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Pentru terminareaRitm intens Ia toate lucrările !o

La comitetul raional de partid, la terminate cu recoltatul celor 1120 sfatul popular și la consiliul agricol ha de grîu. Aici s-a lucrat la re- raional, birourile sînt goale. „Toată lumea e pe teren. Unii se întorc tori și combine...Noaptea, la lumina seara tîrziu, iar alții la încheierea campaniei de recoltare" — ne explică o funcționară.Comitetul raional de partid și sfatul popular al raionului Urziceni au _ ____ ________trimis cadrele cu experiență în gos- • campania de recoltare se întîlnește
coltat cu seceri, cu secerători-legă-farurilor, se ară cu 5 tractoare? La începutul' ‘eăp'tăniînii erau arate 200 ha, din care 120 ha au și fost însămînțate cu plante furajere.O bună organizare a muncii în .....,,.s.... _ .podăriile colective să ajute la or- și în multe alte .locuri; la gospodă- ganizarea muncii în campania de riile . colective din Alexeni, Ion recoltare, la mobilizarea tuturor for- Roată, Sărățeni și altele. In momentelor pentru ca ______________________ _ tul de fața, multegrînele . să fie .................. ...................“strînse la timp și fără pierderi.Am străbătut în aceste zile satele și cîmpiile raionului, ne-am oprit la arii și pe tarlale, acolo unde se ara și se însămînțau culturi furajere, la bazele de recepție. Se poate spune că în general munca este bine organizată și se lucrează cu multă hărnicie și spirit gospodăresc.S.M.T. Eliza Stoenești, ora 6 dimineața. Directorul, organizatorul de partid, mecanicii din ateliere erau plecați la brigăzi. Singurul om cu care se putea sta de vorbă era dispecerul stațiunii. De la el am aflat că pînă la 12 iulie, mecanizatorii stațiunii au recoltat grîul de pe 2 960 ha, din 7 380 ha cît au în plan.Cu toate că abia de un ceas a răsărit soarele, stiva mare de saci cu grîu arată că la aria nr. 1 a gospodăriei colective din satul Eliza Stoenești se lucrează din zori. Batoza zumzăie uniform — semn că cei doi coșari își cunosc bine meseria și lucrează cum trebuie. De la tractoristul Gheorghe Vrabie și de la Ion Nuță, brigadier că batoza treieră 36 000 kg de grîu.La gospodăria August" din Bărcănsști, aproape 1 100 ha de grîu, mai erau de recoltat vreo 300 de hectare. Pe tarlalele brigăzii a Il-a de cîmp, 5 combine argintii înaintau bîzîind. Descărcatul sacilor se tace din mers, iar mai multe căruțe îi transportă la arioae, unde sînt cîntăriți și încărcați în remorcile care-i transportă la magaziile gospodăriei sau la baza de recepție. Brigadierul Ni- culae Răducanu e mulțumit de felul în care lucrează combinării. Vasile Iordache, Ion Mitan și Dincă Dobre recoltează fiecare zilnic cu combina 15—16 000 kg grîu. Mai jos, către sat, pe tarlaua de pe care paiele au fost ridicate, mecanizatorii Ion Toma și Gheorghe Burghelea făceau arături de vară.Și în lanurile gospodăriei de stat din Bărcănești se lucrează de zor. Din 1 000 de hectare de grîu se recoltaseră peste 700 ha. Aici am a- vut ocazia să cunoaștem pe cîțiva din cei mai buni combined din raion, oameni ca tov. Gheorghe Tă- nase, loan Barbu, Florian Apoștoles- cu și Ion Gospodin, membri de partid, care recoltează zilnic cu combina 18 000—22 000 kg de grîu.Colectiviștii din Coșereni erau pe

-------------------- -—-------- ----- — din aceste gospo-
Insemnări din raionul

Urziceni tatul griului.în unele locuri ■"____ —7 întîlnești însă aspecte care arată că nu peste tot se lucrează organizat, cu spirit de răspundere.Cind am ajuns la S.M.T. Balaciu era pe la amiază. Potrivit datelor de care dispunea tov. Ion Suică, dispecerul stațiunii, mecanizatorii strînseseră recolta de pe 4 000 hectare din cele aproape 6 000 ha planificate. Cîte mașini au avut defecțiuni, cum au fost reparate ? „Toate merg bine. Doar la 3 combine au fost mici defecțiuni care au
M. ROTARU 

coresp. „Scînteii“

Realizări 
dar nu pe măsura 

posibilități lorGALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Pe ogoarele regiunii Galați ritmul re- coltatului a fost intensificat in ultimele zile. Pînă la data do 12 iulie griul și secara au fost secerate de pe mai mult de 63 la sută din suprafața însămînțată.La strînsul griului sînt fruntașe pe regiune raioanele Făurei (aici recoltatul acestei culturi se apropie de siîrșit) și raioanele Brăila. Mai slab stau Panciu și Focșani unde este insuficient de bine multe din mijloacele manuale existente sînt capacitatea lor.Odată cu recoltatul, regiunii se desfășoară din plin și treieratul. Pînă în ziua de 12 iulie s-au treierat griul, secara și orzul de pe o suprafață de 105 744 ha. Totodată au fost arate pentru culturile duble 26 312 ha, iar pe 14 446 ha s-au făcut însămînțări în miriște.

Galați și raioanele recoltatul organizat, mecanice și folosite subpe ogoarele

Irigarea culturilor ajută pe. lu
crătorii de la G.A.S. Urziceni, re
giunea București, să obțină recol
te mari. în fotografie : Echipa 
condusă de Ion Dumitrache irigă 
zilnic peste 24 000 mp teren.

(Foto : Agerpres)

Brigada de sudori condusă de Ni- j 
( culaie Florescu de Ia uzinele „Steaua j 
( Roșie" din București e. binecunoscută j 
f în întreprindere pentru rezultatele ob- I 
j. tinute în producție. De là începutulM 
[ anului, brigada șl-a depășit.’ lunar j 
!• sarcinile de producție cu 20—25 la j 
f sută, economisind numai în trimes- j 
f trul doi 2 634 kg electrozi. în foto- J 
( grafie : o parte din membrii brigăzii : j 
I Mircea Constantin, Niculaie Florescu, > 
j Florica Burlui șl Gheorghe Geantă. -j

Conferința pe țară a inginerilor și tehnicienilorSTUDENȚI 
A ODIHNĂMașină de recoltat mazăre

Colectivul Uzinei de pompe și mașini agricole din 
București a începui să producă în serie un nou utilaj pen
tru mecanizarea lucrărilor agricole: mașina de recoltai 
mazăre. Noua mașină, prima de acest fel construită în țara 
noastră, este tractată și acționată de tractor. Cu ajutorul 
ei, mazărea este tăiată de la suprafaja terenului și așezată 
apoi în brazde. După ce s-a uscat și s-a desăvîrșit coa

cerea, mazărea 
este treierată cu 
combine echipate 
cu un dispozitiv 
ridicător.

Datorită nivelu
lui tehnic înalt la 
care este realiza
tă, noua mașină a- 
sigură o producti
vitate ridicată în 
exploatare.

înfăptuiri pe iărîm 
sanitar

de cîmp, aflăm zilnic 35 000—colectivă „23 din cele

( Continuare în pag. a Il-a)

Biblioteci medicale

0 DISCUȚIE CU RAFINOR!!

MUREȘ (co- „Scînteii").

La Combinatul siderurgic Hune
doara s-a înființat de curind, pentru 
siderurgiști, un centru de medicină 
a muncii, dotat cu aparatură mo
dernă.

Cabinete de medicină a muncii 
funcționează, de asemenea, la Lu- 
peni și Cugir. în orașul Sebeș s-a 
dat în funcțiune o maternitate, iar 
la spitalul unificat din orașul Brad 
a luat ființă zilele acestea o nouă 
secție pentru copii cu 50 de paturi.

Constructorii 
de tractoare învațăBRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Recent, numeroși tineri de la Uzinele „Tractorul“ din Brașov au absolvit școala medie serală cu calificativul „foarte bine". Ei s-au înscris la cursurile de pregătire- pentru candidați la concursul de admitere în învățămîntul superior. A- proape 100 dintre ei s-au înscris la cursurile de pregătire de pe lingă Institutele Politehnice din București, Iași, Timișoara și Brașov.

dispoziția cadrelor 
regiunea Suceava

Pentru a pune la 
medico-sanitare din 
cărfile de documentare necesare activi
tății lor, au fost create in ultima vreme 
5 biblioteci medicale raionale la Cîmpu- 
lung, Botoșani, Fălticeni, Dorohoi și Ră
dăuți. In afara acestora, biblioteca medi
cală regională Suceava desfășoară o rod
nică activitate atît prin secția sa de îm
prumut cîf și prin înzestrarea circums
cripțiilor sanitare rurale cu biblioteci 
proprii.

Posibilități de valorificare superioara a țițeiului și de îmbunătățire 
a calității produselor petroliere

Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. prevăd că în anul 1965 valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de țiței supusă prelucrării trebuie să crească cu cel pu
țin 40 Ia sută față de anul 1959. în același timp va trebui asigurată dezvoltarea produc

ției de materii prime necesare industriei petrochimice.
în primii doi ani și jumătate ai planului de șase ani, petroliștii din rafinării au 

obținut realizări de seamă în valorificarea superioară a țițeiului și în îmbunătățirea cali
tății produselor petroliere. Pentru a cunoaște experiența dobîndită de către petroliștii 
din rafinăriile din Ploiești și mai ales ce posibilități și rezerve mai există în această di
recție, Ia subredacția noastră din Ploiești a fost organizată o discuție cu un grup de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din cîteva rafinării din Ploiești. Redăm o parte din pro
blemele care s-au desprins în cadrul discuției :

GHEORGHE BELU 
maistru principal 

Ia rafinăria Ploiești, 
Erou al Muncii Socialiste

„Lucrez la sec
ția de fabricare a 
uleiurilor. Pentru 
sporirea producției 
de uleiuri minerale

ne-am orientat, în primul rînd, spre folosirea 
.diferențiată, a materiei prime in scopul utili
zării întregului ei potențial în produse .albe 
sau .uleiuri. S-a observat la un moment dat 
că păcura din țițeiurile cbsfaltoase livrate de 
unele schele, are un conținut in uleiuri ce. 
depășește potențialul altor țițeiuri prelu
crate în acest scop în același timp, uleiurile 
respective au caracteristici superioare : conge
lare scăzută și indice de vîscozitate ridicat. 

? Anul trecut.'această păcură era distilată in a-
< mestec cu alte materii prime, de calități di- 
$ ferite. Pe- baza încercărilor efectuate în labo- 7 ratorul de cercetări al rafinăriei, s-a trecut< anul acesta la prelucrarea materiei prime se- •S lecționată pe sorturi. Rezultatul ? Producția de 7 uleiuri minerale a crescut cu 26 la sută.

în rafinăria noastră au fost luate măsuri 
pentru perfecționarea procesului tehnologic de 

\ distilație in vid a păcurei și de rafinare a 
uleiurilor. în această direcție, propuneri inte

rn resante au făcu' maistrul Tănase Harhoi, ta
ft blonistul Nicolae D Andrei, pompagiul Dănilă 

Tilincă. rafinorul Aron Bogdan și numeroși 
y, uiți muncitori, tehnicieni și ingineri. Printre altele, s-au adus îmbunătățiri constructive in- y ’.talației de distilație în vid nr. 2. Ca urmare, SI obținem lunar o producție suplimentară de <■< peste 500 tone uleiuri.
« Sigur că mai avem numeroase rezerve inter- 

ne în ce privește valorificarea superioară a

<’

țițeiului. De aceea, ne propunem să continuăm 
prelucrarea materiei prime, finind cont de ca
litățile ei. In urma unor modificări aduse in
stalațiilor tehnologice a rămas disponibilă fos- 

. ta instalație de stabilizare a benzinei cracate 
brute. La propunerea colectivului secției noas
tre, această instalație va fi transformată pen
tru dezasfaltarea cu propan a păcurii. în a- 
cest fel vom putea spori producția de ulei re
zidual — un produs foarte valoros care, în 
amestec cu alte uleiuri, le îmbunătățește din 
punct de vedere calitativ“.

FRANCISC MARTINAS 
secretarul comitetului 

le partid de la rafinăria 
Teleajen

„în cursul lunii 
ianuarie, la insta
lația de deparafi- 
nare rir. 2 nu s-a 
realizat planul de

producție. Biroul organizației de bază din secție 
și-a propus să urmărească, împreună cu tova
rășii din activul fără partid, cauzele care au 
determinat această situație. Din analiza făcută 
a reieșit că nu se realizau randamentele plani
ficate, datorită pierderilor însemnate de produ
se petroliere și de chimicale. Cîțiva tehnicieni 
au primit sarcina din partea biroului organiza
ției de bază să măsoare pierderile care au loc 
in trei puncte mai importante ale instalației. 
Un calcul a arătat că lunar se pierdeau pro
duse în valoare de peste 10.000 lei. Bineînțe
les că defectele respective au fost remediate 
pe loc.

Organizația de partid s-a preocupat în con
tinuare de problema reducerii pierderilor de 
produse petroliere. în adunarea generală a or
ganizației de bază au fost criticați cei care

dovedeau uneori neglijență în muncă'; totoda- << 
tă, s-a hotărît să se înființeze în secție o co- >> 
misie de muncitori și tehnicieni care să ur- Z? 
mărească periodic situația pierderilor. Aseme- << 
nea acțiuni au fost întreprinse, la indicația >> 
comitetului de partid, în toate secțiile rafina- <y 
riei. Astfel, prin reducerea pierderilor de țiței << 
și produse petroliere, colectivul rafinăriei a >> 
putut să realizeze în primul semestru econo- 
mii de peste 200.000 lei. <<îti secția ulei II se află la un loc vizibil o 77 
pancartă pe care scrie : „Rafinori ! Mărind << 
randamentul în ulei deparafinat cu 1 la sută % 
față de cit este planificat, vom obține anual o producție suplimentară în valoare de 400.000 << lei". Organizațiile de bază folosesc și alte for- SS 
me ale muncii politice de masă în lupta pen- // 
tru valorificarea superioară a țițeiului și îm- << 
bunătățirea calității produselor petroliere. La % 
gazetele de perete din secții și la stația de >> 
radioamplificare sînt difuzate periodic rezul- << talele întrecerii, se ia atitudine critică față de Y 
cei care manifestă conservatorism în aplicarea 7> 
măsurilor tehnico-organizatorice propuse în « 
consfătuirile de producție. \\

Comitetul de partid își propune să îmbună- « 
tățească formele muncii politice de masă în \\ 
sprijinul realizării sarcinilor de plan. Printre $> altele, vom organiza schimburi de experiență « 
intre agitatorii din diferite secții, în scopul \\ 
generalizării metodelor bune folosite în mun- >> 
ca lor. Vom acorda mai multă atenție activi- << 
lății formațiilor artistice din cadrul clubului \\ 
rafinăriei, pentru ca și acestea să contribuie >> 
la mobilizarea muncitorilor și tehnicienilor in << 
vederea rezolvării problemelor producției”.
POPESCU HARALAMBIE 

inginer, șeful serviciului 
producție la rafinăria

Ploiești

„Vreau să arăt 
mai întâi cîteva ci
fre. Colectivul ra
finăriei noastre a 
îndeplinit sarci- i globală și marfă pe 

primul semestru cu cîteva zile mai devreme.

Ing. N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

nile de plan la producția

(Continuare în pag. IV-a)
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TG. resp. La Izvorul Mureș a sosit primul grup de oaspeți — 300 de studenți din diferite orașe ale țării. Pentru a li se asigura condiții cît mai bune, au fost renovate toate vilele, camerele s-au dotat cu bilier nou.în tabăra dențească de Izvorul Mureș vor petrececanța de vară a- proape 2 000 de

mo-stu- la își va-
(Agerpres) studenți.

Vineri s-au deschis în sala mică a Palatului R. P. Romîne lucrările Conferinței pe țară a inginerilor și tehnicienilor din Republica Populară Romînă.La lucrări participă peste 500 de delegați, aleși la conferințele locale ale inginerilor și tehnicienilor, numeroși invitați — reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, ai unor ministere, organizații centrale de stat și obștești.Conferința a aprobat următoarea ordine de zi :1. — Raportul Consiliului Central al Asociației Științifice a Inginerilor și Tehnicienilor asupra activității a- sociației în ultimii doi ani și măsurile de reorganizare a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor.2. —! Raportul comisiei de revizie.

3. — Alegerea Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din R. P. Romînă.Prof. dr. ing. Ștefan Bălan, vicepreședinte al Consiliului Central A.S.I.T., a prezentat raportul, la primul punct de pe • ordinea de zi ; prof. ing. Constantin Dinculescu a prezentat raportul la cel de-al’doilea punct.Tovarășul Isac Martin, președintele C.C.S. a adus conferinței salutul Consiliului Central al Sindicatelor.La discuții în legătură cu ’rapoartele prezentate au luat cuvîntul 33 de delegați și invitați la Conferință.Lucrările Conferinței continuă sîmbătă. ’ (Agerpres)In pag. 5-a :. Lucrările Confe
rinței pe țară a inginerilor și'teh-i 
nicienilor.Congresul mondial pentru dezarmare generală șî pace

Schimb de păreri liber, 
însuflețit de ideile păcii

'Activitatea intensă, multilaterală, răspunderea categoriei respective 
schimbul piu de păferi direct liber lupta pentru pace și dezarmare. și sincer a, caracterizat și cea de-a Astfel, la întâlnirea conducătorilor 
cinceà zi a Congresului ~
pentru dezarmare și pace. Pînă la ținut în sala Octombrie a Casei Sin- 
ora cînd transmitem n-au ' ' .... j - , -

dințe plenare ; abia la ora 
locală) va avea loc prima 
dința de noapte. Președinții comi
siilor sintetizează dezbaterile avute 
în cadrul lor pentru a prezenta în 
ședință, plenară concluziile ce vor 
sta la. baza documentelor pe care 
urmează să le aprobe Congresul, 
întreaga desfășurare a acestor lu
crări poartă astfel pecetea demo
cratismului care a caracterizat lu
crările Congresului. Acum, cînd ele 
se apropie de sfîrșit, sînt semnifi
cative declarațiile pe care ni le-au 
făcut în cursul convorbirilor unii 
dintre participanți.

