romînesc 
va fi reprezentat la 
festival de numeroase 
formații muzicale și 
coregrafice de ama
tori. Vor participa a- 
proape 200 de inter
pret populari din toa
te regiunile țării. Vor 

spectacole echipe 
dansuri,

timpul festivalu- 
oaspeții străini 
putea cunoaște 
noastră, partici- 
la diferite ex-

da 
de

soliști vocali și instru
mentiști, care vor in
terpreta doine, cîntece 
și jocuri populare etc. 
în program mai figu
rează și interpreți de 
cîntece bătrînești, e- 
chipe de călușari, 
precum și prezentarea 
unor scene din obice
iurile tradiționale de 
iarnă. Vom vedea 
grupul celor 11 colin
dători din Almaș-Să- 
liște, regiunea Hune
doara, grupul de fe
mei cu „Cîntec de 
nuntă" din Borlovenii 
Vechi, regiunea Banat, 
solista vocală Maria 
Precup, din Lesu, re
giunea Cluj, dansa
tori din nordul Moldo
vei, Oltenia, Maramu
reș etc.

Manifestările festi
valului se vor încheia 
cu spectacolul de se- 
lecțiunl din progra
mele prezentate do 
participanți. Spectaco
lul va avea loc la 3 
august în cadrul fes
tivității de decernare 
a premiilor și mențiu
nilor pentru cele mai 
bune interpretări. Vor 
fi oferite premii pen
tru cea mai bună rea
lizare coregrafică, 
pentru cea mai origi
nală formație muzica
lă, pentru cele mai fru
moase costume, pre
cum și celui mai tînăr 
și celui mai vîrsinic 
participant la festival.

întîlnirea folcloriști
lor de la București, 
purtători ai tradițiilor 
folclorice străvechi din 
țările participante, va 
fi un nou prilej de cu
noaștere a popoare
lor din această parte 
a Europei, contribuind 
la întărirea păcii și 
prieteniei între po- ' 
poare.

(Interviu luat de - 
GH. PETRESÛU) ;

I

tarafuri,

SCENELE TEATRELOR
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Lenta. Cu mare modestie șl simpli
tate se înfățișează înaintea lui in
ginerul Ipolit (întruchipat cu o gra
vitate frumoasă, luminoasă de H. 
Teodorescu), cu veselie sinceră și 
afecțiune neascunsă îl întovărășește 
pretutindeni sora sa Mașa (Elena 
Drăgoi), cu hotărîre și modestie îl 
urmează îndeaproape comunistul 
Diatlov (I. BoTst), om cu suflet lim
pede și devotament nemărginit pen
tru cauza Revoluției. O interesantă 
figură de burghez, creează în bă-

„A treia, patetica

Formație de tulnicărese din comuna Avram Iancu.
(Foto : M. Andreescu)Klava în Stela Adamovici. Acto

rii Sorin Gheorghiu (Valerik) și Vio
rica Popescu-Blănărescu (Nastea) se 
detașează în mod negativ de an
samblu din cauza unui stil de joc 
exterior cu crispări, alternanțe stri
dente de ton, gesticulație fals-pate
tică. Poate că ar fi nimerită reveni
rea regizorului asupra acestor două 
roluri în special, precum șl în ge
neral, asupra comunicării neîndestu
lătoare a personajelor între ele • și 
asupra unor momente în care tonul 
actorilor e mult prea scăzut. Se 
ivesc, de asemenea, pe scenă, ne
glijențe tehnice care arată că tre
buie sporită preocuparea pentru fi
nisaj, pentru valorificarea amănun
tului.

Altminteri., se poate spune că Tea
trul din Arad a dat viață în chip 
merituos unei piese importante, de 
valoare.

VALENȚIN SILVESTRU

un personaj cu mijloace scenice 
simple. „Mareșala" sa este un model 
de bun gust și echilibru în interpre
tarea de operă. La rîndul lui, loan 
Hvorov a găsit resursele potrivite 
pentru a etala și a juca, într-o notă 
accentuat realistă, rolul hilarului 
baron Ochs von Lerchenau, neciopli
tul și obraznicul nobil de țară. 
Magda Ianculescu, în tînăra Sophie, 
și Octavian Enigărescu, agitat și 
nefericit în Faninal, proaspătul îm
bogățit, care aspiră să pătrundă în 
pătura nobilimii, completează fie
care, prin mijloace adecvate, gale
ria personajelor principale.

Conducerea muzicală a lui Mihai 
Brediceanu, stabilind un just echili
bru între scenă și orchestră (pro
blemă deosebit de spinoasă în ope
rele lui Strauss) și stăpînind cu sigu
ranță ansamblul în anumite sec
vențe foarte dificile din punct de ve
dere ritmic, a asigurat coeziunea 
muzicală a spectacolului, după cum 
regizorului Jean Rînzescu, „Cavale
rul rozelor“" în ediția bucureșteană 
îi datorează o alternanță de sensi
bilitate și bufonerie, în permanentă 
concordanță cu sensul muzicii. în 
acest sens ni se pare că recenta 
premieră poate fi socotită ca un 
exemplu de punere în scenă crea
toare, bazată pe înțelegerea și res
pectarea factorului primordial în 
spectacolul de operă : muzica. Di
recția de scenă este bine servită de 
costumele și decorurile unitar stili
zate, pe care le semnează Ofella 
Tutoveanu-Drăgănescu.

Orchestra Teatrului de Operă și 
Balet marchează un nou progres, 
susținînd în bune condiții o partitură 
pretențioasă — de fapt nu un „a- 
companiament", ca în operele tra
diționale, ci un adevărat poem sim
fonic. Cu toate acestea, și tocmai 
în virtutea posibilităților demonstra
te, sîntem în drept să așteptăm, la 
reluarea din toamnă, o execuție mai 
amplă și mai strălucitoare a anumi
tor momente simfonice-cheie, cum 
este preludiul la actul III.

Cu aceste rezerve de detaliu, 
spectacolul „Cavalerul rozelor“ poa
te fi socotjt ca o realizare de presti
giu a primei noastre scene lirice.

RADU GHECIU

Cinematografe)
TEATRUL DE STAT DE OPERETA ! 

ROSEMARIE — (orele 19,30).
TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 

TĂNASE" (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 
20,30).

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

CINEMATOGRAFE. M-AM SATURAT 
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 (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 21), 
București (9; 11; 13; 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).
CÎND 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 Bancic (15; 17; 
19 — grădină 20,30), B. Delavrancea (11; 
16; 18; 20), Arenele Libertății (20,30). 
CÎND VINE DRAGOSTEA : rulează 
la cinematografele Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Magheru (10,15;
12; 15; 17; 19; 21). DON GIO-
VANI ; V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21).
NUMAI O GLUMĂ : 1 Mai (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30), 
Grădina V. Roaită (21). CAVALERII 
TEUTONI — cinemascop — (ambele 
serii) : Lumina (10; 13,20; 16,45; 20,30).
ALBĂ CA ZĂPADA : Tineretului (10; 
11,35; 13,10; 15,45; 17,20; 18,55; 20,30). DUE
LUL N-A AVUT LOC : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). UN OM TRECE PRIN ZID: 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Alex. Popov (9—15 în continuare ; 17; 19; 
21), Grădina 13 Septembrie (20,15). PRO
GRAM PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(la ora 10). MAI TARE CA URAGANUL : 
13 Septembrie (16,30; 18,15; 20,30). O ZI 
DIN VIAȚA UNUI TINÄR — SPRE BA
MAKO — U.E.F.A. — Turneul de ju- 
niorl-BUCUREȘTI : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 la 21). 
AGRAFA ALBĂ : Maxim Gorki (16; 18; 
20), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). BATRÏ- 
NUL ȘI MAREA : 8 Martie (15; 17,05; 19,10; 
— grădină 20,30), Popular (10,30; 16; 18,15; 
20,30). DAMA DE PICĂ: Grivița (15,30; 18; 
20,30). DOUĂ REPRIZE IN IAD: V. Roaită 
(10; 12; 16; 18,30; 20,45), Alex. Sahia
(9,45; 12; 14,45; 17; 19,30), Miorița (10; 12,15; 
16; 18,30; 21). RAZE PE GHEAȚĂ : Unirea 
(16; 18,15 — grădină 20,30), M. Emlnescu 
(16; 18,15; 20,30). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTĂ : Flacăra (15,30; 18; 20,45) 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gră
dina Progresul (20,30), Grădina Alex. Sa

hia (20,30). AVENTURILE LUI KROȘ : 
rulează la cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19). 
FOCURI IN MUNȚI : Munca (16; 18,15;
20.30) . PIRAȚII AERULUI - cinema
scop : Arta (16; 18; 20), G. C'oșbuc (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
MENTALĂ : 16 Februarie (16; 18; 20).
DEPARTE DE PATRIE : rulează la ci
nematograful I. Pintilie (16; 18,15 — gră
dină 20,30). POMPIERUL ATOMIC : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). DACĂ ȚII LA MINE — 
cinemascop : 30 Decembrie (16; 18;
20). TOATA LUMEA RIDE, CÎNTĂ 
ȘI DANSEAZĂ : G. Bacovla (16; 18; 20). 
VISUL SPULBERAT : Grădina Elena Pa
vel (20,30). NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR : 
Grădina Luceafărul (20,30). ȘOFERII IA
DULUI : rulează la grădina cinematogra
fului 23 August (20,30). UN CINTEC 
STRĂBATE LUMEA : Grădina cinemato
grafului Arta (20,15). CIELITO LINDO : 
Grădina cinematografului Tudor Vladi- 
mirescu (20,30). TOM DEGEȚELUL : Gră
dina cinematografului Libertății (20,15;
22.30) . FRUMOASA LURETTE : Cultural 
(15; 17; 19; 21). KER OGLI : Floreasca 
(16; 18; 20). MEXICUL CÎNTĂ : C. Da
vid (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Transmi
sie de la Stadionul Republicii a meciu
lui de handbal în 7 feminin dintre 
pele Republicii Populare Romîne și R 
publici! Socialiste Cehoslovace din ca-, 
drul semifinalelor campionatului mon
dial.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral instabilă, fiind excesiv de călduroa
să în sudul țării. Cerul a fost schimbă
tor, temporar noros. Au căzut averse 
de ploaie însoțite de descărcări electrice 
în Ardeal, Moldova, regiunea muntoasă 
și izolat în sud. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic, exceptînd 
Dobrogea unde a suflat tare. Tempera
tura aerului la ora 14 avea valori cu
prinse între 36 grade la Giurgiu și 19 
grade la Dej și Tg. Mureș.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
și 16 iulie : Vreme schimbătoare și în 
răcire ușoară. Cer schimbător. Ploi lo
cale sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice vor cădea mai frec
vent în nordul și regiunea muntoasă a 
țării, vînt moderat, temporar pînă Ia 
tare din vest. Țemperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
8—18 grade, iar maximele între 22—82 
grade.