— „Am plecat de acasă cu oare- 
cari incertitudini în ce privește felul 
cum se vor desfășura discuțiile — 
ne-a spus un membru al delegației 
italiene. Am putut însă constata că 
la Congres, unde s-au reunit oa
meni de concepții politice și ideo
logice atît de diferite, au putut fi 
exprimate liber toate opiniile, că 
s-a putut discuta în contradictoriu. 
Din acest punct de vedere Congre
sul s-a dovedit mai mult decît încu
rajator, căci arată convingător că și 
de aici înainte există posibilitatea 
de colaborare și de unire pe plan 
național și internațional, a eforturi- •

M • •

în

mondial

fost șe-
20 (ora 

șe-

sindicali din zeci de țări, care s-a

dicatelor, s-a făcut puternic simțit 
suflul clasei muncitoare internațio
nale — forța cea mai activă și mai 
combativă a luptei pentru pace. In 
cuvîntul secretarului general al sin-

: ..diHIIIHIIIIHHIIHIIIIHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIh.

CORESPONDENTĂ TELEFONICĂ 
DIN MOSCOVA

I»'

dicatului muncitorilor din industria 
de tutun din Anglia, ca și în acela 
al secretarei C.G.T. (Franța), a ră
sunat năzuința oamenilor muncii din 
țările occidentale de a se vedea eli
berați de povara tot mai apăsătoa
re a cursei înarmărilor ; după cum 
reprezentanții sindicatelor din India, 
Nigeria etc. au exprima-t interesul 
popoarelor afro-asiatice de a vedea 
înfăptuindu-se dezarmarea genera
lă, ca un mijloc important de asigu
rare a independenței naționale și de 
lichidare a rămînerii în urmă pe 
plan economic a acestor țări, supuse 
atâta timp dominației coloniale.

Am avut ocazia să asistăm la în
tâlnirea oamenilor de știință care s-a 
ținut la Palatul congreselor. în sală 
— un buchet al oamenilor de știință

pornind de la marea răspundere a 
oamenilor de știință de pretutindeni, 
i-a chemat să-și unească eforturile 
în direcția elaborării unor măsuri 
care să înlesnească realizarea de
zarmării.

Interesantă a fost și întâlnirea oa
menilor de litere, care s-a ținut la 
clubul scriitorilor din Moscova. Au 
fost de față scriitori și publiciști cu- 
noscuți ca Pablo Neruda, Jean Paul 
Sartre, Ilya Ehrenburg, G. Vigorelli, 
Carlo Levi, K. Fedin, M. Asturias, 
J. Marinello, Geo Bogza, Ion Pas. 
întâlnirea a prilejuit un viu schimb 
de păreri între scriitori, aparținînd 
celor mai diferite curente literare și 
convingeri politice. Chiar dacă nu 
poți fi de acord cu Unele dintre pă
rerile exprimate de scriitorul fran
cez Jean Paul-Sartre, este .justă con
cluzia — formulată de el — a nece
sității de a salva cultura mondială 
de influența „războiului rece“, de a 
face ca ea să devină o ‘„armă a 
păcii".

Același schimb de păreri viu, in
teresant s-a desfășurat la întâlnirile 
membrilor parlamentelor, reprezen
tanților tineretului, femeilor, ai cul
telor religioase. întâlnirile pe pro
fesii s-au dovedit utile, fructuoase, 
au făcut să se stabilească legă
turi de colaborare, să crească con
vingerea necesității de a lupta cu 
forțe unite pentru triumful cauzei 
păcii. '

lor celor mai diferite mișdări și or- renume mondial.
' ” * ’ ’ ’ ’ • • Conștienți de rolul deosebit pe

privesc problemele care îl are știința în viața societății ’ 
contemporane, de uriașele perspecti- ■ 
ve de înflorire a civilizației umane 
pe care le deschide progresul știin-> 
ței, dar și de puterea nimicitoa
re a mijloacelor moderne de ducere1 
a- războiului, participanții la discuții 
și-au concentrat atenția1 asupra lo- 
cîtlui ce revine oamenilor de știință 
în lupta popoarelor pentru pre
întâmpinarea războiului. Cu -toții' 
s-au pronunțat pentru o lume în 
care descoperirile științifice să fie' 
puse exclusiv în slujba omului. în 
cuvîntarea sa. acad: Horia Hulubei, —= "• ■■■»*:................. —- --- —

T E L E G R A ME

ganizații, care în ciuda modului deo
sebit în care i 
vieții internaționale, militează sub 
orice formă pentru prevenirea răz- > 
boiului atomic, pentru dezarmare”.In același spirit, s-au purtat dis
cuțiile și la întâlnirile pe profesii 
care au avut loc în cursul 'Zilei de 
azi, Faptul că s-au întâlnit în aceeași 
sală oameni de aceeași profesie —• 
medici, arhitecți, oameni de știință, 
scriitori, ziariști — a fost-prin el 
însuși un element de unitate, ceea 
ce însă n-a' împiedicat disputele 
vii. întâlnirile pe profesii au av'ut, 
meritul că au evidențiat puternic-

Excelenței sale
General locotenent Mohammed NAJIB AL-RUBEI 

președintele Consiliului Suveranității al Republicii Irak ' '. ; BagdadExprim Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări și bune urări cu ocazia zilei naționale a Republicii Irak.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

■Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

General maior ABDUL KERIM KASSEM
prim-ministru al Republicii irak BagdadCu prilejul celei de-a TV-a aniversări à proclamării Republicii Irak, rog pe Excelența Voastră să primească din partea mea personal, a guvernului Republicii Populare Romîne și a poporului romîn, sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate poporului irakian.’îmi exprim convingerea că relațiile de, prietenie dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească !n interesul reciproc și al păcii în lume.

AL. CÎMPEANU 
V. OROS ” '
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Piața Pieptănari. Interiorul noului 
thagazln cu autoservire.

(Foto : M. Andreescal
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ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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Ne sçriu corespondenții voluntari
in plastica fațadelor

ÎN CENTRUL ATENȚIEI

CALITATEA CONSTRUCȚIILOR

fiecare dintre ei și a le da îndrumările

metodelor
muncitor).

DE PARTID

de

DE CANDIDAT

broiu, lăcătușul Constantin Popa, mais
trul Ion Niculescu, inginerul Ion Aținea,

toarele autobuze, autoutilitare, secția 
forjă ș.a. în munca lor cu candidați! de 
partid. Cei mai buni membri de partid 
din aceste organizații de bază se ocu
pă îndeaproape de cîfe un candidat, 
ajutîndu-l să-și îndeplinească sarcinile 
primite, să-și ridice nivelul pregătirii 
politice și profesionale. De două ori 
pe lună membrii birourilor organizații
lor de bază stau de vorbă cu can-

Cabana și lacul Bîlea din munții Făgăraș 
---------- o«o

objin rezultate bune la 
locurile lor de muncă, des
fășoară o bogată activitate 
obștească. Ținlnd seama 
de propunerile făcute de 
parficipanfii la consfătuire, 
comitetul de partid a întoc

mit un plan de măsuri în vederea îm
bunătățirii muncii educative, astfel 
ca perioada stagiului de candidat 
să constituie o adevărată școală a edu- 

(Petre Acristei,

CULOAREA

Organizația de bază de la Șantierul nr. 3 orașul Onești desfășoară o muncă politică susținută în rîndul colectivului de constructori pentru scurtarea termenelor de execuție, îmbunătățirea calității construcțiilor și reducerea prețului de cost al lucrărilor.La propunerea biroului organizației de bază au fost înființate colective pe loturi de lucrări, formate din cei mai buni muncitori, maiștri și tehnicieni. Aceste colective se interesează în permanență de calitatea construcțiilor, analizează cu muncitorii din brigăzi și echipe posibilitățile existente pentru e- xecutarea în condiții cît mai bune a lucrărilor, contribuie la răspîn- direa și generalizarea înaintate de muncă.îndrumați de biroul organizației, agitatorii duc o activitate rodnică, strîns legată de problemele producției. Biroul acordă totodată multă atenție și agitației vizuale. La fiecare lot sînt afișate panouri și lozinci care prin conținutul lor concret mobilizează muncitorii la grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor și îmbunătățirea calității lor.Rezultatele muncii politice se o- glindesc în succesele obținute de constructorii din Onești. Printre altele, ei au dat pînă acum în folosință peste 525 de apartamente. 
(Elena Nuță, funcționară, membră 
a biroului organizației de bază).

SPRIJIN DE NĂDEJDE

sectorul zootehnic, s-a constatat că 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată este sub posibilitățile gos
podăriei. Adunarea generală a ho
tărît, printre altele, să trimită aici 
pe colectiviștii Aurel Beraru și loan 
Beraru din activul fără partid, cu- 
noscuți ca buni gospodari, price- 
puți în munca de îngrijire a ani
malelor. Ei au stat de vorbă cu 
ceilalți îngrijitori și mulgători, a- didafii pentru a cunoaște cum a muncit 
jutîndu-i să respecte cu strictețe 
graficul de hrănire, rațiile stabilite de care au nevoie. Ca urmare a aju- 
etc. în scurt timp, situația s-a în- torului primit, forjorul Constantin Do- 
dreptat, producția de lapte a eres- broiu, lăcătușul Constantin Popa, mais- 
cut.

Biroul organizației de bază în- tîmplarul Mlhai Nif ă și alfi candidați 
credințează tovarășilor din activul de partid

din. <M*gșanLza££i£b>T‘- de țxwtid.

fără partid sarcini concrete și îi 
ajută îndeaproape să le îndepli
nească. Totodată, ei sînt invitați la 
unele adunări generale ale orga
nizației de bază, la diferite expu- cafiei comuniste, 
neri pe teme ale politicii interne și 
internaționale.

Datorită preocupării permanente DIRECT IN RÎNDUL MEMBRILOR 
pentru educarea tovarășilor din 
activul fără partid, cei mai buni, 
mai înaintați dintre ei ca Dome 
Maria, Livia Negrău, Viorel Stoi 
au devenit candidați de partid.
(Pavel Kovăcs, instructor partid).

ÏN TIMPUL STAGIULUI
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AL ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ

Organizația de bază din G.A.C. 
„1 Mai“ Sîmbăteni, raionul Lipova, 
se sprijină, în munca politică pe 
care o desfășoară pentru întărirea 
gospodăriei colective, pe un larg 
activ fără partid, format din co
lectiviști destoinici.

Acum cîtva timp, analizîndu-se 
în cadrul unei adunări generale 
a organizației de bază munca în

Zilele trecute, comitetul de partid 
al uzinei „Tudor Vladimirescu” din 
București a organizat o consfătuire în 
care s-a discutat despre munca de edu
care pe care o desfășoară organizații
le de bază din secții în rîndurile can- 
didafilor de partid. La această consfă
tuire au participat loji candidați! de 
partid din uzină, membrii de partid 
cărora li s-a încredințat sarcina de 
ocupa de creșterea ți educarea 
membrii birourilor organizațiilor 
bază.

Referatul prezentat cu acest prilej 
s-a ocupat pe larg de experiența unor 
organizații de bază, ca cele din sec-

a se 
lor, 
de

‘ Palkô Géza este bine cunoscut ; în satul Hilib din raionul Tg. Se- ■ cuiesc. Mai ales de cînd este președintele gospodăriei colective, oamenii au avut prilejul să-i cunoască și mai bine însușirile de bun- gospodar. în ultimii ani, gospodăria a obținut producții mari.Apreciind devotamentul cu care luptă pentru aplicarea în viață a politicii partidului, dragostea lui de muncă, eforturile și contribuția sa la întărirea economico-organi-. zatorică a gospodăriei, organizația de bază a hotărît primirea lui direct în rîndul membrilor de partid. Vajda Francise și ceilalți membri de partid care i-au dat recomandări, susținînd primirea lui în partid fără stagiu de candidat, au arătat că Palkô Géza constituie pentru colectiviști un exemplu în muncă, participă activ la acțiunile obștești. (Gâspâr Arpăd, activist de partid).

...de cîfeva zile, I.R.T.A. București a 
dat în exploatare un traseu de au
tobuze între București și litoral. Traseul 
are următorul itinerar : București (Au
togara centrală din Calea Victoriei 2)— 
Constanța-Eforie Sud. Plecarea din 
București este la ora 6 dimineața, iar 
sosirea în Eforie Sud la ora 13,45,

...zilele acestea au fost amenajate 
patru unități pentru comenzi de pro
duse alimentare prin telefon. Acestea 
funcționează în șoseaua Ștefan cel 
Mare Ï18, b-dul Toibuhin 108, colț cu

strada Mătăsari, unde există și un raion 
de ape minerale, în b-dul Republicii 26 
și în strada Căldărari nr. 2 (colț cu 
Piața Unirii).

...Direcția P.T.T.R. a Capitalei și re
giunii București primește cereri pens- 
fru instalări de telefoane ale cetățeni
lor care locuiesc în complexul Pieptă
nari, precum și în blocurile de locuințe 
din b-dul AAuncii și Calea Griviței. Ce
rerile se primesc în zilele de luni, 
miercuri și vineri între orele 15—20 
la ghișeul nr. 4 din holul palatului te
lefoanelor (Calea Victoriei).

din re-

lucrărilor

„Dar termenele ? Uzina „Electroputere” s-a 
angajat să ajute întreprin
derea constructoare cu di
verse materiale electrice, 
printre care și cabluri.

resort, a luat 
controleze în 
livrările de

„Au sosit ziarele ?”

La stațiunea experimentală legumicolă de la Ișalnița, regiunea Olte
nia, au venit în practică pe 3 luni elevi de la diferite școli hortivitlcole. în fotografie : Voichița Goșa, absolventă a școlii de horticultură din 
Tg. Jiu, execută polenizarea la florile de roșii în vederea obținerii de 
sămință hibridă. (Foto : A Cartojanu)

La articolul cu titlul de 
mai sus, privind termina
rea noilor hale de transfor
matori de la Uzinele „Elec- 
troputere” Craiova, Direc
ția generală a industriei e- 
lectrotehnice din Ministe
rul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini a tri
mis redacției următorul 
răspuns :

Conducerea direcției ge
nerale împreună cu con
ducerile șantierului de 
construcții al I.C.S.I.M., U- 
zineî „Electroputere” și 
filialei Oltenia a Băncii de 
Investiții a analizat toate 
problemele legate de acce
lerarea terminării lucrări
lor de investiții în curs la 
această uzină. S-au stabi
lit termene concrete pen
tru terminarea 
întîrziate.

Pentru lipsa 
electrice de 
conducerea întreprinderii 
I.C.S.I.M., care nu s-a în
grijit de procurarea lor.

„De ce unele abataje 
Înghit prea mult lemn”

cablurilor 
vină este

în legătură cu articolul 
publicat sub titlul de mai 
sus în ziarul 
Direcția 
lemnului < 
Economiei 
comunică 
S-au luat 
D.R.E.F. și 
furnizoare - 
tele la unele depozite ale 
întreprinderilor forestiere 
Falcău și Moldovița, din 
cadrul D.R.E.F.-ului Su
ceava, care asigură apro
vizionarea cu lemn de 
mină — ca să livreze lem
nul numai la dimensiunile 
comandate.

.Și Direcția regională a 
economiei forestiere-Sucea- 
va ne răspunde că prin 

nil inIIIIIHIII1Iii iiiiiiiiiiiii miiiiiiiii .....ii I I im

„Scînteia”, 
industrializării 

din Ministerul 
Forestiere ne 

următoarele : 
măsuri la 
la unitățile 

■ printre al-

serviciile de 
măsuri să se 
permanență 
lemn de mină către Valea 
Jiului și totodată să se 
dirijeze comenzile spre di
verse depozite din cadrul 
regiunii în funcție de lem
nul existent.

Conducerea întreprinde
rii forestiere Falcău ne 
răspunde că pentru viitor 
s-au luat măsuri de a se 
livra lemnul numai con
form STAS-urilor și pre
vederilor contractuale. în
tre altele se va asigura un 
control tehnic mai riguros 
din punct de vedere al di
mensionării și al calității 
produselor.

Direcția regională P.T.T.R. 
Hunedoara, răspunzînd cri
ticilor aduse în articolul 
publicat recent sub titlul 
„Au sosit ziarele ?”, a co
municat redacției măsurile 
luate pentru îmbunătățirea sei.

distribuirii presei în secții
le Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Programul de 
lucru al ghișeului poștal 
din combinat a fost mo
dificat, ghișeul funcționînd 
acum cu două schimburi. 
S-a asigurat ca ziarele să 
fie ridicate de la ghișeu, 
chiar la- sosirea lor, de că
tre difuzorii voluntari.

Cu sprijinul comitetului 
de partid și al comitetului 
sindicatului C.S.H., difuzo
rii voluntari au fost numiți 
pe secții și schimburi, în 
așa fel ca și muncitorii 
din schimbul de noapte să 
poată primi la timp zia
rele.

Articolul apărut în ziar 
a fost prelucrat în toate 
oficiile P.T.T.R. 
giune.

De asemenea, a 
redacției Direcția 
a Capitalei și 
București, prin care comu
nică măsurile luate pentru 
îmbunătățirea difuzării pre-

răspuns
P.T.T.R. 
regiunii

Realizări ale științei in sprijinul
apreciat noul soi de varză „Licurișcă de Țigănești”. Ea formează căpățîni bine îndesate, rezistente la crăpare, cu miezul alb-galben și gust dulce, plăcut. Se murează și se păstrează foarte bine pentru iarnă. S-au mai creat și alte soiuri noi de roșii, ardei, vinete, varză, pepeni verzi care, ------ - - - fieîn livezi se culeg caisele, piersicile și alte fructe. Din grădini se string recoltele de legume. Sînt treburi obișnuite ale acestei perioade a anului, care se repetă an de an. Dar în fiecare an, se adaugă ceva nou, ceva care face ca pomii fructiferi, vița de vie și legumele să dea roade mai gustoase și într-o cantitate mai mare. La aceasta aduc o contribuție însemnată specialiștii de la stațiunile experimentale ale Institutului de cercetări hortiviticole. Prin munca lor de zi cu zi ei se străduiesc să creeze noi soiuri de fructe, struguri și legume, cu o producție mai mare și care să corespundă mai mult nevoilor de consum, să stabilească noi măsuri agrotehnice prin care recoltele să crească și mai mult. De a- semenea, institutul se preocupă de stabilirea celor mai bune metode de punere în valoare a terenurilor în pantă și a celor nisipoase prin cultivarea lor cu viță de vie și pomi fructiferi, de stabilirea zonelor legumicole contribuind astfel la îndeplinirea sarcinilor puse de partid privind dezvoltarea viticulturii, pomicultură și legumiculturii. Să vedem ce a adus nou pentru producție, în ultimul timp, acest institui;«

Noi soiuri de fructe, 
struguri și legumeSînt cunoscute mii de soiuri 'de fructe și cu toate acestea cercetătorii se străduiesc să obțină altele noi. Acest lucru nu este făcut numai de dragul de a obține ceva nou, ci răspunde nevoilor de consum. La piersic, de exemplu, se cer soiuri timpurii cu fructe a căror came să se desprindă de pe sîmbure — soiuri care pînă nu demult nu existau. La caise se urmărește obținerea unor soiuri care să se coacă eșalonat, astfel ca aceste fructe să se poată consuma în stare proaspătă o perioadă mai lungă de timp. Pere timpurii aproape că nu există. La fiecare specie de pomi

fructiferi se ridică asemenea cerințe. Iată deci ce vast cîmp de activitate au specialiștii din acest domeniu. Și trebuie spus că în multe privințe munca lor a fost încununată de succes. Să ne oprim asupra cîtorva din realizările obținute.Noile soiuri de piersic întrec din multe puncte de vedere pe cele care se cultivă în prezent. Astfel hibridul 11—4 are un fruct mare — greutatea lui ajunge în medie la 300-380 grame fiecare fruct. De asemenea se coace cu 9 zile mai devreme decît soiul „Floare de mai” care rodește la mijlocul lunii iulie. Pulpa fructului nu este aderentă la sîmbure, ceea ce constituie o calitate în plus. Prof. Nie. Constantinescu și P. Popa au obținut și alte soiuri cu calități asemănătoare. Comisiile de degustare au recomandat ca aceste soiuri să fie înmulțite neîntîrziat. La stațiunea experimentală din Cluj, biologul R. Palocsay și cercetătorul A. Botar au obținut soiuri de piersic care se coc în a doua jumătate a lunii septembrie. în felul acesta se completează sortimentul la aceste fructe pe o lungă perioadă de timp. Fructele acestor soiuri au o colorație foarte plăcută, iar din punct de vedere calitativ depășesc soiurile existente coacere.Merită prune și torul V. de coacere a caiselor este de numai 30 de zile. Noile soiuri umplu acest gol. Soiul „Centenarul Unirii” se coace înaintea soiului „Cea mai bună din Ungaria” mult cultivat la noi (care începe să rodească în prima jumătate a lunii iulie) și îl depășește în ce privește mărimea, aspectul fructului și calitățile gustative. Soiul „Dobrogea Nouă” se coace tîrziu și are un fruct mare și foarte bogat în zahăr. Pentru compot se recomandă soiul „București 500” deoarece nu se sfarmă la fierbere. Soiul de prune I.C.H.V. — 162 are o coacere timpurie, pulpa cu un

cu aceleași perioade deamintite aici soiurile de caise obținute de cercetă- Cociu. Se știe că sezonul

conținut bogat în zahăr, tare și neaderentă la sîmbure. Alte soiuri noi de prune sînt destinate preparării gemului și pentru uscare.Foarte valoroase sînt noile soiuri de cireșe și vișine obținute de biologul R. Palocsay și M. Onigoaie de la stațiunea experimentală din Cluj. Pentru multiplele lor calități aceste soiuri au fost premiate la Expoziția internațională de horticultură de la Erfurt — R. D. Germană. Livezile noastre se vor îmbogăți cu noi soiuri de păr obținute la stațiunea experimentală pomicolă de la Voinești. De asemenea, au fost, obținute linii noi de măr, mult mai valoroase decît Ionathanul etc.In viticultură se urmărește, de asemenea, obținerea unor soiuri de struguri de masă cu epocă de coacere diferită, care să asigure astfel un consum neîntrerupt de struguri începînd de la jumătatea lunii iulie și pînă la sfîrșitul lunii octombrie. Cercetătorii au obținut rezultate promițătoare și în acest domeniu. în curînd va fi extins în producție un nou soi de coarnă, care se coace mai devreme, iar boabele sînt mult mai dulci.Cercetătorii din domeniul ameliorării legumelor au și ei realizări valoroase. Soiul de roșii Aurora — 100 are fructe cărnoase cu o culoare roșie cărămizie și asigură o producție de 50—70 000 kg la hectar, fiind clasat astfel printre cele mai productive. Prin încrucișarea ardeiului gogoșar „Bucureștean” cu ardei gras „Uriaș de California” s-a obținut un ; nou soi de ardei gogoșar cu fructe foarte mari, ai căror pereți au o grosime de cea 1 cm, gust dulce și lipsit complet de iuțeală. Cît privește producția, se pot obține la hectar 28—35 000 kg. Tocmai pentru asemenea calități, noul soi . (pe care creatorii lui l-au numit „Colectivist 1962”) a început să fie răspîndit în producție.La Expoziția internațională de horticultură de la Erfurt a fost mult

pentru calitățile lor, încep să larg răspîndite în producție.
Măsuri agrotehnice 

foarte eficaceObținerea unor producții mari de legume, struguri și fructe este ho- tărîtă în mare măsură de aplicarea unor metode agrotehnice corespunzătoare. De aceea, cercetătorii din cadrul institutului urmăresc stabilirea celor mai eficace rpăsuri agrotehnice pentru cultura legumelor, viței de vie și pomilor fructiferi.Cercetătorii institutului au definitivat metoda de amenajare în terase a terenurilor situate în pantă și schemele de plantare cu pomi fructiferi și viță de vie. De asemenea, s-a stabilit complexul de măsuri în vederea obținerii de struguri timpurii. în açest scop, la stațiunea experimentală Greaca s-au folosit pelicule de material plastic la acoperirea butucilor de viță de vie. O serie de experiențe au dus la fixarea momentului cel mai indicat de cules la struguri pentru evitarea pierderilor de recoltă. în acest fel se obțin vinuri de calitate, cu aciditate plăcută, și în cantități mai mari.Producerea de legume timpurii prezintă o mare însemnătate pentru aprovizionare. Cercetările întreprinse au dus la stabilirea celor mai potrivite măsuri prin aplicarea cărora legumele ajung mai devreme la maturitate. Printre acestea merită amintită cultivarea roșiilor sub peliculă de masă plastică.în domeniul pomiculturil s-au e- laborat scheme noi de plantare a livezilor cu un număr sporit de pomi la hectar în scopul folosirii mai raționale a spațiului din livadă, lărgirii posibilităților de mecanizare a lucrărilor și cultivării intercalate a plantelor furajere și alimentare. A- plicarea în complex a măsurilor a- grotehnice la pomi în vederea obținerii unor recolte mari de fructe s-a dovedit foarte eficientă. La stațiunea experimentală Geoagiu s-au obținut astfel 11 240 kg mere la hec-

tarul de livadă iar la stațiunea din Bistrița s-au obținut în medie 60,4 kg prune pe pom.Cercetătorii din cadrul stațiunilor institutului îndrumă numeroase gospodării de stat și colective să aplice' întregul complex de măsuri agrotehnice și astfel să obțină recolte mari. Pe lotul demonstrativ hectare meri organizat la Seini, regiunea Maramureș, obținut cîte 68 kg mere în la pom față de 40 kg pe restul suprafeței. La fosta gospodărie de stat Oradea (acum stațiune experimentală), căișii au dat în medie 67 kg fructe la pom. Gospodăria de stat Bucium-Iași avea o parcelă în suprafață de 10 ha unde via era a- proape în declin. Aplicarea măsurilor de refacere recomandate de către stațiunea experimentală a dus la obținerea unei producții de struguri de 11345 kg la hectar — cu 10 000 kg mai mult decît cea realizată pe lotul martor. Iată ce mari sporuri de producție asigură aplicarea măsurilor agrotehnice. Anul trecut stațiunea experimentală Odobești a organizat în unitățile agricole socialiste 49 de loturi demonstrative însumînd o suprafață de 400 ha. Rezultatele obținute au fost foarte bune. Pe lotul de la G.A.C. „21 Decembrie” din Jariștea producția de struguri a fost de 13 741 kg la hectar față de 8 433 kg pe lotul martor.Pe lîngă munca de cercetare științifică, institutul acordă o mare â- tenție formării de cadre necesare gospodăriilor colective și de stat. Pe lîngă stațiuni au fost pregătiți un număr de 3 950 colectiviști și 2 700 maiștri hortiviticoli, De curînd, institutul a organizat la stațiunile sale o nouă formă de pregătire a cadrelor. Un număr de 500 colectiviști, sub directa îndrumare a cercetătorilor, deprind lucrările ce trebuie făcute la vii. pomi și legume pe toată durata unui ciclu de producție. în felul acesta, ei reușesc să măsurile prin mari.

de 150 G.A.S. s-au medie

cunoască temeinic care se pot obține producțiiÎmbinînd munca științifică cu activitatea practică pé teren, cercetătorii din cadrul institutului și . al stațiunilor sale contribuie la obținerea de noi realizări în dezvoltarea viticulturii, pomicultură și legumiculturii.
ION HERȚEG

Folosirea culorii în arhitectură și construcții nu este nicidecum o chestiune de preferință personală. Problema aceasta, mult mai complexă decît ar părea la prima vedere, are la bază cerințe obiective general acceptate. . După cum se știe, în practica urbanisticii se merge azi pe linia înlăturării ornamentațiilor de prisos în arhitectura construcțiilor de locuințe. Pentru aceasta pledează atît estetica cît și cerințe de ordin economic. Chiar și tehnica nouă în construcții, cum ar fi folosirea panourilor mari prefabricate — care vine ca un răspuns la cerințele justificate de a se mic, trainic și calitativ — presupune o construcție simplă, atenția fiind concentrată spre asigurarea u- nui cît mai înalt și grad de confortAșa stînd lucrurile, în plastica fațadelor iese și mult în relief, ea contribuind mare măsură la alcătuirea unor ansambluri plăcute ochiului (acest lucru este un element important al esteticii și se poate realiza fără a se mări costul construcțiilor). Mulți vă și ingeniozitate proiectanți și constructori folosesc culoarea cu tot mai multă îndemî- nare. Construcțiile ridicate în Piața Palatului R. P. Romîne, cele de pe Calea Griviței, de pe litoralul Mării Negre și altele, sînt o dovadă concludentă în această privință.La ansamblul de locuințe din zona Circului de Stat varietatea culorilor de fațade a fost minuțios studiată, pentru a se obține îmbinarea armonioasă cu plastica clădirii Circului. De asemenea și construcțiile din Pia- . ța „23 August” din Oradea, Aci, culorile fațadelor au fost bine alese pentru a se asigura o variație și o cît mai bună încadrare a blocurilor în zona verde. La blocul de locuințe din Piața de Flori din Capitală, obser- vîndu-se că fațada e însorită numai în primele, ore ale dimineții, s-au folosit culori deschise și luminoase. Proiectanții și constructorii blocului de locuințe dé pe Calea Griviței 134—138 au urmărit să obțină o fațadă plăcută, avîndu-se în vedere plastica încărcată și variată a blocului vecin și a întregii arhitecturi în care se încadrează.. Dar cum stau lucrurile în alte locuri ?Trăinicia culorilor la fațadele construcțiilor depinde în mare măsură de rezistența — la soare, ploi etc.—a vopselelor care se folosesc. în ultimii ani s-au făcut progrese evidente în această direcție. Totuși, din cauză că unele culori nu sînt suficient de rezistențe, Se mai realizează fațade care devin, în decurs de 2—3 ani, palide, chiar șterse. Ca și cum acele blocuri ar fi fost construite cu mult timp în urmă.Să vorbim, de pildă, de complexul de locuințe, cu magazine la parter, de pe B-dul Muncii din Capitală. Dinaintea ansamblului și în intrîn-
■......... o»o

ÎNSEMNĂRI

ritm de execuție a locuinței.rolul culorii mai în

Ritm intens la
(Urmare din pag. I-a)

tOV: Gh. 
stațiunii, 
lucrează 
Am vă-

fost înlăturate repede" — ne spune dispecerul.Am pornit împreună cu Panduru, inginerul șef al spre gospodăriile unde brigăzile și mecanizatorii, zut multe lucruri bune.Dar unele fapte arată că conducerea stațiunii ori nu este bine informată de cele ce se întîmplă pe teren, ori primele realizări au dus la o dăunătoare automulțumire. Mai întîi, afirmația că doar 3 combine au avut pene s-a dovedit neîntemeiată. La numai 3 gospodării colective, cele din Balaciu, Malu și Sf. Gheorghe, s-au ivit defecțiuni la 8 combine, iar unii combinări plecaseră cu piesele stricate în stațiune pentru a le suda sau pentru a lua altele de la magazie..La gospodăria colectivă din Balaciu, trei tractoare stăteau degeaba de mai multe zile, pe motiv că nu au terenuri elibe-

durile acestuia, terenul este pavat Lipsa unor spații verzi făcea, poate, cu atît mai necesară, o fațadă în culori vii. Dar acestea au fost realizate într-un registru de două culori: cărămiziu, care încadrează fațadele pe orizontală — sus și jos — șî în rest, alb. Cărămiziul și-a pierdut în culoarea inițială, monotonia deve nind astfel și mai evidentă.Realizarea unor fațade frumoase, plăcute (desigur și trainice) presupune o grijă deosebită pentru alegerea culorilor și îmbinarea lor cît mai corespunzătoare la blocuri, luate separat, cît și la ansamblul care se construiește. în multe locuri pro- iectanții și constructorii au realizat blocuri nu numai într-o singură culoare, ci și cu variații, cu jocuri de .cuțori între etaje sau anumite porțiuni ale fațadelor ; de asemenea, sînt ansambluri de locuințe care se încadrează armonios, prin culorile diferite care au fost folosite, în aspectul general al cartierelor respective. Dar, faptele de pe unele șantiere arată că în alegerea culorii pe bloc și pe ansambluri, trebuie să se dovedească mai multă inițiati- — evitîndu-se, desigur, stridențele. Trei blocuri turn, cu 8 etaje fiecare, se înalță, . zvelte, pe dealul Moroasa din Reșița. Două din ele au fost vopsite în culori pe bază de vinacet. Sînt vesele, inspiră optimism. în schimb al treilea bloc, deși de același tip și aflat lîngă celelalte, are o fațadă ștearsă și bătrînească.Sînt, desigur și alte elemente care, alături de tencuială, contribuie la jocul de culori al fațadelor de locuințe. între acestea — sticla colorată de la parapetele balcoanelor și jaluzelele colorate, așa cum s-au folosit la construcțiile din Piața Splaiului și de pe litoral. Măiestria arhitectului și constructorului constă tocmai în îmbinarea armonioasă a tuturor acestor elemente.Nimerit este ca și chimiștii noștri, cei ce lucrează în industria coloran- ților, să dea aici o mînă de ajutor, găsind soluții, îndeosebi pentru lărgirea gamei de culori și mărirea rezistenței acestora. Le stă în puteri s-o facă. Adeseori coloranții nu sînt de cea mai bună calitate, pierzîn- du-și cu vremea proprietățile lor inițiale.Problema folosirii culorii în plastica fațadelor blocurilor de locuințe merită întreaga atenție. Proiectantul să studieze temeinic culorile care se vor folosi, trăinicia lor, să găsească căile cele mai potrivite pentru a da fațadelor noilor locuințe ün aspect cît mai plăcut, atrăgător. Rezultatele pot fi mereu mai rodnice dacă și C.S.C.A.S. va urmăf’i. mat îndeaproape coloritul pe blocuri și ansambluri, îndeosebi încă din faza de avizare a proiectelor, dacă în îmbunătățirea culorii în plastica fațadelor va atrage un număr tot mai mare de specialiști. '
ȘTEFAN ZIDĂRIȚAtoate lucrările!rate de paie pentru a ii folosite Ia arat. La gospodăria colectivă din Malu, deservită de brigada a III-a de tractoare, batoza de pe aria nr. 2 treiera pe zi doar 10 000 kg de grîu, din cauză că n-a fos1 bine reparată. Tot aici, singurul tractor care trebuia să are ziua nu lucra pentru că tractoristul... plecase acasă.Din cele văzute în raionul Urzi- ceni se poate trage concluzia că -e- coltatul este bine organizat. Mai există însă o rămînere în UTmă la treieriș și mai cu seamă la executarea arăturilor. în raza de activitate a S.M.T. Balaciu, de exemplu, din circa 4 000 ha recoltate erau arate doar 480 de hectare. Așa stînd lucrurile, e necesar ca organele de partid și de stat raionale să ia măsuri pentru lichidarea lipsurilor care mai sînt în campania de recoltare și pentru grăbirea ritmului de executare treierișului și arăturilor.