-----  ideilor, a procesu
lui de clarificare 
ideologică pe ca- 
re-1 trăiesc eroii în 
apropierea lui Le
nin. Scenograful 

Traian Nițescu a imaginat un decor 
cu orizont vast (cînd apare Lenin, 
pe orizont se filigranează flamuri ro
șii) și o platformă în mijlocul scenei, 
pe care se sugerează doar, prin ele- 
mente bine alese, într-o fină stilizare, ‘nnul Gvozdilin, Nucu Mihuța. 
trecerea acțiunii dintr-un mediu în 
altul. Majoritatea actorilor au optat 
pentru o interpretare de substanță, 
despovărată de artificii, care dă po
sibilitate personajelor să-și trăias
că procesele de conștiință cu com
bustie interioară, convingător. Ast
fel, spectacolul are un mesaj actual 
în ceea ce privește ambianta și un 
grad de generalitate de la care pu
blicul percepe direct esența filozo
fică a piesei.

Constantin Adamovici a interpre
tat cu totul remarcabil rolul lui Le
nin, preocupat fiind de a arăta cu 
simplitate cît de legat era Lenin 
de oameni și cît de adine îl pur
tau oamenii în inima lor. Discuția 
lui Ilici cu medicul Irina despre o- 
menia comuniștilor șl pseudouma- 
nismul burghez e susținută de actor 
cu o senină hotărîre și sinceră mîh- 
nire pentru drama tinerei femei. Mo
mentul oînd Lenta, singur, reflectea-

Judecind după 
piesele sale „O- 
mul cu arma", 
„Orologiul Krem
linului", „A 
patetica", 
vii", create de Nikolai Pogodin în 
perioade diferite ale activității sale 
scriitoricești, se poate afirma că el 
șl-a consacrat cea mai mare parte a 
vieții sale de dramaturg făuririi 
chipului scenic al lui Lenin. Căci 
fiecare din piesele enumerate cu
prinde în imagini de o mare forță 
aspecte ale uriașei personalități a 
conducătorului revoluționar „A 
treia, patetica", urmărește mai ales 
modul în care Vladimir Ulei mun
cea cu oamenii, preocuparea lui a- 
tentă, neobosită, de o profundă și 
mare omenie, pentru formarea și 
dezvoltarea cadrelor necesare con
strucției socialiste. Alegînd momen
tul istoric a' ultimilor doi ani de 
viață a lui Lenin, Pogodin a com
pus o amplă cronică a ideilor leni
niste în primii ani după Revoluție, 
demonstrînd 
idei geniale 
atunci ca și 
societății, a 
care se întîlnesc cu Lenta — cekis- 
tul Diatlov, inginerul Sestrorețki, 
medicul Irina Alexandrovna, mește
rul turnător, tînărul muncitor 
nea simt cu toții, adînc, că el 
— cum spune un personaj din pie- ză cu glas tare la responsabilita- 
să — „momentul culminant al 
grafiilor noastre" și că punctul Iui 
de vedere exprimă, la un înalt ni
vel de generalizare, opinia maselor.

Echipa teatrală de la Arad, care 
a montat piesa în această stagiune, 
a redat 
dezbatere 
rul Dan 
concepție 
nerii piesei, centrînd atenția actori
lor și a publicului asupra înfruntării

La Teatrul de Stat 
din Arad

treia, 
„Flori

cu măiestrie că aceste 
au acționat hotărîtor, 

acum, în transformarea 
conștiințelor; Oamenii

Pro- 
este

bio-

caracterul de pasionată 
de idei al piesei. Regizo- 
Alecsandrescu a avut o 
sintetică asupra transpu-

tea imensă a conducătorului, e in
terpretat cu o poezie bărbătească, 
emoționantă. Actorul joacă foarte 
sobru, subliniind energia clocotitoa
re a personajului în clipe de inten
să meditație, conturînd cu expre
sivitate trăsătura de gînditor a ma
relui om.

El a fost ajutat cu 
ceilalți ■ interpret! și de 
»cenică a distribuției, 
aiază fără ostentație

Pictorul decadent Kumakin e cre
ionat cu ironie de actorul Dinu 
Cezar, iar puritatea sufletească 
a Irinei găsește în Olimpia Di- 
dijescu o bună interpretă, ca și

„Cavalerul rozelor“
----------- ■ înțe]e6 șț restituit 

La„T,eafr<!1 „ds Pperă

ȘI Balet al K.P.Romîne lor" : pe de O par
te, tinereasca po
veste de dragoste, 

pe de alta spirituala (deși fără îndo
ială îngăduitoare) satiră de mora
vuri.

. Nu poți, de pildă, să nu fii cucerit 
de prospețimea cu oaie. întruchi
pează, „în travesti“, Elena Cernei, 
rolul tînărului Octavian. Scenic și 
muzical, prin întinderea și diversita
tea de situații în care apare perso
najul, folul lui Octavian este o piatră 
de încercare. Prin rezolvarea po 
care i-a dat-o, Elena Cernei.,îl înscrie 
între cele mai frumoase creații ale 
sale. Dar este un element al inter
pretării care se mai cere adîncit : 
claritatea dicției, deosebit de' nece
sară în această operă-comică.

In rolul Mareșalei, Arta Floreecu 
dă întreaga măsură a subtilei sale 
muzicalități, a științei de <jț compune

în ultime- 
Operă șl 

premiere- 
destul de

Lărgirea conti
nuă a repertoriu
lui cu noi lucrări 
provenite din e- 
poci și. școli de 
creație diferite 
este urmărită cu stăruință 
le stagiuni de Teatrul de 
Balet al R. P. Romîne, deși 
le se succed la intervale
mari. Pe această linie se situează 
și montarea dificilei opere a lui 
Richard Strauss, „Cavalerul rozelor", 
una dintre cele mai însemnate lu
crări scenice ale acestui compozitor, 
ultimul mare reprezentant al roman
tismului muzical german.

„Cavalerul rozelor“ este o operă 
comică avînd drept pivot dragostea 
născîndă a tinerilor Octavian și 
Sophie, dar care nu e lipsită de 
accente critice față de societatea 
aristocratică a veacului al XVIII-lea.

discreție de 
organizarea 
care subli- Este fără îndoială un merit al reali- 
prezența tai «atorllor spectacolului, acela d« aâ
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Semnarea protocolului privind lărgirea schimbului 
de mărfuri între H. P. Romină și R. P. Ungară

In urma tratativelor care au avut 
loc între delegațiile economice ale 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Populare Ungare — pe baza 
prevederilor protocoalelor sesiunilor 
a III-a și a IV-a ale Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică romîno-ungară — la 12 iu
lie s-a semnat la București un pro
tocol privind lărgirea schimbului de 
mărfuri pe perioada 1963—1965. 
Acest protocol prevede o majorare 
a schimbului între Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară 
Ungară cu 23 la sută față de volu
mul acordului comercial de durată.

Totodată s-a încheiat între minis
terele de comerț exterior din cele 
două țări un protocol care prevede 
o majorare a schimbului pe anul 
curent cu peste 10 la sută, față de

volumul convenit prin protocolul 
comercial inițial.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Din partea romînă, protocoalele 
au fost semnate de Mihai Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea ungară de 
Karadi Gyula, prim-locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior.

Au asistat Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, precum 
și membrii delegațiilor romînă și 
ungară și funcționari superiori din 
Ministerul Afaceriloi’ Externe.

Au fost prezenți Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Plecarea la Bagdad a unei 
delegații guvernamentale 

a R. P. Romîne

Joi dimineață a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Bagdad, delega
ția guvernamentală a R.P. Romîne 
condusă de Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului industriei petrolului 
și chimiei, care va participa la 
festivitățile organizate cu prilejul 
celei de-a 4-a aniversări a procla
mării Republicii Irak. (Agerpres)

---------o «o---------

Deschiderea expoziției industriale austriece
In București s-a deschis joi la a- 

miază expoziția industrială au
striacă.

La inaugurare au luat parte Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți și membri ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale și 
organizații economice, ai întreprin
derilor de stat pentru comerțul ex
terior, numeroși specialiști, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Salutînd pe oaspeți în numele gu
vernului federal al Austriei, dr. 
Paul Wetzler, ministrul Austriei la 
București, a arătat că cea de-a doua 
expoziție austriacă are ca scop de 
a oferi o privire generală asupra 
producției industriale a Austriei. El 
a relevat faptul că față d'e expo
ziția anterioară aceasta cuprinde un 
număr sporit de produse expuse de 
un număr mai mare de firme. 
Schimbul de mărfuri dintre țările 
noastre — a spus ministrul Austriei 
— a luat în ultimii doi ani un avînt 
considerabil. Expoziția poate fi pri
vită ca o oglindă a dorinței guver
nului federal austriac de a strînge 
și mai mult și a extinde relațiile 
dintre țările noastre.

în cuvîntul său dr. Franz Kori- 
nek, secretar general al Camerei 
federale de comerț a Austriei, a ară
tat că oamenii de afaceri austrieci 
au venit cu bucurie la București 
pentru a aduce aportul/lor la. ă.dîn- 
cirea relațiilor dintre Austria și 
R. P. Romînă. Dr.'Fr'anz'Korinek"a 
exprimat călduroase mulțumiri au
torităților ' romîne ’ pentru sprijinul 
acordat la organizarea expoziției.

în., răspunsul gău, președintele Ca
merei de comerț a R.P. Romîne, Mi
hai Ciobanu, a subliniat că această 
expoziție reprezintă o nouă dovadă 
a dorinței reciproce de dezvoltare a 
colaborării economice, un aport la 
intensificarea schimburilor comer
ciale romîno-austriece în interesul 
ambelor economii.