CINEMATOGRAFE. M-AM SĂTURAT 
DE CĂSNICIE ; Patria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15 — grădină 20,30). FANTO
MELE DIN SPESSART : Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Stadibnul 
Dinamo (20,30), Stadionul Republicii
(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). ClND COMEDIA 
ERA REGE : înfrățirea între popoare 
(15; 17,15; 19,30; 21,45),, Libertății (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Stadionul Giuleștl
(20.30) , Olga Bancic (15; 17; 19 — gră
dină 20,30), B. Delavrancea (11; 16; 18;
20) , Arenele Libertății (20,30). CIND VINE 
DRAGOSTEA : rulează la cinematogra
fele Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21). DON 
GIOVANI ; 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. Roaltă (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 TINĂR - SPRE BA
MAKO - U.E.F.A. - Turneul de ju- 
niori-BUC’UREȘTI ; 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). BÄTRI-
NUL ȘI MAREA : 8 Martie (15; 17,05;
19,10 - grădină 20,30), Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30). DAMA DE PICA : Grivlța 
(15,30; 18; 20,30). DOUA REPRIZE IN IAD: 
V. Roaită (10; 12; 16; 18,30; 20,45). Alex. 
Sahia (9,45; IZ; 14.45; ~ ----- "
(10; 12,15: 16: 18,30; 21). 
ȚA : Unirea (16, 18,15
M. Eminescu (16; 18,15: 20,30). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTA : Flacăra 
(15.30; 18; 20.45), Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) , Grădina Progresul (20,30), Grădina 
Alex Sahia (20.30). AVENTURILE LUI 
KROȘ : rulează la cinematografele T. 
Vladimirescu (16; 18; 20). Luceafărul (15; 
17; 19). FOCURI IN MUNȚI : Munca (16:

17; 19,30), Miorița 
RAZE PE GHËA- 
- grădină 20,30),

18,15; 20,30). PIRAȚII AERULUI — cine
mascop : Arta (10; 18; 20), G. Coșbuc (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). ÎNVIEREA — ambele 
serii : Moșilot (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 Mal 
(15; 17; 19; 21). DACA ȚII LA MINE — 
cinemascop : 30 Decembrie (16; 18; 20). 
TOATĂ LUMEA RÎDE, CINTA ȘI DAN
SEAZĂ : G. Bacovia (16; 18; 20). VISUL 
SPULBERAT : Grădina Elena Pavel 
(20,30). NU VREAU SA MA ÎNSOR t 
Grădina Luceafărul (20,30). ȘOFERII IA
DULUI : rulează la grădina cinematogra
fului 23 August (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Filmul „PE CĂRĂ
RILE JUNGLEI“ — o producție a stu
diourilor sovietice. 20,15 — Filmul „80 000 
DE SPECTATORI IN GOANĂ DUPĂ ,-Q. 
MINGE“ — o producție a studioului ci- \ 
nematografic „Al. Sahia“. 20,35 — „VA
RIETĂȚI" — Transmisiune de la Teatrul 
de vară din Parcul „Nicolae Bălcescu“. 
Iși dau concursul : Ion Dacian, Virgini«* 
ca Romanovski, Silvia Chicoș, artiști e- 
meriți, V. Tomazian, Nae Roman, Luigi 
Ionescu, Ramon Calzadilla (Cuba), Mar
gareta Pîslaru, Șt. Tapalagă, Mihal Cit» 
că, Șt. Bănică, Gelu Manolache, Trio Ca
ban, Eugenia Olteanu, Ion Alexe, Mariai 
Mitrache, Valeriu Tarna șl alții. Condu* 
cerea muzicală ; Jean Ionescu. In în* 
cheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor șî 

a fost instabilă cu cerul variabil, tem
porar noros. Ploi intermitente și sub' 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice au căzut în Banat, Ardeal, Mol
dova șl Dobrogea și izolat în celelalte 
regiuni.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 18 
și 17 iulie : Vremea schimbătoare, cu 
cerul variabil. Ploi locale sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice 
vor continua să cadă în cea mai măre 
parte a țării Vint slab pînă là potri
vit din sectorul vestic. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu» 
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 șl 32 de grade.
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SSSÄAcum cîțiva ani, un om între două vîrste, îndesat, cu păr sur și o mustață neagră, vizi- tînd Muzeul de artă al R.P.R., s-a oprit brusc în fața unui bust, i-a examinat tăblița explicativă și a pornit să-l caute pe director.— Aveți în sala asta un bust al oțelarului Gheorghe Simeria, i-a spus el directorului. Bună sculptură, mi-a plăcut, numai că în explicație eerie că Simeria e oțelar din Reșița. E o greșeală : îl știe toată lumea că e din Hunedoara, /ă rog să rectificați.— Sînteți sigur ?— Tot atît de sigur ca de faptul că mă cheamă Constantin Toma și că-s secretarul comitetului de partid al oțelăriei noi de acolo.Eticheta a fost schimbată, desigur, dar nu despre asta e vorba. Hunedorenii au devenit din an în an tot mai pretențioși, tot mai exi- genți : față de ei înșiși, față de orașul lor, și mai ales față de mtînca din combinat.Simeria, oțelarul căruia i s-a făcut bust, e acum pensionar și și-a clădit o casă frumoasă în satul Boș, nu departe de Hunedoara. Am fost la el în vizită împreună cu un tînăr de 22 de ani, „omul doi" la unul dintre cuptoarele vechii oțelării. Acest flăcău, s-a zbătut destul de mult pînă să i se dea voie să lucreze „pe platformă" : oțelării l-au pus să muncească o vreme la hala de pregătire, spuneau că vor să-l verifice mai întîi dacă-i serios ; l-au supus la tot felul de examinări. Pe scară ierarhică, proaspătul oțelar este cu două trepte mai jos decît fostul prim-topitor ; totuși, discuția dintre vestitul fruntaș de aproape 60 de ani și tînărul care abia se iniția în ale oțelului s-a desfășurat ca de la egal la egal. Ba, de multe ori, cel tînăr se întorcea către mine, îmi traducea în termeni tehnici spusele lui Simeria și adăuga cu un zîm- bet admirativ : „Soluția asta e cuprinsă acum în toate manualele", sau, dimpotrivă, cu o nuanță de regret : „El nu știe, metoda e perimată ; acum, la oțelăria nouă desfundarea se face în 3—5 minute, fără efort istovitor".HS n spatele noului cuptor, numărul 6, tînă- OSrul prim-topitor loan Baștea mi-a explicat, într-un vocabular de tratat științific, cît de „simplu" se face azi desfundarea știhului. Și manipularea marelui cuptor de 400 de tone i se pare foarte „simplă" : în camera lui de comandă are un panou cu 18 tablouri indicatoare, 12 comenzi, iar alături un pupitru cu vreo alte 40 de comenzi, totul cum nu se poate mai „simplu". Cînd l-am întrebat cum a devenit oțelar, a răspuns rîzînd :— E un întreg roman. Eu abia în '58 am venit aici: numai în cîțiva ani, am devenit prim- topitor, om căsătorit cu doi copii, cu un apartament modern ; am devenit membru de partid. Să nu rîdeți de mine dar atîta grijă mai am : să nu mă înfumurez. Dacă am crescut atît de repede, nu e meritul meu. Să știți că Tripșa, Aurel Stanciu, Toma, s-au pus pe mine și m-au făcut să învăț. I-am și spus lui Toma, secretarul nostru : Tovarășe Toma, eu nu vreau să mi-o iau în cap ; dacă vezi la mine cel mai mic lucru nepotrivit, trage cît de tare poți, 6ă tragi pe mine cît poți, că nu mă supăr.Cîteva ore mai tîrziu l-am cunoscut tot la cuptorul 6 pe alt pretențios, prim-topitorul Dumitru Grigoroaiei.— Sînt foarte mulțumit că pot lucra la acest cuptor. Acum cîțiva ani, n-aș fi putut face față :

sufăr de stomac și sînt cam slab. Dar raportul între munca fizică și știință se schimbă mereu, știința cîntărește din ce în ce mai mult.Grigoroaiei e însă supărat pentru că și-a lucrat de mai multe ori proiectul pentru diploma de maistru, s-a pregătit serios și totuși n-a fost primit în examen din cauză că depășise, nu din vina sa, un anumit termen. Pentru a mă interesa de' situația lui, ar» fost la grupul de școli profesionale din Hunedoara. Cele patru tipuri de școli de aici alcătuiesc un soi de mare combinat al științei siderurgice, un al doilea combinat al Hunedoarei. Pe directorul de studii l-am recunoscut fără greutate : la o cofetărie, unul dintre cele 11 magazine noi din piața hunedo- reană a Teatrului Nou au fost expuse panouii mari cu fotografiile profesorilor și absolvenților școlii de maiștri și ai altor școli care au o importanță mare în viața de azi a cetății oțelului. Aflat de la ora șase dimineața în sesiune, profesorul examina niște oțelari : deși nu se aflau lîngă cuptoare ci lîngă o simplă tablă școlară, fruntea lor era cam brobonată, luptau cu întregi cohorte de x-uri și y-uri, cu scheme pe care se exercită rezistența materialului. Și aici există oameni foarte pretențioși, examinarea unui viitor maistru durează uneori mai multe ore. Ștefan Tripșa mi-a povestit zîmbind că ascultarea lui a durat de la 9 la 1,30 dimineața, mai mult de patru ore. La 15 iulie îl așteaptă un nou examen și a făcut eforturi să se pregătească din vreme, deoarece chiaT înainte de acest examen e ocupat, se află acum la Congresul de la Moscova pentru dezarmare generală și pace.Un această atmosferă — știință, diplome, examene — aproape nu-ți vine să crezi cum s-au petrecut lucrurile cu ani în urmă, cînd Simeria a făcut isprava principală a vieții lui, care avea să-i aducă bustul în sala muzeului nostru de artă. Om care a muncit o viață în condițiile capitalismului, Simeria a fost printre aceia pe care eliberarea i-a găsit neștiutori de carte. Dar înțelepciunea lui spontană de meșter al oțelului, conștiința lui de clasă îi spuneau mereu :— Dacă s-o mări oțelul, s-o mări și pita.Simeria simțea nevoia să facă ceva pentru partid, pentru noua orînduire. Un inginer comunist i-a dăruit o broșură despre elaborarea șarjelor rapide. Fără să spună nimănui, a început să învețe alfabetul pe furiș, cu fetița lui, școlăriță pe atunci. Dar țara avea nevoie de oțel și Simeria, îndurerat, își blestema capul, că învață prea încet. A pus fetița să-i citească broșura de mai multe ori, însă nu avea obișnuință, se temea să'nu memoreze greșit vreun amănunt. Și acum vine marea scenă, demnă de un film dramatic.în Hunedoara noroioasă și mizeră din anii imediat următori războiului, un om solid, în vîrstă, prost îmbrăcat, merge ținînd de mină o școlăriță îngrijită, cu fundă pe cap. Ajung în vechea oțelărie de atunci și oamenii se uită curioși la fată care, în loc de traista cu merinde, ține în mînă o broșură. Simeria privește în jur, parcă sfidător, strîngîndu-și fetița de mînă :—No, care vrea să meargă după mine ! Fa
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cem șarjă rapidă după cărticica lui Matulineț. Fata o să-mi citească și eu o să vă spun ce să faceți. Dacă iese bine, mergem mai departe, dacă nu, ne oprim și vedem ce-a fost. De-ofi oțel mai mult, o fi și pita mai mare. Pornim!Așa a ieșit în Romînia de atunci prima șarjă rapidă, de patru ore, în locul șarjelor care durau opt ore și mai mult.r fi însă greșit să credem că știința și mecanizarea scutesc oamenii, și mai ales pecei cu răspundere de eforturi. Nașterea unui nou agregat, ca și nașterea unui copil, e însoțită întotdeauna de sforțări și emoții : știi că părinții copilului sînt oameni sănătoși, știi că mamoșul e foarte bine pregătit — și totuși nașterea e naștere, nu merge fără emoții. Noul născut al lunii trecute, cuptorul numărul 6, e un prunc destul de măricel dacă ne gîndim că producția lui pe un an va fi aproximativ egală cu întreaga producție de oțel a Romîniei din 1938 ! în loc de biberon, pîntecele de 400 de tone al „pruncului" era alimentat cu ajutorul unei macarale de mari proporții. M-am așezat la spatele macaragiului și am admirat grija, felul lin, aș zice chiar gingășia cu care manevra greoiul uriaș de oțel.— E sărbătoare dublă pentru macaragiu, mi-a spus Toma, secretarul comitetului de partid. S-a născut cuptorul, și tot ieri organizația noastră l-a primit pe macaragiu în rîndul comuniștilor. Ai noștri sînt cam pretențioși. Cu mulți ani în urmă Gheorghe C. — și mi-a spus numele întreg al macaragiului — a fost a- mestecat într-un chef urmat de scandal. De atunci a rămas cu o reputație de scandalagiu. Dar omul lucra exemplar, n-a avut ani de zile o absență nemotivată, suferea din cauză că a rămas cu reputația asta proastă și că nu va putea fi primit în partid. Am pus în fața comuniștilor problema, le-am spus că oamenii se schimbă, am analizat cu toții comportarea lui și, după puțină vreme, omul a fost primit în partid. Ui- tă-te la el, cît de vesel este.în loc să dau curs acestei invitații, mă uitam la Toma însuși. Povestind scena primirii în partid a lui Gh. C., secretarul comitetului de partid era vizibil emoționat. Pune mult la inimă soarta oamenilor ; lăcătuș de meserie, el și-a petrecut majoritatea vieții ca pedagog, maistru instructor și prin mîinile lui au trecut, ca elevi, mulți dintre oțelării vestiți care sînt acum membri în organizația de partid de care răspunde. Cînd, după patru zile și patru nopți în care refuzase să părăsească oțelăria, Ștefan Tripșa a dat semnalul pentru slobozirea primei șarje la cuptorul cel nou, secretarul a sărit la el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat.— Nu mă mai săruta, i-a spus Tripșa, care este locțiitorul lui în comitetul de partid. Nu te grăbi să mă săruți : cuptorul ăsta vrea să-mi facă o figură, îl simt cum se pregătește, să nu ne liniștim prea devreme.Intr-adevăr, după primele șarje, date la jumătatea capacității depline, așa cum se obișnuiește — cuptorul a început să manifeste unele ciudățenii, nu era în regulă ceva la vatră. S-au strîns la leagănul noului născut tot felul de specialiști cu tot felul de păreri ; unii socoteau că agregatul ar trebui oprit pentru o reparație la rece, ceea ce ar fi întîrziat cu o lună punerea lui în funcțiune. Aici a intervenit rolul comitetului de partid :— Fănică, i-a spus Toma lui Tripșa, ascultă-i pe toți, dar nu uita că tu răspunzi.— Ești nervos, i-a spus lui Tripșa un prieten de-al lui, un inginer. Du-te acasă să te culci și pe urmă o să stăm de vorbă în liniște.Dar Tripșa, împreună cu Stanciu și cu celelalte ajutoare ale sale, nici n-au vrut să audă de una ca asta. Se vorbește adesea de curaj. Dar ce înseamnă curajul în condițiile noastre, cînd trebuie să-ți iei răspunderea pentru un cuptor care dă el singur oțel cît dădea întreaga țară în 1938 ? In asemenea condiții, curaj înseamnă, înainte de toate, să-ți cunoști la perfecție meseria : dacă nu te pricepi destul, ești fie fricos, fie inconștient, dar dacă ești stăpîn pe tehnică, dacă ești dîrz și nu te dai îndărăt de la muncă, atunci ai în producție acel complex de calități care dă o bază bună la ceea ce oamenii numesc curaj. Au trecut ore și ore, iar oțelării noștri curajoși, nădușiți de căldura de la gura cuptorului, mînuind mari furtunuri cu aer comprimat, au spălat vatra, hotărîți să nu oprească noul agregat. Seara, nedormitul Tripșa s-a apropiat de noi ștergîndu-și mîinile ca un mamoș după o naștere grea și a spus rîzînd fericit :
SERGIU FĂRCĂȘAN

A sosit vacanța. Aproa
pe două milioane de ti
neri de pe tot cuprinsul 
tării își vor petrece mi
nunat zilele vacantei, 
pornind în drumeție pe 
cărări de munte, vizilînd 
locurile istorice ale pa
triei, marile construcții 
ale socialismului înălța
te de poporul nostru 
sub conducerea partidu
lui. Cei care au fost în 
excursiile organizate pen. 
tru pionieri și școlari a- 
nul trecut păstrează a- 
mintiri de neuitat. Rîndu- 
rile de mai jos își pro- 
oun să prezinte cîteva 
itinerarii deosebit de a- 
trăgătoare, plăcute și in
structive pentru micii 
excursioniști. Este bine 
ca, la stabilirea unui tra
seu anumit, cei ce orga
nizează excursia să con
sulte și agențiile locale 
ale O.N.T.-ului. care pot 
furniza o serie de amă
nunte în legătură cu mij- 
'oacele de transport, po
sibilitățile de cazare ele.

La Cabana Muntele 
Roșu, din masivul Ciu- 
caș (înălțime de peste 
1 900 m), de unde izvo
răște apa Teleajenului > 
în Bucegi, la cabanele 
Peștera, Piatra Arsă, Ba
bele, Vîrful cu Dor, Cota 
1400, precum și în ma
sivul Iezer-Păpușa (la ca
bana Voina), ori pe Pos
tăvarul ajungem cu ușu
rință în excursii scurte, 
cu o durată de 1—3 zile. 
Drumurile sînt accesibile 
si nu prea obositoare. 
Excursii cu o durată 
asemănătoare (2—3 zile), 
la iei de plăcute și 
interesante, se organi
zează pe Dunăre, cu vase 
fluviale, precum și în 
frumoasa Deltă a Dună
rii, cu șlepuri-dormitoare.

Pentru elevii din clase
le mai mari, în afara 
traseelor amintite, se pot 
organiza excursii de mai 
lungă durată (7-S zile), 
pe trasee ceva mai difi
cile, a căror frumusețe 
recompensează însă efor-
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tul. In munții Apuseni 
se ajunge, de pildă, 
pornind din localitatea 
Beiuș. Pe acest itinerar 
se vizitează, printre alte
le, peștera Meziad, ca
bana Stîna de 'Vale, apoi 
Valea Drăganului. Pe 
crestele munților Făgă
raș, mergînd în etape de 
o zi, cu popasuri la ca
banele existente, se poa
te organiza o excursie de 
7-8 zile, parcurgîndu-se 
întregul masiv de la 
Sîmbăta Ia Suru. In par
tea de nord a tării, deo
sebit de ospitalieri sînt 
munții Rodnei, care, deși 
trec uneori de 2 300 m 
înălțime (Vi. Pietrosu, 2 305 m), oferă vizitato
rilor admirabile posibili
tăți de drumeție într-un 
peisaj de o rară frumu
sețe : masivii Pietrosu și 
Inău, apoi lacul Lala, de 
unde se poate ajunge la 
stațiunea balneo-climate- 
rică Valea Vinului. Că
lătoria continuă cu trenul 
spre Cîmpulung Moldo
venesc. Pornind spre sud, 
întîlnim Ceahlăul. Odată 
cu cabanele de pe acest

masiv, se vizitează lacul 
de acumulare de la Bi- 
caz, precum șl hidrocen
trala „V. I. Lenin", iar 
în continuare, trecînd 
prin Cheile Bicazului —- 
măreț monument al naturii 
— se ajunge la stațiunea 
climaterică Lacul Roșu.

Deosebit de atrăgătoa
re este excursia în cuisui 
căreia se traversează 
Carpații meridionali, din 
Valea Jiului spre Sibiu. 
Cu acest prilej, micii tu
riști pot admira defileul 
Jiului (Bumbești-Livezeni, 
porțiune unde calea fera
tă, construită de tineri 
brigadieri, trece peste zeci 
de poduri și viaducte, 
prin numeroase tuneluri). 
De la cabana Paring, sau 
de la complexul turistic 
Rusu se ajunge la cabana 
Obîrșia Lotrului ; mai de
parte, se vizitează lacul 
Gălcescu, cabana Suria- 
nul, complexul turistic 
Păltiniș și, în continuare, 
cheile Cibinului. Ceva mai 
spre vest, în munții Re
tezatului, se poate urma 
un alt itinerar interesant, 
pe parcursul căruia se

trece pe la cabana Pietre
le, lacul Bucura (peste 10 
ha suprafață), dominat de 
crestele Peleaga și Slă- 
veiul, și pe lingă alte 
cinci lacuri mai mici din 
Zănoaga Bucurei. In sfîr- 
șit, plăcută poate fi și 
călătoria în cursul căreia 
se traversează crestele 
Carpaților — din Piatra 
Craiului în munții Iezer- 
Păpușa.

La aceste excursii s-ai 
mai putea adăuga, desi
gur, multe altele, pe tra
see la fel de plăcute și 
atrăgătoare : Dunărea la 
Porțile de Fier, cărările 
din munții Gutinului, din 
Semenic, ori munții Vran- 
cei.

In timpul vacanței se 
mai pot organiza pentru 
elevi excursii în circuit 
pentru vizitarea marilor 
orașe ale țării care în anii 
puterii populare s-au dez
voltat mult, a localităților 
care păstrează importante 
vestigii ale trecutului — 
și pentru vizitarea unor 
renumite unități ale agri
culturii noastre socialiste.

V. GRIGORIU

(Continuare în pag. IV-a)

CARNET CULTURAL
Noi filme documentareStudioul cinematografic „Alexandru Sahia" a realizat luna trecută noi filme documentare.„Pe căile însorite ale socialismului“ se intitulează documentarul e- laborat în timpul lucrărilor recentei sesiuni extraordinare a Marii Adunări Nationale (Regia L. Mihăi- ță și V. Calotescu). Un alt film redă aspecte de la expoziția „Victoria socialismului în agricultură" consacrată încheierii colectivizării agriculturii (scenariul și regia H. Ra- binovici). Filmul documentar „Hîr- tia se naște din ape“ realizat în Delta Dunării, înfățișează imagini de la recoltarea stufului folosit ca materie primă pentru hîrtie de noul combinat de la Brăila (scenariul și regia : Mire] Ilieșu). Pre- zentînd mijloacele asigurate prin grija statului nostru democrat- popular pentru combaterea tubercu

lozei, filmul de educație sanitară „Bastonașul" constituie totodată un îndrumar asupra măsurilor profilactice și de tratament împotriva tuberculozei (scenariu și regia : Moscu Iancu). Un alt film intitulat „80.000 de spectatori în goană după o minge“ e consacrat fotbalului și iubitorilor de sport din țara noastră (scenariul și regia : Eugen Po- piță).
In turneuOpera din Timișoara, în continuarea turneului prin țară, prezintă între 11-22 iulie în localitățile : Constanța. Eforie nord, Eforie sud, Mangalia, Techirghiol, o serie de spectacole cu operele „Pescuitorii de perle" de Bizet, „Bal mascat“ de Verdi, „Lucia di Lammermoor” de Donizetti, „Martha“ de Flotow. „Fata cu garoafe" de Gh. Dumitrescu și opereta „Văduva veselă“ de Lehar.

Spectacole ale artiștilor 
amatoriCRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Cele mai bune formații artistice de teatru de amatori din întreprinderi, instituții, case de cultură și cămine culturale sătești care s-au remarcat în faza regională a celui de-al treilea festival bienal de teatru „I. L. Caragiale“, au prezentat spectacole pe scena Teatrului Național din Craiova. Astfel, actorii amatori ai casei raionale de cultură din Tr. Severin au prezentat piesa „Dacă vei fi întrebat" de Dorel Dorian, iar cei de la Uzinele „Electroputere“ au prezentat „Băieții veseli" de H. Ni- colaide. Pe aceeași scenă au dat spectacole colectivele de actori a- matori de la întreprinderea poligrafică Craiova, Combinatul pentru industrializarea lemnului Tg. Jiu, casa raională de cultură Tg. Jiu și Uzinele mecanice din Tr. Severin.

Peste noapte plouase cu găleata șl 
in zori, cînd tură descoperite cada
vrele, zdrențele de pe ele erau ude 
leoarcă. Vîntul legăna trupurile atîr- 
nate, iar trenjele care le acopereau, 
împurpurate de cele dinlîi raze ale 
soarelui, se umflau și fluturau ca niște 
drapele ciudate. Capetele celor doi 
morți erau căzute pe piept. în lumina 
tulbure a zorilor, abia li se deslușeau 
fețele schimonosite de durere și ne
dumerire. El era foarte tînăr, dar și 
mai tînără era ea — părea o fetiță. 
Jos, aproape de cei doi morți, urla 
jalnic un cîine costeliv, plin de rîie, 
iar un măgar cenușiu, bătrîn și pră
pădit, indiferent la viață și la moarte, 
păștea liniștit.

Pe fundalul sîngeriu al cerului se 
profila, uriașă, silueta întunecată a 
unui munte prăpăstios. Pe coasta mun
telui era o colibă acum pustie. Pe o 
bară prinsă în fața ușii urca un papa
gal mic, care se purica fără pic de 
rușine, striqînd din timp în timp 
niște cuvinte de nedeslușit. Pasărea 
părea flămîndă și, de aceea, furioasă.

Coliba era lipită de o mică peșteră 
de pe coastă — un adăpost în care 
cu greu încăpeau doi oameni. Lîngă 
colibă se vedea o vatră înjghebată 
din pietre, cîteva oale de pămînl și o 
bucată de tablă ce servea drept tavă. 
Pe tablă se mai putea desluși o linie 
frîntă — dovadă că mai înainte ser
vise ca indicator de circulație pe șo
sea. Șoseaua tăia coasta muntelui, la 
vreo opf-zece metri mai la vale de 
colibă și la vreo patruzeci de metri 
mai sus de sfîlpul de înaltă tensiune 
unda atîrnau acum cele două ca- 
dave.

De țur împrejur — numai munți go
lași, mohorîfi, nicăieri nici o urmă de 
așezare omenească. Dincolo de munți, 
pînă-n zare, se întindeau tanos-urile

Scriitorul mexican Ramon Rubin (năs
cut în 1912) este autorul unui mare nu
măr de povestiri dth viata indienilor 
Americii de Sud si al romanelor „Un 
canoe pierdut", „Greierele cîntă”, ,,A1- 
băstrimi in negură”.

de RAMON RUBIN

podișului mexican. O pustietate ce
nușie, uscată și săracă se întin
dea în jur. Nici un copac, în afară 
de rarii, pipernicit ii pirou și niște 
cactuși anemici, care se agățau ane
voie de terenul stîncos. Doar pe 
panta unei singure coline se zăreau 
rînduri drepte, îngrijite, de agave. 
Proprietarul plantației nu trimisese încă 
muncitori ca să adune sucul acestor 
plante și cei doi oameni — care acum 
erau morți — furau uneori cîte puțin 
suc, ca să-și mai îndulcească viața 
grea.

Ei nu erau născuți pe aceste melea
guri. Indieni otomi, veniseră aici din 
muntosul Hidalgo. Se luaseră cu trei 
luni în urmă, acolo, în satul lor na
tal din munți, așezat mai sus de Aka- 
xocitlan. Erau cei mai săraci din sat, 
dar familiile lor s-au străduit din răs
puteri să le facă o nuntă frumoasă. 
Cînd drumul gudronat ajunse la Aka- 
xociflan, unind capitala cu țărmul, în
treaga regiune muntoasă începu să ia 
contact cu civilizația. Și mulți din
tre munteni fură orbiți de strălucirea 
ei. Printre ei — și tînărul Taurino.

Fratele mai mare al lui Taurino lu
cra de mult la fabrica textilă din Tu- 
lancingo. El nu mai contenea să laude 
minunățiile vieții de oraș și făgădui 
fratelui său mai mic să-l ajute să-și 
facă și el un rost pe-acolo. Și Tau
rino se lăsă convins. Hofărt să se în
soare înainte de plecare cu micuța 
Hilda. Fata abia împlinise treisprezece 
ani. După un vechi obicei, părinții ho. 
tărîseră de mult să-i căsătorească. Ur
mară sfaturi de familie, schimb de da
ruri șl vizite de curtoazie între mem
brii cei mai vîrstnicl ai ambelor fami
lii, rugi nesfîrșite, ceremonii străvechi, 
cum ar fi aceea cu îngropatul a trei 
puișori vii ; apoi — dansurile însoțite 
de o muzică monotonă, petrecerile 
zgomotoase... în sfîrșit, deveniră soț 
șl soție. Și chiar în toiul lunii de mie
re, luînd cu ei calabalîcul sărăcăcios 

și ceva merinde, Taurino și Hilda por
niră la drum, spre Tulancingo. Nu știau 
decît două-frei cuvinte în spaniolă, dar 
erau însuflețiți de cele mai frumoase 
speranțe.

Fratele i-a întîmpinat cu o răceală 
neașteptată. Toate făgăduielile lui s-au 
dovedit a fi vorbe goale. Totuși, nu 
se încumetă să le refuze adăpostul 
peste noapte. încercă să-i găsească 
ceva de lucru lui Taurino, dar fără 
succes. împins de nevasfă-sa — care 
spunea că nu are de gînd să hră
nească „doi pierde-vară“ — ca să 
pună capăt situației dificile în care se 
găsea, fratele mai mare îl sfătui pe 
Taurino să plece cu Hilda la Patchouca, 
asigurîndu-1 că acolo va găsi negreșit 
de lucru, în mină. Fratele le dădu 
cincisprezece pesos pentru drum. Celor 
doi tineri suma li se păru o adevă
rată avere. Nevrînd s-o cheltuiască, 
porniră pe jos spre Patchouca. Pe 
drum, într-un loc pusfju, nu prea de
parte de șosea, zăriră un măgar bătrîn 
și bolnav. Cum erau obosiți de povara 
pe care o duceau în spinare, hofărîră 
să ia măgarul cu ei.

Visuri deșarte I La Patchouca aflară 
că e o adevărată minune să poți găsi 
ceva de lucru, chiar dacă e vorba de o 
muncă foarte grea și prost plătită. 
Mulți oameni care aveau stagiu, drep
turi sindicale, așteptau în zadar, luni 
în șir, să găsească de lucru.

Abătuți și descurajați, cel doi 
tineri porniră înapoi spre Tulancingo. 
Acum, bietul măgar le era de șl ma1 
mare ajutor decît înainte. Dar nu a- 
Junseră la Tulancingo.

înnoptară la poalele muntelui, Iar di
mineața descoperiră pe povîrnlșul 
stîncos o peșteră. Acolo se puteau a- 
dăposfi pe vreme rea. în apropierea 
peșterii era un izvor. Se gîndiră să 
rămînă aici, în această peșteră. O ast
fel de hofărîre depășea, desigur, ori
ce închipuire omenească. Dar ce pu
teau să facă? Să se înapoieze la Tulan
cingo, să ceară ajutorul care le-a mal 
fost refuzat o dată ? Sau — ceea ce 
era și mai rău — să-și recunoască în- 
frîngerea și să se întoarcă spășiți aca

să, la părinți ? Preferau să suporte ori
ce, numai asta nu.

Tăcut și tacticos, ca toți indienii, 
Taurino era în același timp harnic și 
îndemînatic. Treptat, pas cu pas, el a 
știut să învingă aproape toate greu
tățile ce le stăteau în cale. Cu cei 
cincisprezece pesos economisiți cum- 
părară porumb și-l aduseră de la Pat
chouca cu ajutorul măgarului. Semă- 
nară vreo șase kilograme de porumb, 
iar restul îl lăsară pentru hrană pînă 
la prima lor recoltă. în felul acesta 
nu mai erau amenințați cu foamea. Se 
mai hrăneau și cu muguri de nopad și 
cu miezul acrișor al cactușilor. Uneori 

își permiteau luxul să guste din sucul 
de agava : nu era prea greu să-l ia 
de pe plantație.

Fiindcă în peșteră era acum mare 
slrîmtoare, din pricina diferitelor obiec
te pe care le aduceau noaptea de pe 
șosea, își clădiră o colibă.

Mai greu era cu hrana cîinelui și a 
papagalului care călătoreau cu ei din 
clipa în care părăsiseră satul natal. 
Dar și animalele izbutiseră să se hră
nească cu te miri ce.

Trecură două săptămîni. Taurino și 
soția lui erau nespus de bucuroși că 
rămăseseră aici. Hilda, în multe pri
vințe foarte copilăroasă, nu se mal 

sătura să admire îndemînarea și hăr
nicia bărbatului ei. în ciuda sărăciei, 
se simțea pe deplin fericită : aici, 
nimeni nu-și bătea joc de ei. Mun
ții îi adăposteau părintește și, privind 
de sus panorama aspră și totodată 
solemnă care se deschidea în fața ei, 
Hilda se simțea stăpîna acestor me
leaguri și se bucura ca un copil.

Totul a mers bine pînă cînd într-o 
zi Taurino s-a gîndit să facă un țarc 
pentru măgar, ca animalul să nu se 
depărteze prea muli de casă. Bătu 
cîțiva țăruși în pămînt. Dar din ce să 
facă împrejmuirea ? Nu era ușor să 
găsească crengi — nu erau nici 
copaci, nici tufișuri potrivite prin 
apropiere. Se gîndi să aducă mai multe 
pietre de la șosea, cînd. deodată, zări 
mai la vale de șosea niște stîlpi 
uriași bine înfipți în pămînt. De la un 
stîlp la altul se întindea o întreagă 
rețea de sîrmă. Ce împrejmuire minu
nată o să iasă din firele astea I Fără 
să stea mult pe gînduri, să se întrebe 
la ce serveau acești stîlpi și aceste 
sîrme, hotărî să-și pună planul în a- 
plicare. Nici nu-și închipuia că stîlpi! 
și cablurile ar fi servit la ceva. Și 
apoi, nu vedea nici un risc : erau a- 
fîtea sîrme, că lipsa uneia nici n-avea 
cum să fie observată. Hotărî totuși să 
aștepte să se lase noaptea.

Era cald, luna strălucea pe cer. O 
liniște adîncă se așternuse pretutin
deni, peste întreaga pustietate.

Hilda îl însoțea. îi era frică singură 
acasă, o înspăimîntau țipetele sălbă
ticiunilor.

Taurino se pregăti să se cațere pe 
stîlp.

— Al grijă să nu cazi I îl spuse 
femeia,

Cînd ajunse la jumătatea sttlpului. 
Taurino strigă !

— Văd aici niște ceșcuțe albe I Erau 
Izolatoarele.

— Aruncă-mi șl mie una I strigă 
Hilda tneîntată.

în timp ce se urca, Taurino simțea 
un fel de lovituri surde, de parcă l-ar 
fl îmbrînclt cineva nevăzut șl puternic, 
închlpulndu-șl că are amețeli din 
pricina înălțimii, făcu o nouă sforțare 
șl-șl continuă urcușul. Cînd ajunse a- 
proape de cabluri, deodată totul se 
schimbă : acum nu-t mai îmbrîncea ni
meni, în schimb, o forță rea îl ridică 
în văzduh, silindu-1 să se agațe cu 
mîna de sîrmă.