La invitația organizatorilor expo
ziției, ministrul comerțului exterior,

Gogu Rădulescu, a tăiat panglica 
inaugurală.

Asistența a vizitat apoi expoziția. 
Aproximativ 100 de întreprinderi și 
firme austriece prezintă aici produ
se din diferite ramuri industriale. 
Atașatul comercial al Legației Aus
triei la București, dr. Hermann 
Commenda, împreună .cu reprezen
tanții firmelor austriece, au prezen
tat oaspeților produsele expuse.

Expoziția, organizată în. pavilionul 
din Parcul Herăstrău, poate fi vizi
tată pînă la 22 iulie între orele 15 
și 20, iar duminica între orele 10 
și 19. *

Legația Austriei la București și 
Prezidiul Camerei federale de co
merț a Austriei, au oferit joi seara 
la restaurantul Pescăruș o recepție 
cu prilejul deschiderii la București 
a expoziției industriale austriece.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihai Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de comerț a R. P. Romîne, 
și Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere economi
ce, instituții centrale și ai întreprin
derilor de stat pentru comerț ex
terior.

(Agerpres)

Sosirea ambasadorului
Turciei în R. P. Romînă
Joi a sosit la București Semsettin 

Arif Mardin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Turciei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Semsettin Arif Mardin 
a fost salutat de Gheorghe Luca, 
directorul Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Zübeyir Aker, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Turciei în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Informații
® Un colectiv al Teatrului Regiunii 

București a pornit intr-un turneu prin 
mai multe sate din raionul Slobozia și 
Fetești. Timp de o șăptămîna actorii vor 
prezenta in fiecare localitate spectacole 
cu piesa „Mielul turbat" de Aurel 
Baranga.

® La Uzinele „Grivita roșie" din Bucu
rești s-a deschis o expoziție de educație 
sanitară. Sînt expuse numeroase mulaje, 
machete, planșe etc., privitoare la igiena 
la locul de muncă, bolile profesionale, 
profilaxia și combaterea bolilor cardio
vasculare, a reumatismului, afecțiunilor 
dentare și altele.

Noi articole de uz casnic

La fabricile producătoare de ar
ticole de uz casnic au intrat în pro
ducție majoritatea celor 50 de ar
ticole și modele noi contractate pen
tru semestrul II al anului. A în
ceput producția mașinilor de tocat 
carne și a celor de menaj cu mi
nere și repere din mase plastice. A 
fost introdus în fabricație noul mo
del de aragaz tip „Carpați". O parte 
din noile produse vor apărea în cu- 
rînd în magazinele de specialitate.

■O 0*0----------------

Admrea festivă a absolvenților universităților 
și institutelor pedagoțjfce din țară

Produse tehnico - medicale
în ultimele luni, industria noastră a 

realizat o serie de noi produse fehni- 
co-medicale. Printre acestea se numără 
microscopul de cercetare fabricat la 
întreprinderea optică romînă.

La industria Tehnica medicală a fost 
realizat un aparat pentru narcoză, des
tinat secfiilor de chirurgie. Cu acesta 
se pot aplica anestezii cu diverse sub- 
stanfe. O altă întreprindere — „Elec
trotehnica“ produce aparatele denumite 
„Liliput“ utilizate în tratamentul tera
peutic cu raze ultraviolete și infraroșii.

De asemenea, au fost realizate noi 
truse ginecologice, proteze din mate
rial plastic, piese pentru aparate au
ditive, accesorii pentru laboratoarele 
medicale care folosesc izotopi radioac
tivi și altele. (Agerpres).

Joi dimineața a .avut loc, în Sala 
Palatului R.P. Romîne, adunarea 
festivă a absolvenților universități
lor și institutelor pedagogice din 
țară, cu prilejul ' repartizării lor în 
producție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului învățământului, activiști 
ai C.C. al U.T.M., cadre didactice 
din învățămîntul superior, reprezen
tanți ai sfaturilor populare regio
nale, studenți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Alexandru Roșea, di
rectorul general al învățămîntului 
universitar.

A luat apoi cuvîntul tov. Ilie Mur- 
gulescu, ministrul învățămîntului, 
care, după ce a felicitat călduros pe 
absolvenți, a relevat succesele deo
sebite obținute în pregătirea de ca
dre capabile să realizeze obiectivele 
planurilor de dezvoltare economică 
și culturală elaborate de partid și 
guvern. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că absolvenții vor folosi 
cunoștințele însușite în anii de stu
denție pentru a deveni factori activi 
de răspîndire a științei și culturii, 
pentru a sluji cu devotament cauza 
construcției socialismului în patria 
noastră.

în continuare, tov. Virgi] Trofin, 
prim-secretar. al C.C. al U.T.M., a 
amintit marile succese dobîndite în 
toate domeniile de poporul nostru în 
anii puterii populare, aportul adus

la înfăptuirea acestor succese de 
generația tînără. Tinerii absolvenți, 
a arătat vorbitorul, vor răspunde cu 
cinste grijii și dragostei cu care 
partidul și guvernul, întregul nostru 
popor îi înconjoară.

Au luat de asemenea cuvîntul Ma
ria Munteanu, absolventă a Univer
sității din București, Paul Anton, 
absolvent al Institutului pedagogic 
de trei ani din Iași, Rodica Halasz, 
absolventă a Universității „Babeș 
Bolyai“ din Cluj, Ștefan Tudor, pro
fesor la școala medie din Buftea, și 
loan Popa, delegat al Sfatului popu
lar regional Cluj, care au relevat 
frumusețea muncii de educator, pre
țuirea de care cadrele didactice se 
bucură, condițiile asigurate acestora 
pentru a-și îndeplini cu succes no
bila misiune. Mulțumind partidului 
și guvernului pentru minunatele 
condiții asigurate pregătirii lor în 
anii studenției, tinerii absolvenți 
și-au exprimat hotărîrea de a munci 
cu abnegație acolo unde va fi ne
voie de ei, de a-și pune toate cuno
ștințele și puterea de muncă în 
slujba poporului, a construcției so
cialiste a țării.

în cursul după-amiezii, în cadrul 
a 7 comisii de lucru, a început re
partizarea la locurile de muncă a 
absolvenților universităților și insti
tutelor pedagogice, promoția 1962.

(Agerpres)

Meciurile din ziua a doua a semifinalelor campio
natului mondial feminin de handbal s-au terminat 
cu victorii ale echipelor favorite. In grupa de la 
București echipa R. S. Cehoslovace, deținătoarea ti
tlului mondial, a cîștigat foarte greu în fața echipei 
R. P. Ungare. In grupa B, Danemarca a obținut vic
toria în partida cu echipa U.R.S.S.

Meciurile de astăzi — la București : R. P. Romînă — 
R. S. Cehoslovacă ; la Brașov : Danemarca — Iugo
slavia — vor decide echipele finaliste.

Iată o scurtă relatare a partidelor desfășurate joi :
R. S. Cehoslovacă —

R. P. Ungară 6—5
Meciul de ieri de pe stadionul 

„Republicii" poate fi considerat 
drepi. cel mai disputat dintre toate 
p tildele văzute pînă acum de 
bucureșteni în cadrul „mondialelor". 
Echipele Cehoslovaciei și Ungariei 
s-au străduit în egală măsură să 
cîștige întrecerea, folosind în acest 
scop toate cunoștințele lor tehnice, 
mult elan și putere de luptă. Des
fășurarea jocului, dar mai ales e- 
voluția scorului a arătat egalitate 
perfectă pe toată durata meciului. 
De altfel, ou cîteva secunde înain
te de fluierul final, scorul era 5—5 
și nimeni nu mai considera posibi
lă schimbarea acestui rezultat echi
tabil. Iată însă că handbalistele 
cehoslovace, avînd mingea în aces
te momente ale jocului, încearcă o 
ultimă șansă de a cîștiga. Ele a- 
tacă în viteză pînă în apropierea 
semicercului, nemaiputînâ fi oprite 
de adversare decît prin fault. Ar
bitrul dictează lovitură de la 7 m. 
Executarea loviturii întîrzie puțin. 
Cehoslovacele nu sînt decise care 
dintre ele să șuteze. în sfîrșit Ko-

eikova — se pare cea mai puțin... 
specialistă în astfel de lovituri — 
își ia inima în dinți și... înscrie 
golul victoriei.

Acest final pasionant a comple
tat totuși o partidă care, după cum 
spuneam, a fost plină de neprevă
zut. Scorul l-a deschis în minutul 
2 echipa R. P. Ungare. Un minut 
mai tîrziu, Romhanyine, autoarea 
primului gol, ratează o lovitură de 
la 7 m. în plină dominare, handba
listele R. P. Ungare mai înscriu o- 
dată. în minutul 8 ele conduc cu 
2—0. Organizîndu-și mai atent ac
țiunile ofensive, echipa cehoslovacă 
înscrie de patru ori la rînd. In mi
nutul 15, Bakone (R- P- Ungară) șu- 
tează imparabil, astfel că la pauză 
echipa cehoslovacă avea doar un 
punct avantaj.

Faze rapide, cu multe șuturi la o 
poartă și la alta — acesta a fost și 
aspectul celei de-a doua reprize. 
Totuși în 20 de minute nu s-au putut 
înscrie decît patru goluri, cîte două 
de fiecare echipă. De remarcat că 
trei din acestea au fost marcate din 
lovituri de la 7 m.

I DUMITRIU

Danemarca — U.R.S.S. 10—9

SIBIU (Agerpres). — Desfășurat pe 
stadionul „Luceafărul" din localitate 
în prezența a 3 000 de spectatori, 
meciul dintre echipele Danemarcei 
și U.R.S.S. a dat locul unei întreceri 
de bună valoare tehnică. Din nou 
apărarea echipei daneze a fost foar
te sigură, iar portarul Helga Han
sen a făcut o partidă extraordinară. 
Victoria echipei daneze a început 
să se contureze din minutul 9, cînd, 
prin contraatacuri fulgerătoare, Nils
son și Ostergard au înscris goluri 
decisive. La pauză, avantajul echi
pei daneze era de 5 puncte (6—1). 
în repriza doua jocul este ceva mai 
echilibrat. Totuși Danemarca păs
trează inițiativa și înscrie patru 
goluri, față de trei marcate de ju
cătoarele sovietice.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii*). — 
în cadrul turneului pentru locurile 
7—3, ieri pe terenul „Petrolul" s-au 
întîlnit formațiile Germaniei și Ja
poniei. La pauză, echipa germană 
a condus cu 7—1. Scor final 15—6 
pentru Germania.

In cîteva rînduri
Echipa de șah a R.P. Romîne s-a clasat 

pe locul doi, în grupa I-a a campionatu
lui mondial studențesc de șah, obținînd 
astfel calificarea pentru turneul final. In 
ultima întîlnire decisivă, șahiștii noștri 
au terminat la egalitate (2-2) cu echipa 
R.P. Ungare.

Ieri s-au disputat in țara noastră două 
meciuri internaționale de fotbal. La Plo
iești, echipa Petrolul a întrecut cu 4-3 
(1-2) pe campioana Danemarcei, Eisberg. 
La Galați : C.S.Q. Galați —? selecționata 
Armatei Siriene 5-0 (3-0),
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Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la schimbul de vederi din
tre guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Statelor Unite ale Ameri- 
cii, agenția TASS a dat publicității 
o declarație în care se arată că ea 
este autorizată să precizeze că 
cercurile oficiale sovietice își expri
mă regretul pentru faptul că guver
nele puterilor occidentale nu mani
festă înțelegere în ce privește ne
cesitatea lichidării urmărilor celui 
de-al doilea război mondial prin 
semnarea unui tratat de pace ger
man.

în condițiile ce s-au creat, se a- 
rată în continuare în declarație, 
cînd în centrul Europei nu sînt li
chidate rămășițele celui de-al doi
lea război mondial, iar Berlinul oc
cidental a fost transformat într-o 
bază militară a N.A.T.O,, a lăsa ne
schimbată această situație ar în
semna a ne juca cu focul. Aceasta 
ar însemna menținerea primejdiei 
unei ciocniri militare între marile 
puteri în Europa.

Uniunea Sovietică, Republica De
mocrată Germană și celelalte state 
iubitoare de pace care se pronunță 
pentru semnarea tratatului de pace 
german nu pot da crezare declara
țiilor după care refuzul puterilor 
occidentale de a participa la regle
mentarea pașnică germană și ten
dința de a menține în mîinile lor 
Berlinul occidental ca bază militară 
a lor ar confirma bunele intenții 
ale acestor puteri și dorința lor de 
a menține libertatea pentru popu
lația Berlinului occidental.

Dacă acest lucru ar fi adevărat, 
dacă puterile occidentale ar avea in
tenții bune și nu ar favoriza acele 
cercuri vest-germane care au pro
clamat ca steag al politicii lor pre
tenția là revanșă și la revizuirea re
zultatelor celui de-al doilea război 
mondial, ele n-ar obiecta împotriva 
propunerii guvernului sovietic cu 
privire la transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber demili
tarizat. După cum se știe, această 
propunere prevede nu numai lichi
darea capitolului celui de-al doilea 
război mondial prin semnarea tra
tatului de pace german, dacă nu cu 
ambele state germane, cel puțin cu 
unul dintre ele — R.D.G. — și pro
clamarea Berlinului occidental ca 
oraș. liber și demilitarizat, dar și a- 
cordarea libertății depline a popu
lației Berlinului occidental de a-și 
rezolva treburile sale interne fără 
nici un amestec din afară.

Nu menținerea trupelor de ocupa
ție a celor trei puteri occidentale în 
Berlinul occidental poate asigura li
bertatea pentru populația vest-berli- 
neză, așa cum afirmă fățarnic duș
manii reglementării pașnice germa
ne, ci tocmai retragerea trupelor va 
asigura această libertate.

După cum se știe, guvernul sovie
tic a făcut un pas serios în întâm
pinarea poziției puterilor occiden
tale, acceptînd ca o anumită peri
oadă de timp trupele de ocupație ale 
celor trei puteri să fie înlocuite cu 
trupele altor state sub steagul 
O.N.U., lucru pe care l-a declarat 
șeful guvernului 
Hrușciov, la 10 iulie 
sul mondial pentru 
nerală și pace.

Personalitățile oficiale sus-puse ale 
puterilor occidentale, inclusiv din 
S.U.A., declară că principala pro
blemă care desparte în prezent pu
terile este problema retragerii tru
pelor de ocupație ale celor trei pu
teri din Berlinul occidental. Da, a-

sovietic, N. S 
a.c. la Congre- 
dezarmare ge-

ceasta este o problemă principalăceasta este o problemă principală și 
pentru partea sovietică. Se știe că 
într-o serie de alte probleme im
portante există o anumită apropi
ere a pozițiilor statelor interesate, 
care a ieșit la iveală în cursul schim
bului de păreri între U.R.S.S, și 
S.U.A. Dar obstacolul în calea unui 
acord îl constituie tocmai problema 
trupelor de ocupație ale celor trei 
puteri occidentale. Uniunea Sovie
tică nu va accepta ca în Berlinul 
occidental să fie menținută o bază 
militară a N.A.T.O. și orice intenții 
de a obține asentimentul ei pentru 
acest lucru sînt nerealiste.

Departamentul de Stat al S.U.A. 
a făcut acum o declarație din care 
rezultă că guvernul S.U.A.' stăruie 
asupra vechii sale poziții nerealiste 
în problema trupelor celor trei pu
teri în Berlinul occidental și asu
pra necesității de a menține Berli
nul occidental ca bază militară a 
N.A.T.O. Dacă aeeasta este poziția 
S.U.A.., atunci Uniunea Sovietică îm
preună cu multe alte state iubitoa
re de pace va trebui să rezolve pro
blema semnării tratatului de pace 
german și a reglementării pe aceas
tă bază a situației din Berlinul occi
dental fără participarea puterilor 
occidentale.

Guvernul sovietic a declarat în 
repetate rînduri că puterile occiden
tale nu pot lipsi Uniunea Sovietică, 
ca și celelalte state care se pro
nunță pentru încheierea reglemen
tării pașnice germane, de dreptul lor 
firesc de a semna tratatul de pace 
cu acel stat german care este de a- 
cord cu aceasta.

După semnarea tratatului de pace 
cu R.D.G., pe întregul teritoriu al 
Republicii Democrate Germane va 
lua naștere o nouă situație. Pe a- 
cest teritoriu nu vor exista rămăși
țele celui de-al doilea război mon
dial, va fi restabilită pe deplin su
veranitatea Republicii Democrate 
Germane, inclusiv controlul ei asu
pra căilor de comunicație ce trec 
prin teritoriul ei și prin spațiul ei 
aerian. După semnarea tratatului de 
pace, așa cum s-a declarat în repe
tate rînduri, Berlinul occidental va 
fi considerat de participanții la tra
tat ca oraș liber și demilitarizat cu 
toate consecințele ce decurg de aici.

Cu alte cuvinte, Uniunea Sovieti
că, ca și celelalte state care vor sem
na tratatul de pace cu R.D.G., va 
proceda la fel cum au procedat 
S.U.A. și alți cîțiva aliați ai lor din 
N.A.T.O., cînd au semnat tratatul 
de pace cu Japonia fără asentimen
tul Uniunii Sovietice ca participan
tă la războiul împotriva 
militariste.

Unii oameni politici ai 
occidentale, probabil în 
inerției, n-au renunțat încă de a re
curge la amenințări la adresa Uniu
nii Sovietice. Dar aceste procedee, 
care emană de mult un iz de 
naftalină, confirmă că acești oameni 
politici sînt lipsiți de simțul reali
tății. Ei apreciază situația interna
țională și raportul de forțe care s-a 
creat prin ochelarii politicii impe
rialiste agresive, și acest lucru este 
periculos. Este 
rneze calea pe 
cu îngîmfarea, 
său aventurier.

Uniunea Sovietică — se arată în 
declarația agenției TASS — nu ur
mărește să agraveze relațiile nici cu 
S.U.A., nici cu Anglia, nici cu Fran
ța sau Germania occidentală. De 
cîțiva ani guvernul U.R.S.S. caută 
cu răbdare să obțină rezolvarea pro
blemei reglementării pașnice cu 
Germania de comun acord cu foștii 
săi aliați. El ar vrea să spere că în 
aceste țări și în Germania occiden
tală se va înțelege că actuala si
tuație și lipsa unui tratat de pace 
german pot duce la o catastrofă 
militară.

încheierea tratatului de pace cu 
R.D.G. va pune capăt disputelor și 
divergențelor în jurul problemelor 
legate de reglementarea pașnică cu 
Germania, inclusiv în problema în
sănătoșirii situației din Berlinul oc
cidental, disputelor care întrețin de 
cîțiva ani încordarea internațională 
și neliniștesc Europa.

în Occident se afirmă că semna
rea tratatului de pace cu R.D.G. ar 
putea provoca o agravare primej
dioasă a situației internaționale. O 
agravare a situației din cauza în
cheierii tratatului de pace german 
poate avea loc numai dacă cealaltă 
parte va dori s-o provoace. în ceea 
ce o privește, Uniunea Sovietică o- 
pune tendinței 
a menține un 
război, politica 
ventă de pace.

Cheia destinderii încordării și în
tăririi păcii în Europa, se arată în 
încheierea declarației, este încheie
rea tratatului de pace german. 
Uniunea Sovietică își va îndeplini 
pînă la capăt datoria în calitate de 
stat care a avut rolul hotărîtor în 
distrugerea Germaniei hitleriste. A- 
ceastă orientare de pace a politicii 
externe a U.R.S.S. a fost procla
mată solemn de la tribuna Congre
sului mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace de către 
ciov, șeful guvernului 
vietice.

PRAGA (Agerpres). — După cum 
transmite CETERA, la 10 și 11 iulie 
1962 la Fraga a avut loc o plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Partici
pantă la plenară au discutat și 
aprobat proiectul de documente „Cu 
privire la perspectivele de dezvol
tare continuă a societății socialiste 
cehoslovace” și proiectul noului Sta
tut al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat raportul în aceste proble
me. El a făcut o caracterizare a si
tuației djn economia națională ce
hoslovacă și a prezentat o dare de 
seamă cu privire la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești ale țărilor par
ticipante la Consiliul 
nomic Reciproc.