Izbucniră seînfei albastre care-l în- 
văluiră tot corpul. Scăpă cuțitul din 

mînă. Nefericitul nu scoase nici un 
sunet. Trupu1 I se chirci, picioarele se 
despriiiseră de stîlp și Taurino, prins 
cu o mînă de cablu, rămase suspen
dat în văzduh.

Corpul se carboniza într-o clipă.
Hilda scoase un țipăt, cînd cuțitul 

căzu la picioarele ei. Nu pricepea de 
fel ce se întîmplă. In schimb, cîinele 
costeliv înțelese totul și începu să 
urle prelung, cu ochii la trupu1 nemiș
cat al stăpînului său. Spînzurat de 
cablu, trupul lui Taurino se deslușea 
clar pe cerul luminat de lună.

Hilda bănuia totuși că s-a înfîmplaf 
ceva rău Se temea că soțul ei ar putea 
să cadă. Ii strigă să apuce mai bine 
sîrmă și, luîndu-și avînt. să încerce să 
pună iar piciorul pe bara stîlpului... 
Dar bărbatul tăcea. Hilda era îngrozită.

II întrebă ce-a fost cu seînteile al
bastre care au țîșnit din trupul lui. El 
nu-i răspunse nici de data asta. Fe
meia izbucni în plîns și începu să-l 
implore să-i răspundă. Fiecare clipă 
de tăcere îi înzecea groaza. Dar Tau
rino rămînea mut. Hilda alergă la 
deal, spre șosea și începu să strige 
după ajutor. Dar nu o auzi nimeni. 
Intr-un tîrziu, doborîtă de oboseală și 
de spaimă, se prăbuși aproape leșina
tă în șanț.

Trecu o jumătate de ceas. Hilda își 
reveni și se uită în jur. La fel ca mai 
înainte, luna lumina munții. Se simțea 
mai odihnită, puterile îi reveniseră. 
Alergă din nou la vale, la stîlpul de 
care stătea spînzurat trupul bărbatului 
ei, la fel de nemișcat ca înainte.

Hotărî să se urce lîngă el, să-i dea 
o mînă de ajutor. Simțea și ea în 
timpul urcușului că parcă o îm- 
brîncește cineva. Dar și ea în
vinse puterea cea nevăzută. Cînd 
ajunse sus, atinse piciorul soțului ei. 
Scîntei albastre îi învăluire trupul, apoi 
prinseră să alerge oe stîlp în jos... Nu 
apucă nici ea să scoată vreun fipăt. 
Doar un geamăt surd se desprinse de 
pe buzele el. Rămase spînzurată a'ă- 
turl de el, cu trupul ghemuit, iar fața 
el cu ochi bulbucați șt gura deschisă 
exprima o mare nedumerire...

Cînd vestea despre cele întîmplate 
ajunse la Patchouca. orqanele judicia
re sosiră la fața locului. Văzînd în co
libă obiecte aduse de pe șosea, ju
decătorul rosti indiferent :

— Păi ăștia erau niște tîlharl I
— Avef dreptate, îl spuse secreta

rul său. Intr-adevăr, doi fîlhari : Igno
ranța și Mizeria.
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192 milioane de locui- 
Americii Latine, 80 de mi- 
sînt analfabeji. 14 milioane

Sub aripile avionului 
se perindă taigaua în
verzită, masive muntoa
se, cursurile rîurilor si
beriene. La bordul lui — 
un grup de geofizicieni. 
Periodic se aprinde un 
bec de semnalizare, osci
lează acele aparatelor și 
pe o hartă se înseamnă 
variațiile magnetismului 
terestru. După aceste 
date se vor alcătui hărți 
magnetice și geologii vor 
determina, cu ajutorul

Profituri de
în perioada 1956—1961, investiții

le particulare de capital nord-ame- 
rican în America Latină s-au ridicat 
la 3 087 milioane de dolari, iar pro
fiturile obținute de companiile 
nord-americane au însumat, în a- 
ceeași perioadă, 3 479 milioane de 
dolari — relatează ziarul mexican 
„DIA“.

...și milioane de analfabet!
Din cei 

tori ai 
lioaneDE LA 4—8 MINUTE

LA 15 SECUNDE

Trenul se apropie de stație, trebuie asigurată primirea lui sau, în limbajul lucrătorilor de Ia căile ferate, semnalul trebuie pus pe „liber“. în acel moment, în cabinele acarilor zbîrnîie telefoanele : impiegatul de mișcare indică revizorilor de ace cum trebuie așezate macazurile ; la rindul lor, aceștia trimit a- carii pe teren să întoarcă „ghiuleaua“ fiecărui macaz în poziția cerută, să încuie macazul cu o cheie specială. Cheile pe care le prezintă apoi revizorilor arată poziția în care a fost fixat macazul. După verificare, revizorii așează cheile pe un panou special și raportează impiegatului că toate macazurile se află în poziție corectă. Munca la căile ferate impune însă nu numai precizie, ci și o verificare minuțioasă a comenzilor date. Pentru a se asigura executarea riguroasă a tuturor operațiilor, comenzile date trebuie re- ' palate, iar acestea, ca și informațiile primite de la stațiile vecine în legătură cu mișcarea trenului, înscrise într-un registru. Ne putem lesne imagina ce volum de muncă înseamnă aceasta dacă ne gîndim că printr-o stație de circulație intensă trec zilnic circa 200 de trenuri.

lor“, ci în mod automat. Lipirea perfectă a limbii macazului de șină, asigurată înainte de greutatea ghiulelei și verificată personal de acar, se face tot automat, prin pîrghii mecanice, de către un dispozitiv special care ține macazul înzăvorît pînă trece ultimul vagon al trenului. Instalația sesizează postului de comandă orice defecțiune intervenită în funcționarea mecanismelor electrice și a macazurilor. Cînd se ivește un astfel de caz, pune în poziție de oprire, în mod automat, toate semnalele care dirijează circulația peste macazul defect.Centralizarea electrodinamică face să dispară vechile semnale mecanice,

cipala garanție a securității circulației era simțul de răspundere al impiegatului de mișcare care transmitea dispozițiile corespunzătoare la cabinele de acari. în sistemul nou. toate înzăvorîrile macazurilor se realizează automat, chiar de către instalație. Orice greșeală din partea impiegatului de mișcare este astfel exclusă și, chiar dacă acesta ar da comenzi greșite, instalația refuză să le execute. Dacă nu este îndeplinită fie numai una din condițiile de siguranță a circulației, semnalul trece automat în poziția „oprește I“.Pe tabloul iluminat de la postul de comandă, impiegatul poate vedea, în orice moment, starea tuturor elementelor din stație — poziția macazurilor și a semnalelor, liniile ocupate și libere, locul unde se află trenul în mișcare. De aici, prin butoane și manete, el comandă toate aceste elemente. Trenul, la rîndul lui, pe măsură ce parcurge distanța cu macazurile înzăvorîte, le dezăvo- răște automat și succesiv, fără intervenția impiegatului. întrucît toate comenzile se execută în numai cîteva secupde, mai multe comenzi ceea ce îngăduie rea și expedierea nuri fără sporirea linii și macazuri.
se pot efectua mult decît înainte, primirea, forma- mai multor tre- numărului

Situația se schimbă însă radical odată cu introducerea centralizării electrodinamice. în cabina impiegatului de mișcare, un singur om acționează de la pupitrul de comandă cîteva butoane și urmărește indicațiile de control ale instalației. Aparatele, releele, electromotoarele comandate de el înlocuiesc toate operațiile complicate descrise mai sus. Timpul pentru primirea sau expedierea unui tren se reduce astfel de la 4—8 minute, cit cerea sistemul vechi, la mai puțin de 15 secunde. Instalația de centralizare e- lectrodinamică efectuează toate o- perațiile de manevrare a macazurilor, controlează starea acestora și a liniilor, dă semnalele corespunzătoare și, totodată, își verifică propria funcționare. Dispar vechile macazuri cu „ghiulele“, manevrate de acar manual oricare ar fi vremea ; macazul se schimbă cu ajutorul unor mecanisme electrice acționate de la distanță printr-o simplă apăsare pe buton. Controlul poziției macazului nu se mai face prin „prezența chei-

cu brațe sau cu discuri care erau înainte singurul mijloc de comunicare între mecanicul de locomotivă și personalul de pe teren. Noile semnale luminoase, de culori și forme diferite, indică mecanicului viteza cu care trebuie să conducă trenul nu numai în apropierea semnalului, ci și pînă la semnalul următor. Dacă dintr-un punct se ramifică mai multe direcții de mers, semnalul respectiv îi arată mecanicului direcția în care va circula ; în caz că trenul trebuie să oprească, mecanicul este înștiințat din timp pentru a-și asigura distanța necesară pentru frînare și oprire.
SEMNALUL AUTOMAT

COMANDA „OPREȘTE !”Marele avantaj al centralizării electrodinamice constă însă în faptul că ea exclude orice altă mișcare de trenuri care ar prezenta pericol pentru trenul care a primit semnalul „liber“. în sistemul vechi, prin

(Urmare din pag. I-a)

Spre adîncunle pamintuiui (Foto : A. Cartojanu)

«

Paralel cu centralizarea electrodinamică a stațiilor de cale ferată se introduce pe rețea și blocul de linie automat. în acest sistem, distanța dintre două stații este împărțită în mai multe sectoare de 1 200—2 000 m., la limita fiecărui sector fiind instalate semnale luminoase. Aceste semnale indică viteza mai mare sau redusă pe care trebuie s-o aibă trenul, eventuala lui oprire, după cum sînt libere sau ocupate celelalte sectoare de bloc de după semnal. Trenul, care parcurge unul după altul aceste sectoare, schimbă In mod automat indicația semnalelor pe lîngă care trece, anunțînd trenurile care ar veni în urma lui : „oprește !“ sau „pregătește-te să oprești I“, după caz ; în felul acesta se evită ajungerea unui tren de către altul. Totodată, blocul de linie automat face imposibilă expedierea a două trenuri unul împotriva celuilalt, rantînd siguranța circulației, blocul de linie automat permite expedierea din stații a mai multor trenuri la intervale de timp relativ scurte, ceea ce contribuie la sporirea considerabilă a capacității de transport pe linia respectivă.In Uniunea Sovietică, instalațiile de centralizare electrodinamică și de bloc automat de linie funcționează de mai multă vreme. Pentru a fi aplicate în mod eficient și la noi, documentația primită din U.R.S.S. și experiența acumulată de feroviarii sovietici au fost adaptate la condițiile rețelei noastre de cale ferată. Astfel, s-au elaborat scheme noi de înză- vorîre, s-a introdus un nou principiu de semnalizare, noi tipuri de bare de acționare și de control a mecanismelor electrice etc.Un mare pas înainte vor însemna „triajele automatizate“, în care trierea vagoanelor se va face cu ajutorul unei mașini electronice.An de an apar aparate și instalații care contribuie la întărirea siguranței circulației, la sporirea capacității de transport pe căile ferate, la ușurarea muncii fizice a lucrătorilor din acest sector important al economiei. Mesageri ai tehnicii noi, ele prevestesc ziua cînd mecanici automați vor conduce trenuri automate de-a lungul multor mii de kilometri.
❖ *❖<$>
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Verificarea produselor la fabrica de sticlă Sighișoara.
(Foto : M. Alexandru)
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Bolile digestive de vară
Mai des ca în alte perioade ' ale 

anului, în timpul verii unele per
soane, copii 
enterită. De 
ceastă boală 
sum excesiv 
crudități. Totuși, de cele mai multe 
ori enterită de vară este o boală 
infecțioasă, ca-uzată de microbi sau 
de virusuri ce 
transmit de la, o 
persoană la alta.

Microbii sau vi
rusurile care pot 
provoca această 
boală de vară sînt foarte numeroși. 
Cele mai adeseori ea este produsă 
de microbii dizenteriei, boala fiind 
numită dizenterie și avînd ca simp
tom principal diareea.

Boala se manifestă diferit, une
ori mai grav, alteori ușor sau chiar 
foarte ușor. Uneori, ea este însoți
tă de febră ridicată (38°—39°) și de 
o stare generală proastă. Alteori 
însă, boala e înșelătoare, incit bol
navul nici nu-i dă importanță. în 
acest caz, febra lipsește sau e foar
te puțin ridicată, starea generală e 
bună și bolnavul crede că are un 
simplu deranjament de stomac.

Prin examene de laborator însă 
se poate stabili precis dacă avem 
sau riu de-a face cu o dizenterie, 
căci indiferent de forma sub care 
se manifestă, ea trebuie la fel- de 
atent tratată.

Tratamentul constă în adminis
trarea de antibiotice și de regim a- 
limentar, la indicația medicului. 
Netratată, boala se cronicizează și 
bolnavul rămâne cu o suferință in
testinală de lungă durată. Multe a- 
fecțiuni cronice ale intestinului, atît 
la copii cit și la adulți, s-au dove
dit a avea la originea lor o dizente-

saw adulți, suferă de 
obicei, se crede că a- 
s-ar datora unui con- 
de fructe sau de alte

rie incomplet sau deloc tratată. 
Boala se produce prin introducerea 
microbilor sau virusurilor respecti
ve în organism pe cale digestivă, 
fie prin mîini murdare, fie prin a- 
limente sau apă consumate în con
diții neigienice. De aceea, preveni
rea bolilor digestive de vară este 
direct legată dess

SFATUL MEDICULUI

igienă.
O grijă specială 

trebuie acordată 
distrugerii muște
lor. Alimentele, 
vesela de masă și 
de bucătărie tre- 
ținute acoperite.

Fructele și zarzavaturile nu se 
vor consuma decît după spălarea 
lor în mai multe ape. O mare a- 
tenție o vom da păstrării la rece 
a alimentelor ; nu vom consuma ni
ciodată alimente alterabile, dacă nu sintern siguri că au fost păstrate 
la rece.

Și acum, un sfat pentru excursio
niști : Să nu consume pe drumurile 
de munte sau în alte locuri de o- 
dihnă decît apă din sursele stabi
lite ca potabile, Apa curgătoare, cît 
de limpede ar părea, conține frec
vent microbi diferiți ce pot provo
ca îmbolnăviri.

buie tot timpul

ATOM J L...
de mine-

află un

lor, zăcăminte 
reuri.

In avion se 
magnetometru cu protoni
construit în U.R.S.S. Pro
tonii — particule cu sar
cină electrică pozitivă — 
se rotesc nu numai în 
jurul centrului atomului, 
ci și în jurul axei lor, 
creînd un cîmp magnetic. 
Dacă protonii primesc un 
impuls electric, axa lor 
de rotație deviază și

efectuează oscilații de 
anumită frecvență, 
apoi revin la poziția ini
țială. Frecvența oscilații
lor axei de rotație a pro
tonilor este proporționala 
cu intensitatea cimpului 
magnetic al Pămîntului în 
locul respectiv. Tocmai 
această proprietate a pro
tonilor este folosită la 
magnetometru. In acest 
fel, atomul a devenit... 
geolog.

o 
iar

miliarde...
de copii de vîrsfă școlară nu frec
ventează școlile din cauza lipsei 
de localuri și învățători. 100 milioa
ne de locuitori ai continentului su
feră de pe urma subalimentației. 
Aceste cifre, care ilustrează jefuirea 
Americii Latine de către monopo
lurile S.U.A., au fost publicate deIurile S.U.A., au fost publicate 
ziarul mexican „NOVEDADES".

Difuzoarele 
vechilor romani

în 
doar

5 000 de ani —
292 de ani pace

Istoricii au calculat că din anul 
3200 î.e.n., omenirea a trăit doar 
292 de ani în pace — relatează 
ziarul „LEIPZIGER VOLKSZEI
TUNG”. De la acea dată și pînă 
în ziua de azi, pe planeta noas
tră s-au dus 14 513 războaie 
în cursul cărora au pierit 3,6 mi
liarde de oameni — mai mult 
decît trăiesc astăzi pe pământ. 
Fondurile cheltuite pentru duce
rea acestor războaie echivalează 
cu valoarea unui cerc de aur de 
lungimea Ecuatorului, lat de 161 
metri și gros de 10 metri.

Știați că...
...geofizicienii sovietici au stabilit 

că sub Influența uriașei poveri de 
gheață, Antarctida s-a lăsat în jos, 
în medie, cu 700 metri ? Volumul to
tal al gheții de pe acest continent 
se ridică la aproximativ 14 milioane 
km.c., 
liarde

...in
27 de
extrem de rare, 
ocrotesc cu multă grijă această unică 
turmă de cerbi albi de pe pămînt.

...trei din fiecare patru familii din 
orașele insulei Taivan nu cîștigă mi
nimumul de trai ?

iar greutatea el — la 12 mi- 
megatone.
pădurile Cehoslovaciei trăiesc 

cerbi albi ? Aceste animale sint 
De aceea savanțll

în Sardinia, 
pe locurile un- 
de se află rui
nele unui vechi 
teatru roman, 
arheologii au

descoperit un original sistem de 
acustică. Vase de teracotă înalte 
de 170 cm. erau așezate pe avan
scenă cu gura spre public. Ele 
serveau la amplificarea vocilor 
actorilor.