Comitetul Central 
pînă la Congresul al 
din Cehoslovacia să 
ției adunărilor de partid proiectul 
noului Statut al P.C, din Cehoslova
cia și proiectul documentelor „Cu 
privire la perspectivele de dezvol
tare continuă a societății socialiste 
cehoslovace”.

de Ajutor Eco-

a hotărît ca 
XH-lea al P.C. 
supună discu-

„Ajutorul** american
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Japoniei

puterilor 
virtutea

periculos să se ur
care a mers Hitler 
aroganța și spiritul

forțelor agresive, de 
permanent focar de 
sa fermă și consec-
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WASHINGTON
într-o cuvîntare ținută la Seattle, 
William Douglas, membru al Tri
bunalului suprem al S.U.A., a re
cunoscut qă multe țări sînt nemul
țumite de ajutorul american. „De 
pe urma ajutorului american, a 
declarat Douglas, cei din păturile 
înalte sc îmbogățesc, iar poporul 
de jos flămînzeș’e”. Ajutorul a- 
merican, a spus el, a fost folosit 
pentru consolidarea regimurilor 
feudale și nu pentru reforme. 
Iată de ce, a arătat el, S. U. A. 
pierd terenul în țările slab dez
voltate.

presiunea opiniei publice

Guvernul de la Bonn nevoit să recomande 
demiterea nazistului Fränkel

BONN 12 (Agerpres). — Sub pre
siunea opiniei publice indignate, gu
vernul vest-german a hotărît să re
comande președintelui Lübke să de
mită din postul de procuror general 
al R.F.G. pe Fränkel, al cărui tre
cut de funcționar superior al parti
dului nazist și de participant la cri
mele săvîrșite de hitleriști a fost 
dezvăluit recent prin documente ofi
ciale, prezentate de guvernul R.D.G. 
Tărăgănarea de care s-a dat dovadă 
în cercetarea „cazului“ Fränkel a 
făcut ca justiția și guvernul vest- 
german să fie ținta multor ironii, 
chiar și din partea presei guverna
mentale. Ziarul „Westfalische Rund
schau“, analizînd această istorie 
scandaloasă, scrie despre „o criză a 
justiției în R.F.G.“. „Stuttgarter Zei
tung“ declară : „Cazul Fränkel a 
pus aparatul justiției, precum și în
treaga Republică federală într-o si
tuație de nesuportat“. „Süddeutsche 
Zeitung“ definește acest caz drept 
„un spectacol dramatic și rușinos“.

Partidul progresist Uniunea ger
mană a păcii a dat publicității o de

clarație în care subliniază : „într-o 
țară în care postul de procuror ge
neral este deținut 
om nu pot exista

Deși în „cazul 
luată o hotărîre 
cercurile guvernamentale 
Bonn nu sînt interesate să-1 
sească pe Fränkel după Cum merită. 
Autoritățile îi vor aplica doar sanc
țiuni disciplinare, însă nu-1 vor de
feri justiției, deoarece în acest caz 
ar trebui sä se afle alături de el pe 
banca acuzaților și Globke, Heus- 
singer, Foertsch, Speidel și mulți alți 
criminali de război, care dețin pos
turi de conducere în statul și apa
ratul militar vest-german.

de un astfel de 
sentințe drepte“. 
Fränkel" 

oficială,
a fost 
totuși 

de la 
pedep-

După cum s-a mai anunțat în pre
să, în Peru au avut loc alegeri pre
zidențiale. Din cei șapte candidați la 
funcția de președinte trei au obținut 
uu număr mai mare de voturi, dar 
nici unul majoritatea necesară. Ca 
urmare, s-a hotărît ca la 28 iulie să 
se întrunească Congresul (parlamen
tul) pentru a desemna pe noul pre
ședinte. In felul acesta se urmărește 
excluderea de Ia aceste alegeri a for
țelor progresiste care, de fapt, nu sînt 
reprezentate în Congres.

Peru este o republică situată în A- 
merica de Sud. Suprafața țării — 1,3 
milioane km2 ; populația — peste 
10,9 milioane oameni, din care 46 la 
sută sînt indieni, adică locuitori băș
tinași ai Americii. Capitala — Lima.

Peru este o țară agrară cu o In
dustrie minieră relativ dezvoltată. 
Principalele ramuri industriale sînt : 
extracția de petrol, cupru, plumb, zinc 
și alte minereuri utile. Produse ale 
agriculturii : grîu, orez, trestie de za
hăr, porumb, bumbac.

Această țară Importă întregul uti
laj industrial și o parte considerabilă 
a produselor industriei ușoare.

Reproducem extrase dintr-un ar
ticol apărut în publicația mexicană 
„CUADERNOS AMERICANOS" 
despre actuala situație din Peru.

,,Statistica ne poate ajuta să ne fa
cem o imagine despre întreaga seriozi
tate a situafiei din Peru. In această 
(ară, venitul mediu pe cap de locuitor 
însumează abia 120 de dolari anual și 
este unul din cele mai scăzute din A- 
merica Latină. Populafia crește cu 3,3 
la sută anual.

Care sînt trăsăturile vieții economice 
din Peru I

In primul rînd, în economie o si
tuație dominantă o ocupă agricultura și 
industria minieră. Agricultura, în care 
lucrează aproximativ 60 la sută din 
populația aptă de muncă, este carac
terizată, în regiunea Anzilor, pe de o 
parte prin relații feudale, precum și 
printr-un înalt grad de concentrare a 
proprietății ; pe de altă parte — prin
tr-un mare număr de gospodării 
nuscule în 
țărani. Pe
predomină forma modernă de exploa
tare — un înalt grad de concentrare a

proprietății. Aici se cultivă culturile des
tinate exportului.

Una din principalele trăsături ale 
Perului este inegalitatea crasă în ce 
privește repartizarea pămîntului : doar 
20 la sută din pămînfurile cultivabile 
se află în mîinile țăranilor.

Trebuie subliniat că ambele tipuri 
de jefuire a țăranilor atrag urmări pri
mejdioase pentru dezvoltarea tării. Pri
mul (cel legat de exploatarea feudală 
— n.r.) se caracterizează prin produc
tivitatea scăzută a muncii și asuprirea 
necruțătoare a țăranilor. Al doilea tip 
de conducere a agriculturii, de care de
pinde un înalt procentaj al venitului

național {circa 50 la sută), se orientea 
ză exclusiv spre export și duce la o de 
pendență primejdioasă a economiei Pe 
rului de oscilarea preturilor pe piața 
internațională.

Se remărcă încă două caracteristic 
ale economiei tării : ea se limiteazî 
doar la produc/ia de materii prime Ș1 
este controlată de companii americane. 
Străinii care investesc capital deter
mină cursul dezvoltării economiei pe- 
ruviene. De aceea, In economia națio
nală nu sînt folosite posibilitățile care i 
s-ar fi oferit în cazul cînd 
prime ar fi prelucrate.

Băncile sînt strins legate 
care controlează industria 
Monopolurile țin în mîinile
și nu numai că nu stimulează dezvolta
rea industriei naționale ci, dimpotrivă, 
îi ruinează pe industriașii autohtoni.

In țară nu există o piață internă sa
tisfăcătoare și ea nici nu poate exista 
atîfa timp cit persistă actualul sistem 
de repartizare a venitului între patroni 
și oamenii muncii : primilor le revin 
56 la sută din suma venitului care se 
repartizează, în timp ce funcționarii, 
muncitorii și țăranii, care formează 87,

la sută din populație, primesc doar 44 
la sută din această sumă”.

Referindu-se la viața țăranilor peru- 
vieni, revista ,,BOEMIA" din Havana 
(Cuba) scrie :

„In Peru există safe în care durata 
medie a vieții locuitorilor nu depă
șește 20 de ani.

Din cele 3 000 de calorii necesare 
pentru existența omului, țăranul indian 
Peruvian primește abia I 200. Tubercu
loza, sifilisul, paradentoza, anemia și 
avitaminoza, abuzul de cocaină șubre
zesc organismul indianului și așa exte
nuat de munca neomenoasă. Răspîndirea 
cocainei în rîndurile indienilor este sti
mulată în fel și chip de moșierii- 
latifundiari pentru a „da forfă" țărani
lor și a obține, pe această cale, o 
sporire a productivității muncii. Co
caina formează chiar o parte a retri
buției pe care o primește indianul.

Dacă se compară însă datele 
privitoare la consumul de alimente la 
orașe și sate, nu este greu să ne con
vingem că indianul nu consumă nici 
lapte, nici carne, nici ouă, nici multe 
alte produse alimentare atit de necesare 
'ietii".

Remanierea 
guvernului congolez

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). — 
Primul ministru congolez Adoula a 
remaniat la 11 iulie guvernul, re- 
ducînd numărul miniștrilor și secre
tarilor de stat la 25.

Principalele modificări constau 
în atribuirea portofoliului apă
rării lui Jerome Anany, pînă în pre
zent comisar extraordinar al guver
nului în Bukavu și înlocuirea lui Jo
seph Ileo cu Michel Colin în frun
tea Ministerului Informațiilor. De 
asemenea o serie de personalități, 
printre care Christophe Gbenye, 
președintele Mișcării naționale con
goleze (partidul lui Lumumba), nu 
mai figurează în componența nou
lui guvern.

în același timp, la Leopoldville 
s-a dat publicității un comunicat 
oficial în care se anunță constitui
rea de către guvernul central a unei 
provincii a Katangăi de nord, care 
se adaugă celor șase provincii deja 
existente. Această nouă provincie 
cuprinde aproape toate regiunile din 
Katanga locuite de membrii tribu
lui Baluba, care, după cum se știe, 
se împotrivesc regimului lui Chom- 
be. O parte a acestor regiuni este 
ocupată de la sfîrșitul anului trecut 
de unități ale armatei naționale 
congoleze și un embrion de adminis
trație guvernamentală a fost con
stituit la Alberthville.

materiile

de
?» 
lor

cercurile 
exportul 
guvernul

mi- 
care muncesc masele de 

litoralul Oceanului Pacific

Țăranii peruvieni își lucrează pămîntul cu aceleași mijloace pq 
care le foloseau strămoșii lot CU multe secole în urmă.
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Congresul mondial pentru dezarmare Libertate lui Siqueiros !
SANTIAGO DE CHILE (Agerpres). 

— Conducerea Centralei unice a oa
menilor muncii din Chile a cerut 
eliberarea imediată a cunoscutului 
pictor mexican Alfaro Siqueiros. Ce
rerea este cuprinsă într-o scrisoare 
adresată președintelui Curții supre
me din Mexic, care va rejudeca ca
zul lui Siqueiros la sfîrșitul lui iulie, 
în scrisoare se spune că Siqueiros 
„este un cetățean al întregii Americi 
Latine". Scrisoarea se referă de ase
menea la grava stare a sănătății 
lui Siaueiros.

Proteste în lumea întreagă împotrivă 
experiențelor nucleare americane

OPINIA PUBLICĂ JAPONEZĂ 
condamnă cu asprime acțiunile ne
săbuite ale militariștilor americani.

„Oameni, nu uitați niciodată gro
zăviile tragediei de la Hiroșima și 
Nagasaki", „Nu permiteți atomiști- 
lor din Pentagon să transforme văz
duhul în foc și să incendieze pămîn- 
tul" — această chemare a fost adre
sată opiniei publice mondiale prin 
intermediul ziarului „Akahata“ de 
către Kiniti Sanuki, locuitor din Hi
roșima, în vîrstă de 74 de ani, care 
în timpul bombardamentului atomic 
american și-a pierdut patru copii.

INTR-O TELEGRAMĂ A SECRE
TARIATULUI F.D.I.F. adresată pre
ședintelui S.U.A., federația, în nu
mele milioanelor de femei din în
treaga lume, își exprimă indignarea 
profundă împotriva experimentării

generală și pace

vadă o parte din realiză-

în Ghana, 
poporului

Deschiderea unei 
industriale sovietice

expoziții 
la Accra

armei nucleare, care implică un pe
ricol foarte mare pentru omenire.

ÎN NUMELE ÎNTREGULUI PO
POR INDONEZIAN iubitor de pace, 
partizanii păcii din Indonezia pro
testează cu hotărîre împotriva efec
tuării exploziei nucleare deasupra 
insulei Johnston, se spune în tele
grama adresată președintelui Ken
nedy de către Comitetul păcii din 
Indonezia. !

JOHN FREMLIN, profesor de fi- J 
zică la Universitatea din Birmin
gham, a condamnat guvernul State
lor Unite pentru faptul că, nesoco
tind părerea oamenilor de știință 
din lume, a efectuat o explozie 
nucleară la mare înălțime. Aceste 
experiențe, a spus el, urmăresc sco
puri militare și pot avea urmări 
foarte grave.

MEMBRI AI „MIȘCĂRII PEN
TRU DEZARMAREA NUCLEARĂ” 
$1 AI „COMITETULUI CELOR 100" 
își mențin pichetele în jurul clă
dirii ambasadei americane de la 
Londra în semn de protest împo
triva experiențelor nucleare ameri
cane.

ACCRA (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, în capitala Republicii 
Ghana — Accra — s-a deschis o 
mare expoziție comercială și indus
trială sovietică.

Deschizînd expoziția, B. A. Bori
sov, locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S., a rostit o 
cuvîntare, după care a dat citire 
mesajului de salut al lui N. S. Hruș- 
ciov adresat vizitatorilor expoziției.

Apoi a luat cuvîntul președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, care a 
spus printre altele : „Sînt fericit că 
guvernul sovietic a hoîărît să orga
nizeze această expoziție 
Ea va da posibilitate

nostru să
rilo Uniunii Sovietice în domeniul 
științei și tehnicii. Ne interesează, 
in primul rînd, să găsim posibilități 
pentru dezvoltarea cit mai rapidă a 
țării noastre pe calea folosirii celor 
mai moderne realizări tehnice și 
științifice pentru ridicarea bunăstă
rii poporului nostru. In aceste con
diții ne vom călăuzi de politica 
coexistenței, prieteniei și colaboră
rii cu toate țările. In baza diferite
lor acorduri tehnice și comerciale 
am primit din Uniunea Sovietică un 
ajutor esențial în numeroase doine- 
nil ale vieții noastre naționale".

0®0-----------

Lucrările conferinței 
de la Cairo 

pentru problemele 
dezvoltării economice
CAIRO 12 (Agerpres). — Cores

pondentul Agerpres transmite : La 
12 iulie au continuat lucrările con
ferinței pentru problemele dezvoltă
rii economice. Au luat cuvîntul con
ducătorii delegațiilor Indiei, Birma- 
niei, Marocului, Sudanului, Libiei, 
Congoului și Cambodgiei. In cuvân
tările lor ei au arătat că dezvoltarea 
economică rapidă a țărilor mai pu
țin dezvoltate constituie una din_
rințele cele mai importante ale Iu- 

j.-.... .... Vorbitorii
colaborarea 
țările industria- 
problemele éco
rnai puțin dez- 

problemele care 
preocupă aceste țări ei au mențio
nat pregătirea de cadre naționale 
calificate, sporirea productivității în 
agricultură și industrie, dezvoltarea 
pe o bază planificată a economiei 
naționale, sporirea ajutorului tehnic 
și financiar extern, lipsit de condi
ții politice, înlăturarea barierelor va
male și stabilitatea prețurilor la ma
teriile prime.

care este exprimată neliniștea pen
tru viața copiilor și speranța că ce
rul senin nu va fi acoperit nicio
dată de norii unei noi Hiroșime.

„Cerem semnarea imediată a unui 
tratat cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare”, a declarat 
Isitaro Ilirano, conducătorul delega
ției japoneze. Vorbitorul a arătat 
că poporul japonez cere cu hotărîre 
evacuarea bazelor militare de pe 
pămîntul său.

Reprezentantul Africii Centrale, 
Edward Ndlovu, a zugrăvit tabloul 
dramatic al asupririi coloniale în a- 
ceastă regiune a lumii. El a decla
rat apoi că „toți africanii — de la 
Cairo pînă la Capul ~ 
țe — se unesc cînd 
pace".

Victoria Nyarku,
Ghanei, vorbind despre rolul impor
tant pe care trebuie să-1 aibă femei
le în asigurarea securității interna
ționale, a propus să se constituie o 
delegație de femei care să discute 
cu John Kennedy și cu N. S. Hruș- 
ciov problemele păcii.

în numele poporului indian, Rana 
Jang Bahadur Singh s-a pronunțat 
pentru încheierea unui acord cu 
privire la interzicerea armei nu
cleare și a condamnat pe cei ce se 
eschivează de la semnarea unui a- 
semenea acord. Considerăm că ulti
ma experiență cu arma nucleară 
efectuată de S.U.A. la mare alti
tudine este o primejdie pentru ci
vilizația modernă, a spus el. Re
prezentantul Indiei s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru crearea unor 
zone denuclearizate în diferite părți 
ale globului pămîntesc. El a arătat 
că lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, încheierea 
tratatului de pace german, recu
noașterea R.D.G. ca stat suveran 
sînt măsuri de natură să contribuie 
la preîntîmpinarea unui nou război.

Pentru noi, austriecii, dezarmarea 
generală este o problemă de viață 
și de moarte, a declarat reprezen
tantul Austriei, Friedrich Scholl.

Roland Mvanghizi (Tanganica), a 
subliniat că numai în condiții de 
pace se pot dezvolta normal țările 
africane.

Calea cea mai rațională și mai 
justă constă în a se trece la de
zarmarea generală și totală, căci 
libertatea popoarelor, mari și mici, 
depinde de lichidarea dominației 
forței ; posibilitățile lor creatoare 
potențiale sînt împiedicate în pre
zent prin cheltuirea unor mijloace 
uriașe pentru cursa înarmărilor".

La ședință s-a dat citire mesaju
lui adresat Congresului de d-na 
Băndaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, în care se spune între 
altele : „Ca și toate popoarele iubi
toare de pace din lume sîntem con
vinși că dezarmarea constituie prin
cipala problemă a zilelor noastre“. 
Primul ministru al Ceylonului re
levă marea însemnătate a Con
gresului mondial pentru dezarmare.

După ce a amintit declarația șefu
lui guvernului sovietic, că U.R.S.S. 
nu va începe niciodată un război 
nuclear pentru a face ca lumea să 
devină comunistă, Sydney Silver- 
man, parlamentar englez, care par
ticipă la congres în calitate de 
oaspete, a declarat : „Dacă pre
ședintele Kennedy va face o decla
rație similară în numele capitalis
mului, ne vom afla la jumătate 
drum spre lichidarea pericolului 
catastrofă nucleară, dar numai 
jumătate de drum“. Silverman 
condamnat cu vehemență explozia 
nucleară americană la mare altitu
dine.

Mohammed Yala, membru al de
legației algeriene, a transmis po
poarelor Uniunii Sovietice din partea 
poporului algerian un salut și mul
țumiri pentru ajutorul pe care l-au 
acordat „revoluției noastre, luptei 
noastre pentru independența pa
triei“. El a subliniat că „poporul 
algerian este devotat cauzei păcii 
și s-a pronunțat totdeauna împotri
va cursei înarmărilor, pentru lichi
darea bazelor militare străine“.

Reprezentanta Indoneziei, d-na 
Subandrio, a dat citire mesajului a- 
dresat congresului de președintele 
Indoneziei, dr. Sukarno, în care se 
spune că țelurile congresului 
— triumful păcii, dezarmarea gene
rală, lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului — sînt, de asemenea, țeluri
le poporului indonezian. Președin
tele Sukarno își exprimă convin
gerea că hotărîrile congresului vor 
însufleți popoarele la lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru dreptate, 
frăție și prosperitate.

La ședință a fost citit mesajul a- 
dresat congresului de Kwame Nkru
mah, șeful statului Ghana. în me
saj Kwame Nkrumah subliniază : 
„Sînt sincer convins că Congresul 
de la Moscova va aduce o contri
buție importantă la cauza păcii“.

~ sim
țim în mod deosebit năzuința oa
menilor spre pace, a spus Homer 
Jack (S.U.A.), oaspete al Congresu
lui mondial pentru dezarmare. Re
prezentantul S.U.A. s-a pronunțat 
pentru interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, pentru realizarea 
dezarmării.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — în 
ședința plenară din 12 iulie a Con
gresului mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care a avut loc în 
Palatul Congreselor din Kremlin, 
s-a dat citire răspunsurilor unor șefi 
de guverne ai țărilor participante la 
Comitetul celor 18 pentru dezarmare, 
la scrisoarea prof. John Bernal.

Acad. Mihail Ralea a citit răspun
sul președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer. — -
este publicat 
rului).