...un grup de savanțl de la Obser
vatorul din Pulkovo (U.R.S.S.) au 
plecat in Republica Mali de unde, Ia 
sfîrșitul lui iulie, se va putea urmări 
o eclipsă solară inelară ? Una din 
sarcinile expediției este studierea re- 
liefului Lunii. J

...greutatea în grame a unui clec- j 
tron se exprimă printr-o fracție ze- J 
cimală la care, după virgulă, urmează ) 
26 zero șl numărul 910904 ? Această ) 
valoare a fost comunicată la sesiunea ) 
Societății americane de fizică. _ mejdie: nu mai

priceput amator japonez a 
construit aceste două chitare — cele 
mal mici din lume.Pretenții mari

(Urmare din pag. IlI-a)

O discuție cu rafinorii® •

într-un timp cit mai

I
 Prețul de cost al produselor a fost simțitor re

dus, realizîndu-se economii suplimentare de

3 173 000 lei și beneficii peste plan de 7 751 000 
lei. Mai trebuie remarcat faptul că în semes
trul I valoarea produselor obținute dintr-o tonă 
de țiței a crescut în rafinăria noastră cu a- 
proape 35 de lei, față de realizările din anul 
1959.

Pe ce căi am obținut aceste rezultate ?
Ne-am îndreptat atenția, în primul rînd, 

spre sporirea capacității de prelucrare la in
stalațiile care dau produse de bună calitate, 
cu valoare mare. Instalațiile de distilație în 
vid au fost cuplate cu cele de distilație atmo
sferică. A crescut astfel producția de uleiuri 
și, paralel, se obțin economii însemnate de 
combustibil și materiale auxiliare. Pe baza 
experienței căpătate s-a, preconizat acum cu
plarea unei instalații de cracare termică cu 
una de distilație primară. Lucrarea se află în 
curs de execuție.

Și încă ceva. Au fost căutate noi soluții pen
tru îmbunătățirea fracționării produselor prin 
modificări aduse instalațiilor tehnologice sau 
regimului tehnologic. La instalația de distila
ție primară nr. 2, de pildă, s-au perfecționat 

>> constructiv deversoarele, coșurile de vapori și 
prizele de colectare a produselor. Instalația de A reformare termică a fost complet modificată, 

>> fiind amenajată- pentru stabilizarea și frac- x ționarea benzinei cracate brute. Asemenea A modificări s-au adus și instalațiilor din corn- 
>} plexul de prelucrare a gazolinei. Posibilitățile 
Ide valorificare a acestei materii prime au 

crescut astfel cu peste 1 000 000 lei în fiecare 
lună.

Rezervele interne existente în rafinăria 
noastră pentru valorificarea superioară a țițe
iului nu au fost epuizate nici pe departe. To
varășul Belu a amintit de preocuparea colec
tivului rafinăriei pentru prelucrarea țițeiului 
sortat pe calități. în această privință avem 
insă și greutăți. Unele schele petroliere nu au 
întotdeauna grijă să selecționeze bine țițeiul. N La sesizarea noastră. Ministerul Industriei Pe- 

<< trolului și Chimiei a preconizat o serie de n măsuri care trebuie luate în noile schele de 
<< extracție a țițeiului, dar aceste măsuri nu au Ij fost aplicate în întregime în practică. Conside- 

( răm că e necesar să se mărească capacitatea 
> de producție a instalațiilor de distilație în vid, 
? d.e rafinare a uleiurilor și de dezasfaltare cu 
} propan. Această propunere a fost aprobată în ț principiu de Direcția generală a prelucrării ți- 
) țelului, dar va trebui să fim sprijiniți pentru

aplicarea ei în practică 
scurt”.

ILIE IONESCU 
maistru 

la rafinăria nr. 2 
Ploiești

„în legătură cu 
succesele obținute 
de rafinăria noa
stră amintesc nu
mai faptul că în 

am reușit să rea-primele 6 luni ale anului
Uzăm, beneficii peste plan în valoare de a- 
proape 2 000 000 lei. A crescut și valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de țiței supusă 
prelucrării. Pentru viitor avem prevăzute un 
șir de măsuri care vor contribui la sporirea 
producției de sortimente valoroase și la ridi
carea nivelului calitativ al produselor. In pe
rioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anu
lui, vom trece la mărirea capacității de pre
lucrare la instalația de rectificare a benzinei, 
prin înlocuirea unei coloane cu alta mai mare. 
Producția de benzină de extracție va crește 
astfel simțitor.

în vederea introducerii și extinderii tehni
cii noi în procesul de producție, în lunile ur
mătoare vor fi executate lucrări pentru auto
matizarea complexă a unei coloane de la in
stalația de rectificare, prin montarea unei ma
șini electronice de calcul. Această lucrare con
stituie un prim pas în domeniul automatizării 
complexe în prelucrarea țițeiului.

Și în rafinăria noastră prelucrarea țițeiuri- 
lor pe sorturi de calitate aduce mari 
de producție. Din țițeiul asfaltos de la 
de pildă, obținem uleiuri de bună 
precum și bitumuri speciale folosite 
tecția conductelor. Socotim și noi că e nevoie 
ca Direcția generală a prelucrării țițeiului să 
ne sprijine mai mult în aprovizionarea rafină
riei cu țiței selecționat în cantități suficiente.Aș vrea să vorbesc și despre unele posibi
lități, încă nefolosite, care mai există în rafi
năria noastră. în secțiile de fabricație și, în
deosebi, la instalațiile de distilație atmosferică 
și la distilația în vid putem reduce încă pier
derile de țiței și produse petroliere. Este ne
cesar, după părerea mea, să se acorde mai multă 
atenție etanșării conductelor, pompelor, venti- 
lelor și altor locuri pe unde se scurg produ
sele petroliere, să se răcească mai bine pro
dusele ușor volatile. în sectorul de rafinaj și 
la alte instalații avem condiții să respectăm 
întocmai și chtar să reducem consumurile pla
nificate de chimicale și

ȘTEFAN PETROF 
inginer 

rafinăria Teleajen

sporuri 
Băbeni, 
calitate, 
la pro-

combustibil".
„Aș vrea să a- 

răt doar cîteva 
din măsurile teh- 
nico-organizatorice 

aplicate in secțiile de fabricație și rezultatele 
obținute în rafinăria noastră. Aceste măsuri au

fost orientate mai ales în direcția perfecționării 
procesului tehnologic, îmbunătățirii constructi
ve a instalațiilor, ridicării calificării muncito
rilor. In urma studiilor întreprinse de laborato
rul de cercetări al rafinăriei a fost introdus 
procesul de rafinație acidă pentru anumite sor
timente de uleiuri superioare. Ca urmare, cali
tatea acestor produse s-a îmbunătățit și le-am 
putut valorifica mai bine. In instalațiile com
plexului de fabricare a uleiurilor superioare au 
fost aplicate și alte măsuri asemănătoare, ca : 
automatizarea menținerii nivelului la cristaliza- 
toare și la vasele de clor, utilizarea deșeurilor 
de la fabricarea parapetului ca adaos la motori
nă pentru îmbunătățirea caracteristicilor aces
teia și altele. In primul semestru al acestui 
an, printr-o mai bună valorificare a materiei 
prime, colectivul rafinăriei noastre a realizat 
4 233 000 lei beneficii peste plan.

In prezent, luăm alte măsuri. Intre altele, 
se aduc modificări constructive instalației de 
dezasfaltare cu propan. Astfel, vom putea 
spori producția de uleiuri superioare. Nu a 
fost rezolvată încă în rafinăria noastră pro
blema recuperării uleiului din pământul de
colorant, folosit la instalația de rafinare prin 
contact. Laboratorul de cercetări al rafinăriei 
și alte institute de specialitate vor trebui să 
studieze această problemă, deoarece se irosesc 
anual în rafinărie, odată cu pămîntul decolo
rant uzat care se aruncă, însemnate cantități 
de uleiuri.

In ce privește livrarea produselor trebuie 
să acordăm mai multă atenție aspectului și 
calității ambalajelor. Este știut că într-un am
balaj necorespunzător produsele se pot pier
de sau degrada. Este necesar ca Direcția ge
nerală a prelucrării țițeiului din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei să studieze 
posibilitatea amenajării unei fabrici de bu
toaie pentru bitum, care să corespundă cerin
țelor actuale. Nici ambalajul pentru parafină nu este satisfăcător. S-au făcut încercări de a 
se încărca parafina în saci de polietilenă, însă 
aceasta nu este suficient de rezistentă. Tre
buie găsit un alt ambalaj mult mai aspectuos“.

★
Discuția a fost rodnică. S-a desprins clar 

că în rafinăriile din Ploiești există încă mari 
posibilități și rezerve interne pentru ridicarea 
valorii produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței prelucrată și pentru îmbunătățirea în 
continuare a calității produselor petroliere. 
Mulți vorbitori au făcut propuneri interesante 
care ar merita să fie analizate de organele 
Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei 
pentru a se vedea posibilitățile care există spre 
a fi puse în practică .

Dr. MARIANA SANDULESCU de orice pri- mînă ei pe eu pe el. tine, i-a răspuns veșnic pretențiosul Toma. De ce a instalat nevastă-ta telefon a- casă ? Nu ca să-i dai telefon cînd ai treabă și nu vii acasă ?Cuptorul era planificat să dea producție abia de la 1 iulie, dar datorită hotărîrii și priceperii constructorilor și oțelarilor el a produs pînă atunci peste 6 000 de tone. E drept însă, tînărul erou al muncii socialiste ar fi trebuit să dea telefon a- casă, mai ales că în aceste zile și-a găsit timp să mai rezolve și alte probleme, dintre cele mai complexe, unele destul de neașteptate. De pildă, noul director al fabricii de ciment din Comarnic i-a scris că îl roagă să intervină pe lîngă conducerea combinatului siderurgic pentru ca să i se trimită de urgență zgură, problemă de care depind aiît îndeplinirea planului, cîl „și prestigiul meu ca nou director". Maistrul oțelar s-ar fi putut scuza — avea destule de făcut în acele zile, iar direcția combinatului avea oameni care se ocupă special de aceste treburi. Dai nu l-a răbdat inima să nu se amestece: zgura a fost expediată.Da, hunedorenii au mari pretenții față de ei înșiși. Oțelarii au lucrat lună de lună sub procentul admis de rebut, dînd oțel de calitate. Cifrele sînt grăitoare, dar un tînăr de la oțolăria nouă, Ion Cioroianu, deși este inginer, om al cifrelor exacte, a preferat să redea această situație după cum urmează :

— Gata. E în afară mă mine, de acum îl mîn— Sînt supărat pe

Dragu-mi e să torn oțel 
Să-mi pun sufletul în el 
Să văd șarje-n lung convoi 
Cum iau drumul vieții noi 
Și să văd înscris pe toate : 
„Oțel bun, de calitate“.Pretențiile cele mai mari le au însă față de calitatea oamenilor^“ Am fost de față cînd l-au judecat cu o severitate foarte mare pe un tovarăș de-al lor, un oțelar fruntaș care devenise îngîmfat. Exigențele hunedorenilor s-au extins de mult și asupra întreținerii noilor lor locuințe, mersului autobuzelor, felului cum funcționează magazinele, curățeniei străzilor, calității spectacolelor — nu destul de numeroase — pe care le prezintă aci, în turneu, diferite ansambluri teatrale. Cînd vede la muzeu o etichetă greșită, hunedo- reanul nu trece nepăsător pe alături și e tot mai rar pasiv la orice altfel de greșeliCînd vizitați acest oraș să nu vă mirați de progresele lui rapide : e firesc să fie așa, căci oamenii mari pretenții, la ei și la alții dacă îi veți lăuaa pentru asta,vor răspunde că nu sînt încă mulțumiți și că mai au multe de tăcut.

au
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Lucrările Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor

Cuvîntul tovarășului Isac 
Consiliului Central

Martin, președintele
al Sindicatelor<• Salutînd Conferința în numele Ci jiliului Central al Sindicatelor tov.rășul Isac Martin a arătat că intelectualitatea tehnică, inginerii și tehnicienii, participă cu entuziasm, alături de clasa muncitoare la opera măreață a desăvîrșirii construcției socialismului. Partidul și guvernul acordă o înaltă prețuire activității intelectualității tehnice, creează condiții optime pentru formarea de cadre cu o înaltă calificare și dezvoltării cercetărilor științifice în toate domeniile, asigură cîmp nelimitat de afirmare a inițiativei creatoare a inginerilor și tehnicienilor, a talentului și puterii lor de creație puse în slujba celor ce muncesc.Condițiile actuale în care inginerii și tehnicienii își desfășoară activitatea diferă față de perioada în care a luat ființă A.S.I.T. Răspîndi- rea și introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în producție, pei*jcționarea utilajelor și instalațiilor și aplicarea procedeelor tehnologice moderne, ridicarea continuă a calificării profesionale a oamenilor muncii, inclusiv a inginerilor și tehnicienilor, constituie o problemă de stat foarte im- ' portantă, de rezolvarea căreia se ocupă în mod planificat ministerele, organizațiile economice de stat, institutele de cercetări științifice etc.în realizarea acestor sarcini,rol însemnat îl au de asemenea sindicatele. An de an, a crescut rolul sindicatelor în mobilizarea celor ce muncesc la lupta pentru îndeplinirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale organizarea participării nemijlocite și tot mai active a maselor muncitoare la conducerea economiei, stimularea progresului tehnic, educarea politică și culturală, ridicarea calificării profesionale, elaborarea și întocmirea măsurilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de muncii.Inginerii și în continuare la activitatea sindicatelor ca membri ai acestora, iar un număr mare dintre ei sînt aleși în organele de conducere sindicală. Numai cu prilejul alegerilor sindicale din acest an, au fost aleși în organele sindicale peste 6 500 ingineri și aproape 14 000 de tehnicieni, iar din comisiile de pe lîngă comitetele sindicatelor fac parte peste 18 000 de ingineri și tehnicieni.Dezvoltarea bazei tehnico-mate-

un

trai ale oamenilortehnicienii — a arătat vorbitorul — participă

Raportul Consiliului Central A.S.I.T. prezentat
de tov. Ștefan BălanDupă ce a înfățișat mărețele victorii dobîndite de poporul nostru,, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, raportorul a spus: Alături de clasa muncitoare și de țărănime, inginerii și tehnicienii, care constituie o parte importantă a intelectualității noastre, participă efectiv la activitatea de producție și de dezvoltare a științei și tehnicii, aduc un aport tot mai însemnat la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a socialismului. Ei muncesc cu entuziasm pentru introducerea în producție a tehnicii noi. perfecționarea mijloacelor de muncă, a tehnologiei, a organizării producției valorificarea superioară a resurselor naturale, ridicarea calificării și a nivelului teh- nico-orofesional al oamenilor muncii. în întrecerea socialistă, inginerii și tehnicienii iau parte activă la lupta pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, creșterea productivității muncii. îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost.în munca pentru îndeplinirea ho- tărțrilor . partidului și guvernului cu privire la perfecționarea tehnică a producției și-a adus contribuția sa și Asociația științifică a inginerilor și tehnicienilor (A.S.I.T.). care a a- tras o parte importantă a cadrelor tehnice la activitatea obștească, pentru promovarea progresului tehnic.A.S.I.T. și-a concentrat activitatea asupra propagandei tehnicii noi, asupra informării și documentării inginerilor și tehnicienilor cu privire la cele mai noi realizări ale științei și tehnicii din tară și de peste hotare, sprijinind perfecționarea cadrelor tehnice si ridicarea sistematică a nivelului lor de cunoștințe tehnico-profesionale.Ca urmare a marilor prefaceri săvîrșite în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale. condițiile în care se desfășoară în prezent activitatea obștească a inginerilor și tehnicienilor se deosf 'esTr-fundamental de cele din perie ,.da în care a fost înființat A.S.I.T., promovarea progresului tehnic devenind o importantă problemă de stat.în aceste condiții. în activitatea desfășurată în decursul a- apărut unele paralelisme și risipă de forțe, înlăturarea antrenareapersonal acestor nea- mai activă a tehnico-ingine- ră«pîndirea ce- ale s'iintei si econo-

A.S.I.T. nilor. au în muncăPentru junsuri și întreguluiresc la lupta pentru lor mai noi cuceriri tehnicii în toate ramurile niei'naționale, pe baza îndrumărilor date de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn. Consiliul Central al Sindicatelor și Consiliul Central al A.S.T.T. au aiuns la concluzia că este necesară reorganizarea activității obștești a inginerilor și tehnicienilor și au elaborat propuneri corespunzătoare.