Delegaților 
prezentat răspunsul guvernului ce
hoslovac la scrisoarea lui John 
Bernal. în acest răspuns guvernul 
Cehoslovaciei arată că sprijină întru 
totul propunerile guvernului sovie
tic cu privire la încheierea unui a- 
cord de dezarmare generală și to
tală și, în ce-1 privește, contribuie 
activ la realizarea acestui scop.

înfăptuirea programului de dezar
mare generală și totală constituie 
singura cale sigură și consecventă 
spre crearea condițiilor pentru o 
viață pașnică și fericită a popoare
lor.

în cadrul ședinței de dimineață, 
prezidată de d-na Subandrio (Indo
nezia), a luat cuvîntul Renato 
Biiossi, președintele F.S.M. Vorbi
torul a subliniat că politica de 
război se află în contradicție 
cu interesele fundamentale ale cla
sei muncitoare. Sindicatele au con
siderat întotdeauna că lupta pen
tru pace, pentru triumful principii
lor coexistenței pașnice este princi
pala lor sarcină.

O. Odinga, vicepreședintele parti
dului „Uniunea națională africană 
din Kenya“, a transmis Congresului 
un salut din partea lui Jomo Ke
nyatta, conducătorul poporului din 
Kenya. El a declarat că poporul său 
se pronunță pentru pace și dezar
mare. Vorbitorul a sprijinit progra
mul de întrecere economică în con
dițiile coexistenței pașnice a state
lor cu sisteme sociale diferite, pro
pus de Nikita Hrușciov.

Oginga Odinga s-a pronunțat cu 
hotărîre împotriva sistemului colo
nial „perfid și odios“. Vorbitorul a 
polemizat cu canonicul Collins care 
a afirmat că „sistemul liberei 
țiative nu ar aduce prejudicii 
poarelor din țările africane“.

Acest sistem s-a perimat, a 
clarat Odinga.

Acad. Dmitri Skobelțîn, președin
tele Comitetului pentru decernarea 
premiilor internaționale Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare", 
a dat citire scrisorii adresate Con-_ __ __  — ___ —
greșului de președintele Republicii “ AtoHtlT^unea Sovietică,' 
Guineea, Seku Ture, laureat al a- ...............
cestui premiu.

Seku Ture a subliniat că „Parti
dul democrat și guvernul Republi
cii Guineea aprobă în întregime șl 
sprijină convocarea Congresului 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace de la Moscova.
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In sala congresului
Vorbitorul a declarat că în inte

resul păcii nu se poate transmite 
R. F. Germane arma nucleară. El 
s-a pronunțat pentru crearea 
conjuncturi de mare încredere 
organizațiile care se pronunță 
tru pace din diferite țări.

în ședința de după-amiază a Con
gresului, primul a luat cuvîntul Sin 
Go Son (R.P.D. Coreeană) card a de
clarat între altele că, din cauza po
liticii de ocupație a S.U.A., pacea în 
Coreea nu a fost restabilită nici 
pînă acum.

De la tribuna congresului cosmo
nautul sovietic Gherman Titov a 
vorbit cu indignare despre acțiunea 
periculoasă și provocatoare a guver
nului S.U.A. — explozia bombei nu
cleare la mare altitudine. „Oamenii 
sovietici n-au deschis porțile Cos
mosului pentru ca americanii să le 
închidă“, a spus Titov.

Reprezentantul R.A.U., Halid Mohi 
Ed-Din și-a exprimat părerea că de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional eficient este 
singura posibilitate de a evita o ca
tastrofă.

„Dezarmarea înseamnă 
civilizației", a declarat 
Andrade, reprezentantul 
luptătoare. Vorbind cu 
despre atrocitățile săvîrșite de co
lonialiștii portughezi în Angola, de 
Andrade a spus că congresul tre
buie să sublinieze în declarația sa 
că lupta anticolonialistă este o con
tribuție la cauza păcii.

Nu cursa înarmărilor, ci dezarma
rea generală — iată calea împăcă
rii tuturor popoarelor, a declarat pa
triarhul Alexei al Moscovei și al în
tregii Rusii. Vorbitorul a condamnat 
experiențele nucleare „efectuate de 
Statele Unite împotriva părerii oa
menilor de știință și voinței popoa
relor”.

„în Germania occidentală, a spus 
Henrich Werner (R.F.G.), poate să se 
aprindă chibritul care va provoca 
o catastrofă mondială“. Werner a a- 
tras atenția că în R.F.G. se înfăp
tuiește militarizarea întregii vieți. 
El a sprijinit planul Rapacki cu pri
vire la crearea unei zone denuclea
rizate în Europa centrală.

Cunoscutul poet irakian Muham
med Mahdi El-Djavahiri a citit de 
la tribuna Congresului versuri în

Bunei Speran- 
este vorba de

reprezentanta

salvarea 
Mario de, 

Angolei 
indignare

Ședința Comisiei „Dezarmarea 
și problemele ei politice și tehnice"
MOSCOVA 12 (Agerpres).—TASS: 

La 11 iulie, în ședința de seară a 
Comisiei „Dezarmarea și problemele 
ei politice și tehnioe” a congresului 
mondial au fost prezentate pe scurt 
concluziile în legătură cu 
celor patru subcomisii.

După cum a anunțat Isabelle 
Blume (Belgia)', subcomisia ~ 
mele securității" recomandă o mai 
largă informare a popoarelor despre 
situația din toate zonele unde se 
observă o situație nestabilă.

Subcomisia a subliniat rolul pozi
tiv al neutralității, al creării zone
lor dezatomizate și evacuării trupe
lor străine de pe teritorii străine. 
Heinz Wilmann (R.D.G.) a făcut cu
noscut că subcomisia „Experiențele 
atomice și colaborarea în Cosmos” 
a recomandat în unanimitate con
gresului să ceară tuturor guvernelor 
care dispun de arma nucleară să 
înceteze deîndată experimentarea 
ei. S-a subliniat că’ cercetarea Cos
mosului trebuie să servească exclu
siv țelurilor pașnice.

Reprezentantul Poloniei, Ostap

lucrările

„Proble-

Dluski, luînd cuvîntul în numele 
subcomisiei „Zonele denuclearizate 
și zone de control”, a declarat că 
„o pace trainică și îndelungată 
poate fi asigurată numai în condi
țiile dezarmării generale și totale, 
supuse unui sever control interna
țional. Pentru a atinge acest obiec
tiv este necesar să se obțină crea
rea zonelor dezatomizate în diferite 
părți ale globului pămîntesc, in
clusiv ’ —
navia, 
nului
Africa și America Latină“.

Subcomisia „Aspectele politice și 
tehnice ale dezarmării” consideră că 
pentru lichidarea primejdiei unui 
război termonuclear și pentru asi
gurarea unei păci trainice trebuie 
înfăptuită dezarmarea generală și 
totală.

Subcomisia este de părere că sar
cina urgentă o constituie încheierea 
unui acord cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare, iar pen
tru control sînt cu totul suficiente 
mijloacele naționale ale statelor.

în Europa centrală, Scandi- 
Balcani, Asia și țările Ocea- 
Pacific, Orientul Apropiat,

LONDRÄ 12 (Agerpres). în 
vizitei de ‘ ‘ ’
Maudling, 
Angliei, a 
partidelor 
ceasta țară. în ciuda cererii insis
tente a poporului din Kenya de a i se 
acorda imediat independența, gu
vernul englez, prin intermediul lui 
Maudling, a refuzat din nou să sta
bilească o dată apropiată pentru

cursul 
cinci zile prin Kenya, 
ministrul coloniilor al 

dus tratative cu liderii 
politice africane din a-

organizarea de alegeri și acordarea 
independenței.

Continuîndu-și manevrele în ve
derea amînării datei acordării inde
pendenței, guvernul englez a propus 
ținerea unei noi conferințe consti
tuționale, care să aibă loc înainte 
de a fi rezolvată problema stabi- 

, lirii datei alegerilor și acordării in
dependenței.

mii contemporane, 
subliniat că numai 
bază de egalitate cu 
lizate poate rezolva 
nomice ale țărilor 
voltate. Printre

au 
pe

MOSCOVĂ. — La 11 iulie condu
cători ai P.C.U.S. și ai guvernului 
sovietic în frunte .cu Nikita Hruș- 
ciov au vizitat baza științifică ex
perimentală „Gorki Leninskie” a 
Institutului-de genetică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. și Insti
tutul de cercetări, agricole din re
giunile centrale ale zonei fără cer
noziom, la Nemcinovka de lîngă 
Moscova. în tot cursul zilei condu
cătorii sovietici s-au documentat a- 
supra activității obiectivelor vizitate.

NEW YORK. Răspunzînd invita
ției Comitetului femeilor sovietice, 
la 11 iulie a părăsit New York-ul 
pe calea aerului, plecînd la Mosco
va, un grup de membre ale mișcării 
„Femei, luptați pentru pace !” 
Grupul nostru, a declarat d-na Wil
son, întemeietoarea acestei mișcări, 
intenționează să participe la Con
gresul mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace. Consider că congre
sul care se desfășoară astăzi la 
Moscova este un pas real spre rea
lizarea păcii. Ea a spus că la miș
carea pe care o conduce participă 
aproximativ 100 000 de femei ame
ricane, al căror țel principal îl con
stituie dezarmarea totală în întrea-

Cu înalt simț de răspundere
pentru destinele

După discuțiile aprofundate des
fășurate în cursul zilei de 
miercuri în cele patru comisii, joi 
dimineața, în palatul Congreselor 
din Kremlin, Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
și-a reluat lucrările în ședință 
plenară.

A patra zi a Congresului i-a gă
sit, așadar, reuniți din nou în a- 
ceeași sală pe toți solii păcii. A- 
vem din nou în față tabloul de
venit familiar al numeroșilor re
prezentanți ai popoarelor veniți 
din toate colțurile lumii, atît de 
diferiți în ce privește culoarea 
pielii, portul, graiul, ocupația, vîr- 
sta, concepțiile politice etc., dar 
animați de un puternic simț de 
răspundere față de interesele o- 
menirii, de dorința comună de a-și 
uni eforturile în apărarea păcii. 
„Am sosit din inima Africii la 

acest Congres — a declarat repre
zentantul Kenyei, O. Odinga — 
conștienți de răspunderea și da
toria noastră în lupta pentru pre
întîmpinarea războiului". Aseme
nea cuvinte pot fi auzite aci din 
partea multor delegați.

Către ora 9, participanții își o- 
cupă locurile. Ședința este prezi
dată de d-na Subandrio, conducă
toarea delegației indoneziene. Ea 
dă cuvîntul primului vorbitor la 
ședința de azi, academicianul 
Mihail Ralea, care citește răspun
sul tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R'. P. Romîne, adresat 
prof. John Bernal. Delegații as
cultă cu viu interes textul răspun
sului trimis de șeful guvernului 
romîn, în care este expusă poziția 
clară și constructivă a țării noas-

ire în problema vitală a lumii 
contemporane — dezarmarea ge
nerală și totală. Asigurarea pe 
care o dă guvernul R. P. Romîne, 
că va continua să facă și în vii
tor tot ce-i stă în putință pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru triumful cauzei co
laborării și prieteniei 
poare, este întîmpinată cu aplauze.

Ca și în zilele precedente, am 
auzit nu o dată în rîndurile dele-

între po-

Corespondenjă telefonică 
din Moscova

gaților exprimîndu-se. recunoștin
ță țață de șefii de guverne care 
au manifestat bunăvoința de a-și 
expune poziția în problema care 
preocupă întreaga omenire. Dar de 
ce nu toți șefii de guverne soli
citați au răspuns la propunerea de 
a-și expune punctul de vedere în 
această problemă ? — se întreabă 
mulți delegați. Aceasta ar fi creat 
posibilitatea ca. delegații la Con
gres să confrunte pozițiile oficia
le, să-și exprime atitudinea față 
de ele. Nu puțini delegați își ma
nifestă regretul că șefii de guver
ne ai unor state occidentale s-au 
mărginit la niște răspunsuri în 
doi peri, iar președintele S.U.A. 
nici măcar n-a dat un răspuns la 
propunerea prof. Bernal.

Vorbitorii se perindă la tribună, 
expunîndu-și opiniile în proble
mele examinate. După cum a re
marcat parlamentarul englez Syd-

păcii
ney Silverman, „aici există o de
plină libertate a cuvîntului pen
tru reprezentanții vederilor celor 
mai opuse". Intr-adevăr, părerile 
participanților sînt diverse, unele 
cuvîntări cuprind chiar polemici 
la adresa unuia sau altuia dintre 
delegați. Important însă este fap
tul că toți vorbitorii, fără excep
ție, subliniază cu însuflețire ne
cesitatea de a se depune toate e- 
forturile pentru a se obține de
zarmarea și statornicirea unei 
păci trainice în lume. Și nu poți 
să nu fii de acord cu Jean Parii 
Sartre, cunoscutul filozof, scriitor 
și militant pe tărîm obștesc din 
Franța, care, împărtășindu-și im
presiile despre Congres, s-a oprit 
la ceea ce caracterizează din pri
ma zi lucrările marelui forum al 
popoarelor : „Congresul actual este 
mai reprezentativ decît întîlnirile 
internaționale precedente. La con
gres participă oameni care repre
zintă diferite puncte de vedere. 
Unii se tem că nu se vor putea 
înțelege între ei. Eu am certitu
dinea că acești oameni de bună 
credință nu pot să nu obțină un 
acord pozitiv... Congresul acesta 
va fixa acordul oamenilor de di
ferite păreri pentru ca, înfrîngind 
dificultățile, să prevină războiul".

Congresul își continuă lucrările 
și nu încape îndoială că rezulta
tele sale vor aduce o contribuție 
remarcabilă la unirea tot mai 
strînsă a popoarelor de pretutin
deni în lupta pentru dezarmare și 
pace.

ga lume, încetarea experiențelor nu
cleare.

HANOI. Editura „Cultura“ a pu
blicat în limba vietnameză romanul 
„Baltagul“ de M. Sadoveanu.

BUENOS AIRES. Recent, cunos
cuta artistă argentineană Berta Sin
german, apreciată recitatoare de 
versuri, a întreprins un turneu în 
Brazilia, Uruguay, Chile și Argen
tina. Berta Singerman a dedicat cea 
mai mare parte din program unor 
fragmente din „SUrîsul Hiroșimei“ 
de Eugen Jebeleanu, poem tradus 
în limba spaniolă de Serrano Perez, 
lector de limba spaniolă la Univer
sitatea din București.

SAN FRANCISCO. Un tribunal 
din San Francisco a condamnat la 
6 luni închisoare trei pacifiști ame
ricani, care au încercat să pătrundă 
în regiunea în care au loc experien
țele nucleare americane din Paci
fic în semn de protest împotriva a- 
cestor experiențe. Doi alți pacifiști, 
care i-au ajutat pe primii trei să 
întreprindă curajoasa lor acțiune de 
protest, au fost, de asemenea, con
damnați la șase luni închisoare.

BONN. în R. F. Germană conti
nuă să crească prețurile. la alimen
te. Ziarul hamburghez „Die Welt“ 
anunță că, conform datelor statis
tice oficiale, fiecare persoană chel
tuiește pentru alimente în medie 
cu 12,56 mărci pe lună mai mult 
decît acum trei ani. Locuitorii de 
la orașe cheltuiesc pentru alimen
te cu 38,40 de mărci pe lună mai 
mult.

CONAKRY. La Conakry s-a des
chis conferința unei serii de țări a- 
fricane în problema posibilităților 
de amenajare a bazinului fluviului 
Senegal. După cum transmite cores-

pondentul agenției France Presse, la 
conferință iau parte delegații din 
partea Republicii Mali, Senegalului, 
Mauritaniei și Guineei.

TEL AVIV. începînd de la 1 august, 
prețurile la pîine și produsele de 
panificație în Izrael se majorează 
cu 50 la sută. După cum a declarat 
ministrul comerțului și industriei, în 
curînd se vor majora simțitor pre
turile la ouă și produse lactate.

LONDRA. Helen Allergranza, 
luptătoare dîrză pentru pace, care 
a fost întemnițată de autoritățile 
engleze pentru activitatea ei în fa
voarea păcii, a început o grevă a 
foamei de zece zile în semn de pro
test împotriva efectuării exploziei 
nucleare în Cosmos de către Statele 
Unite.

WASHINGTON. La 11 iulie, S.U.A. 
au efectuat pe poligonul experimen
tal din statul Nevada o nouă ex
plozie subterană a unui dispozitiv 
nuclear. Comisia pentru energia ato
mică a comunicat că explozia a fost 
efectuată la o adîncime foarte mică.

BONN. Generalul Norstad, coman
dantul suprem al forțelor armate 
ale N.A.T.O. din Europa, a sosit la 
12 iulie la Bonn, 
sire, Norstad s-a 
de Război unde a 
cu Strauss. Nu 
despre conținutul _____ ________
în după-amiaza aceleiași zile Nor
stad a fost primit de președintele 
R.F.G., Lubke.

LONDRA. Din galeria de tablouri 
„O'Hanna Art Gallery“, din vestul 
Londrei, s-au furat 35 de tablouri, 
a căror valoare este apreciată' la 
400 000 lire sterline. Printre tablou
rile furate se 
Picasso, Manet, 
Lautrec și alți

------- o®o-----------

Notă externă

Imediat după so- 
Qus la Ministerul 
avut o convorbire 
s-a anunțat nimic 
acestei convorbiri.

numără opere de 
Renoir, Toulouse- 

pictori.
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Moscovă, T2 iulie.

Anunfaf cu mult fam-fam, congresul 
așa-zisei „Confederații Internationale a 
Sindicatelor Libere“ (C.I.S.L.) s-a des
chis acum cîfeva zile în Berlinul oc
cidental. Atît locul ales pentru desfă
șurarea congresului, cîf și o serie de 
manifestări între care defilarea osten
tativă a unor delegafi, în apropierea 
granifei cu Berlinul democrat, demon
strează clar că o îndeletnicire primor- 

C.I.S.L. este de a sufla în 
„războiului rece". Și aceasta

dială a 
foalele 
într-un moment cînd năzuința de pace 
a oamenilor muncii — așa cum arată 
și Congresul mondial pentru dezarmare 
generala și pace — se afirmă cu o 
forță fără precedent.

lată de ce tot mai mulți membri ai 
sindicatelor, între care unele afiliate 
la C.I.S.L., dezaprobă acțiunile organi
zației scizioniste. Telegramele de presă 
anunță, de exemplu, că „delegația 
Confederației naționale a muncitorilor 
industriali din Brazilia, care numără 
800 000 de membri, a părăsit congresul 
C.I.S.L. și a anunțat ruperea legături
lor cu această organizație" (A.F.P.). 
Aceeași agenție, explicînd cauzele a- 
cesfei rupturi, precizează că hotărîrea 
Confederației braziliene se datorește 
solidarității cu poporul cuban, precum 
și dezacordului față de poziția nega
tivă, adoptată de C.I.S.L., în privința 
unității sindicale internaționale (după 
cum se știe, C.I.S.L’. refuză să înfre-

prindă măsuri de apropiere cu cea mai 
mare și .mai puternică organizafie in
ternațională sindicală — Federația Sin
dicală Mondială).

Nu este vorba însă doar de un caz 
izolat. După cum constată tot agenția 
France Presse înfr-o corespondentă 
din Berlinul occidental „sindicatele 
centrale abandonează C.I.S.L.". Agen
ția arată de asemenea : „Confederația 
a pierdut, de exemplu, sindicatele (ț!jn 
Cuba (1 200 000 de membri) și c 
Ghana (90 000 de membri). Un alt as ■ 
pecf negativ ai C.I.S.L. rezultă din fap
tul că a recrutat foarte putini memb.ri 
din rîndurile muncitorilor calificați".

Agenția constată că „un alt aspect 
negativ este și acela că in sindicatele 
C.I.S.L. există un număr mic de femei. 
La Congresul de la Berlin nu participă 
decît 15 femei".

Asemenea știri despre exodul unor 
importante organizații sindicale natio
nale care făceau parte dm C.I.S.L, con
stituie o dovadă că tot mai numeroși 
oameni ai muncii din fările capifalisfe, 
aparfinînd diferitelor sindicate, avînd 
diferite convingeri politice, întorc spa
tul0 liderilor scizionișfi, pronunțîndu-se 
pentru unitate — chezășia succeselor 
muncitorilor în lupta pentru interesele 
lor vitale, pentru pace.

I. G.
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