sarcină prin-
revine sar- muncitorii, înfăptuirea guvernuluiale științei șideschide ori- vast și multi- oamenilor de

riale a socialismuluicipală trasată de Congresul al Ilî-lea al P.M.R. — are loc, în primul rînd, prin continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste și introducerii tehnicii noi în toate ramurile economiei naționale.Organelor sindicale le cina de a mobiliza activ inginerii și tehnicienii la hotărîrilor partidului și privind introducerea în producție a celor mai noi cuceriri tehnicii.Producția modernă zonturi largi, un cîmp lateral de activitate știință, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor. Ritmul rapid în care se dezvoltă economia națională. înzestrarea permanentă a întreprinderilor cu mașini și utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, impune ca odată cu creșterea nivelului de cunoștințe tehnice ale inginerilor să desfășurăm o largă activitate pentru ca întreaga masă de muncitori să fie la curent cu cele mai înaintate cuceriri din știința și tehnica mondială. Aceasta constituie o condiție fundamentală a progresului tehnic pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor și utilajelor.Sindicatele trebuie să mai larg inginerii și tehnicienii pentru ca ei să devină propagandiști înflăcărați și participanți activi la introducerea în producție a tehnicii noi, să folosească și mai larg literatura tehnică de specialitate, să participe la multiplele și variatele forme folosite de sindicate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe tehnice al întregului colectiv.Inginerii și tehnicienii au datoria să se situeze în fruntea luptei pentru perfecționarea și modernizarea mașinilor și utilajelor, să acorde a- jutor tehnic inovatorilor și inventatorilor.în etapa actuală — a subliniat tovarășul Isac Martin — în centrul întrecerii socialiste, organizată de sindicate, pe baza Directivelor Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, se află lupta pentru îmbunătățirea calității produselor. Prin locul important pe care-1 ocupă în organizarea producției, inginerii și tehnicienii trebuie să fie în fruntea luptei pentru a realiza produse cu caracteristici, performanțe, durabilitate, prezentare și finisaj la cel mai înalt nivel al științei și tehnicii.în întrecerea socialistă apar și se

propuse pentru îmbună-

a exprima conținutul și noi ale acestei activități, Asociației Științifice a Inși Tehnicienilor va lua

ingi- toateactiv

Măsuriletățirea activității în rîndurile inginerilor și tehnicienilor au fost discutate în întreprinderi și instituții cu ocazia adunărilor generale sau a conferințelor sindicale care au ales comisiile inginerilor și tehnicienilor de pe lîngă comitetele sindicatelor. Pretutindeni muncitorii, inginerii și tehnicienii au aprobat în unanimitate măsurile propuse și și-au exprimat convingerea că a- plicarea lor va duce la ridicarea pe o treaptă superioară a muncii desfășurate de sindicate pentru introducerea pe o scară mai largă a progresului tehnic în toate sectoarele economiei naționale.Pentru sarcinile în locul ginerilor ființă Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Populară Romînă (C.N.I.T.), condus nemijlocit de Consiliul Central al Sindicatelor.Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor va avea un caracter larg reprezentativ, desfășurîn- du-și activitatea în rîndurile nerilor și tehnicienilor din ramurile economiei naționale.El va trebui să participe la munca organizată de sindicate pentru ridicarea nivelului profesional al inginerilor și tehnicienilor, la propagarea cunoștințelor tehnico- științifice și creșterea pregătirii profesionale a muncitorilor și maiștrilor, la îmbunătățirea activității cabinetelor tehnice și acordarea de a- jutor tehnic inovatorilor și inventatorilor.Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor va trebui să contribuie susținut la munca desfășurată de sindicate pentru mobilizarea inginerilor și tehnicienilor la rezolvarea noilor probleme tehnice ce apar în activitatea întreprinderilor industriale și agricole. De asemenea, va trebui să participe la dezbaterile tehnico-stiințifice consacrate perfecționării producției, organizate de ministere și institute de cercetări.Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor va întreține și dezvolta legăturile cu organizațiile similare de peste hotare. în scopul cunoașterii realizărilor științei și tehnicii noi din alte țări, al slujirii cauzei popoare.Raportul contribuția că inginerii și tehnicienii la transpunerea în viată a sarcinilor trasate de partid. Ei sînt chemați să participe și mai larg, alături de ceilalți oameni ai muncii, la întrecerea socialistă organizată de sindicate pentru înfăptuirea obiectivelor planului șesenal. să militeze neobosiți pentru realizarea ritmică și la toți indicii a planului de stat pe

păcii și prieteniei întres-a referit pe larg la pe care trebuie s-o adu-

dezvoltă numeroase inițiative, care contribuie la îndeplinirea și depășirea planurilor de producție. Inginerii și tehnicienii au datoria să le studieze cu toată atenția și să creeze condițiile necesare pentru generalizarea lor la toate locurile de muncă posibile. în acest fel, se vor bucura și mai mult de stima și simpatia muncitorilor care văd în ei tovarăși de muncă apropiați și de mare ajutor.Consiliile regionale, cele locale și comitetele sindicatelor au datoria să atragă în munca sindicatelor comisiile inginerilor și tehnicienilor care s-au creat recent, să mobilizeze cadrele tehnice ca, împreună cu ceilalți membri de sindicat, să contribuie activ la descoperirea și punerea în valoare a rezervelor existente în întreprinderi, pentru ca ziua de 23 August — măreața sărbătoare națională a poporului nostru — să fie tntîmpinată de fiecare colectiv cu angajamentele îndeplinite și depășite.Inginerii și tehnicienii sînt chemați să participe cu întreaga lor capacitate, cu spiritul lor inventiv și creator, la toate acțiunile organizate de sindicate pentru îndeplinirea ritmică, lună de lună, decadă cu deca-antreneze dă, a planului de producție, să ajute efectiv la stabilirea celor mai corespunzătoare măsuri tehnico-orga- nizatorice, la respectarea cu strictețe a planurilor de cooperare.Consiliul Central al Sindicatelor iși exprimă convingerea că măsurile de reorganizare a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, desfășurarea activității lor în cadrul și sub conducerea sindicatelor vor a- sigura o participare și mai activă a cadrelor tehnice, alături de ceilalți oameni ai muncii, la introducerea progresului tehnic în producție.în încheiere, tovarășul Isac Martin a spus : Sub conducerea partidului, sindicatele își vor îmbunătăți continuu activitatea de mobilizare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru o viață din ce în ce mai frumoasă, pentru înflorirea continuă a patriei noastre. Să ne dăm toate forțele și cunoștințele, să muncim cu pasiune și elan revoluționar pentru a face patria noastră iubită, tot mai fericită și mai îmbelșugată, mergînd cu pași siguri, sub conducerea încercată a partidului, pe drumul victorios al socialismului și comunismului.

anul 1962, pentru darea în funcțiune înainte de termen a noilor o- biective industriale și cultural-so- ciale, îmbunătățirea continuă a calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.Prin munca lor, ei sînt chemați să contribuie la realizarea la timp a prevederilor cuprinse în planurile tehnice ale întreprinderilor, la însușirea și punerea în fabricație a mașinilor și utilajelor noi, la introducerea procedeelor tehnologice a- vansate, la automatizarea și mecanizarea producției, la modernizarea mașinilor și utilajelor. Inginerii și tehnicienii vor trebui să sprijine îndeaproape munca pentru creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, a- gregatelor și instalațiilor, pentru folosirea cît mai deplină a suprafețelor de producție, organizarea cît mai judicioasă a schimburilor și o. mai justă folosire a cadrelor calificate.Cercetătorii și proiectanții sînt chemați să ridice la un nivel mai înalt activitatea lor, să realizeze la timp importantele sarcini pe care le au, să lege și mai strîns activitatea lor de nevoile crescînde ale producției.în încheierea raportului se spune : „în numele inginerilor și tehnicienilor din întreaga țară ne exprimăm față de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, față de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, toată dragostea și recunoștința pentru condițiile de muncă și de trai create intelectualității tehnice, pentru posibilitățile nelimitate pe care le avem de a ne afirma capacitatea creatoare și a o pune în slujba poporului. Vom munci cu rîvnă și devotament pentru înfăptuirea politicii partidului, contribuind astfel la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialismului, la întărirea și înflorirea patriei noastre dragi”.

„Zilele culturii franceze“La 13 iulie, legația Franței la București a organizat o conferință de presă în legătură cu „Zilele culturii franceze” în R. P. Romînă.în aceeași zi, în sala cinematografului „Patria” din Capitală a avut loc un spectacol de gală cu filmul artistic „La Fayette”.La spectacol a participat și o delegație de cineaști francezi, alcătuită din Jean Dreville, regizorul filmului, și Michel Le Royer, interpretul principal, sosiți cu prilejul zilelor culturii franceze, pe baza protocolului de schimburi culturale între R. P. Romînă și Franța. (Agerpres)
----  ---------oeo---------

INFOR
• In pavilionul „C" din Parcul de cul

tură și odihnă „Herăstrău", s-a deschis 
vineri expoziția „Sportul în R.P. Chi
neză”, organizată de Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Comitetului de 
stat pentru cultură și artă, I.R.R.C.S., 
U.C.F.S., activiști sportivi, ziariști.

Au fost - 
dorul R.P. 
ambasadei 
plomatic.

® Vineri dimineața a plecat în R.S. 
Cehoslovacă o formație artistică a Casei 
de cultură din orașul Brașov, pentru a 
participa la Festivalul international de 
folclor care are loc la Straznice, între 
1’3 și 21 iulie. Formația, alcătuită 
dansatori și soliști vocali 
amatori, va prezenta un 
drul festivalului, iar 
incă două spectacole.

Tot la Straznice se 
lucrările celei de-a

de fată Siu Gien-guo, ambasa- 
Chineze la București, membrii 
și alți membri ai corpului di-

în

din 
și instrumentali 
program în ca- 
afara acestuia, 

vor desfășura și
15-a conferințe a

Ședința Comitetului executiv ai C.A.E.R 
■>MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : între 10 și 12 iulie 1962 la Moscova a avut loc prima ședință a Comitetului executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat reprezentanții în Comitetul executiv ai țărilor membre ale Consiliului : S. Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, O. Simunek, vicepre- ședințe al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, B. Leuschner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Molomjamț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Ja- roszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, A. A- pro, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare. V. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința Comitetului executiv fost prezidată de O. Simunek.Călăuzindu-se după hotărîrile Consfătuirii din iunie 1962 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la C.A.E.R. și ale celei de-a XVI-a sesiuni (extraordinare) a Consiliului, Comitetul executiv a aprobat planul său de lucru pentru perioada următoare. Planul prevede înfăptui-

a

Vineri dimineața a plecat spre Geneva delegația R. P. Romine la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care vor fi re

il“

SolemnitateaLa Palatul R. P. Romîne a avut loc vineri la unor decorări, dinul „SteauaRomîne" clasa IlI-a, „Ordinul Muncii" clasele a Il-a și a IlI-a și „Medalia Muncii“ unui număr de 367 de muncitori, tehnicieni și ingineri pentru merite deosebite în munca de proiectare și construire a furnalelor- de 700 mc de la Combinatul metalurgic Reșița.La solemnitate au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat,

amiază solemnitatea Au fost conferite or- Republicii Populare

Grigore Gea-
————o®o

Lucrările Colocviului in emoțional 
de civilizații balcanice

1Vineri au continuat la Sinaia lucrările Colocviului internațional de civilizații balcanice, în cadrul celei de-a doua teme — „Contribuția lumii balcanice la legăturile dintre Orient și Occident“.Ședința de dimineață a fost prezi-
Depunerea unei coroane 
de fiori ia Monumentul 

eroilor PatrieiVineri la amiază, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Ungare în Republica Populară Romînă, Jenö Kuti, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei,La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului popular al Capitalei.Au fost de față membri ai Ambasadei R. P. Ungare la București.(Agerpres)
Cocteil oferii de ambasadorul 

R. S. CehoslovaceAmbasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace, Jaroslav Sykora, a oferit vineri după-amiază un cocteil cu prilejul turneului în țara noastră al ansamblului „Lanterna magică“.Au partioipat reprezentanți ai Comitetului de stat pentru cultură și artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

math
Consiliului internațional de muzică popu
lară (C.I.M.P.), la care iau parte și dele
gați din tara noastră.

® Timp de aproape 10 zile, o delegație 
din agricultura R.P. Ungare, condusă de 
Janos Keserü, adjunct al ministrului a- 
griculturii, ne-a vizitat țara.

Oaspeții s-au interesat în gospodării 
agricole de stat, gospodării colective, 
stațiuni de mașini și tractoare, stațiuni 
experimentale, de diferite aspecte ale or
ganizării muncii și rezultate în producția 
vegetală, animală și în mecanizarea a- 
griculturii.

Vineri dimineața delegația a părăsit 
Capitala.

® La tragerea Loto-Central din 13 
lie 1962, au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

44 59 80 77 70 40 29 32 1 13
Premiul Special A : 40 44 70. Premiul 

Special B : 80 77 13. Premiul Special C : 
32 59 29.

Fond de premii : 778 444. 

iu- 
ur-

rea unor măsuri concrete în domeniul coordonării planurilor de dezvoltare a economiei naționale a țărilor membre ale Consiliului, specializării și cooperării în producție, lărgirii schimbului de mărfuri și în domeniul altor probleme privind colaborarea economică și tehnico-ști- ințifică.Pornind de la principiile fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii, aprobate de Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la C.A.E.R., Comitetul executiv a aprobat „Principiile specializării și cooperării internaționale în producție în domeniul construcției de mașini a țărilor membre ale Consiliului", elaborate de Comisia permanentă a C.A.E.R. de colaborare economică și tehnico-științifică în domeniul construcției de mașini, „care vor contribui la lărgirea continuă a specializării și cooperării în producția industriei constructoare de mașini“.Comitetul executiv a examinat problemele colaborării economice și tehnico-științifice în unele ramuri ale economiei naționale a țărilor membre ale C.A.E.R. și a luat o serie de hotărîri în domeniul problemelor organizatorice menite să asigure îndeplinirea de către organele Consiliului a sarcinilor sporiteȘedința Comitetului executiv a decurs într-o atmosferă de prietenie frățească și colaborare.
------------ oe-o------------

Plecarea delegației R. P. Romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru dezarmareluate la 16 iulie. Delegația este condusă de tov. George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

OgO...-......—

unor decorărimânu, secretarul Consiliului de Stat, și Ion Marinescu, șeful Departamentului siderurgiei din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.înmînînd decorațiile, tovarășul Ștefan Voitec, în numele C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și guvernului, al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, a felicitat călduros pe cei distinși, urîndu-le noi succese în activitatea lor de viitor. în numele celor decorați a răspuns tov. ing. Hascal Herman.(Agerpres)

dată de Angelo Tamborra (Italia), profesor la universitatea din Roma. Au prezentat comunicări: prof Ronald Syme (Anglia) — „Mari drumuri balcanice în timpul imperiului roman" ; prof. André Mirambel (Franța) — „Contribuția literaturii grecești moderne la relațiile dintre Orient și Occident” și prof. Nurullah Berk (Turcia) — „Pictura balcanică (curente internaționale și folclor)”, după care au avut loc discuții.în ședința de după-amiază, prezidată de Svetozar Radojcic, profesor la universitatea din Belgrad, au mai prezentat comunicări: prof. Halil Becii Yonetken (Turcia) — „Dimi- trie Cantemir în istoria muzicii turcești”; prof. Camille Abousspuan (Liban) — „O etapă importantă în relațiile Orient-Occident; crearea tipăriturilor arabe în Europa occidentală și balcanică” și prof. Mahir Domi (Albania) — „Cîteva momente și aspecte ale contactelor culturale ale poporului albanez”.Comunicările au fost urmate de discuții.Lucrările colocviului continuă.(Agerpres)

MONDIALELE“ DE HANDBAL

finală Danemarca

R. P. Romînă —
R. S. Cehoslovacă 7—3 înSpectatorii prezenți ieri-seară tribunele stadionului Republicii au trăit — împreună, firește, cu handbalistele noastre participante la „mondiale“ — bucuria unei victorii de mare prestigiu în fața campioanelor lumii, handbalistele cehoslovace. Meciul, a cărei miză a fost deosebită (învingătoarea se califica în finala actualei ediții a campionatelor mondiale), a remarcat forma bună a echipei romîne, jocul ei precis în atac, organizat și ferm, în apărare.Așadar, echipa romînă este finalistă 1 Scorul meciului de aseară : 7—3 pentru R. P. Romînă. Cum s-a ajuns aici ? La început, ambele e- chipe caută să paseze cît mai mult și, cu șuturi de la distanță, să înscrie prin surprindere. în traiectoria ei, mingea însă întîlnește deseori barele porților. O mare ocazie de a înscrie o are Ana Boțan, în minutul 8, dar șutul ei lovește... bara. Imediat după această fază, cehoslovacele atacă în viteză, Vecikova pătrunde pe semicerc și deschide scorul. Mingea e repusă la centru, echipa romînă pornește impetuos la atac și Antoaneta Oțelea — ieri în mare vervă de joc — egalează. Mai departe, deși pe teren sînt două echipe, numai una din ele (echipa

Intensificarea cursei înarmărilor 
nucleare — rezultat al politicii 

agresive a țărilor N.A.T.O.
Declarația agenției TASSMOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 iulie, agenția TASS a publicat o declarație în care se spune printre altele :La 11 iulie a.c. Departamentul de Stat al S.U.A. a publicat o deda-

cursei înarmărilor nu- este rezultatul politicii statelor membre ale

aarmei nucleare, al ei. Declarația TASS acum mai bine de au luat startul în înarmărilor nucleare, efec-primele experiențe cu bom- lor atomice. Mai mult decît ele au folosit această armă

puterilor cu armaguvernul

rație în care se face încercarea stîngace de a arunca asupra Uniunii Sovietice răspunderea pentru intensificarea cleare care agresive a N.A.T.O.De la început și pînă la sfîrșit declarația Departamentului de Stat al S.U.A. reprezintă o denaturare grosolană a faptelor. Intrînd în contradicție cu realitatea, diplomația S.U.A. caută să prezinte lucrurile ca și cum nu Statele Unite ale Americii, ci Uniunea Sovietică dezlănțuit întrecerea în domeniul experimentării sporirii puterii subliniază că 15 ani S.U.A.cursa tuind bele atît, ucigătoare împotriva populației pașnice a orașelor japoneze Hiroșima și Nagasaki.Popoarele știu că de-a lungul tuturor anilor de după război, Statele Unite ale Americii, precum și Anglia, iar apoi Franța n-au contenit să creeze și să experimenteze mereu noi și noi tipuri de arme nucleare. Toate experiențele cu arma nucleară efectuate vreodată de Uniunea Sovietică nu au fost decît contramăsuri la acțiunile occidentale, la experiențele nucleară efectuate de ele.în ceea ce-1 privește, sovietic a făcut tot posibilul pentru a pune capăt experiențelor cu arma nucleară, pentru a termina pentru totdeauna cu cursa înarmărilor nucleare Amintind că Uniunea Sovietică a încetat în mod unilateral toate experiențele cu arma nucleară și a chemat puterile occidentale să urmeze exemplul ei, declarația relevă că puterile occidentale au răspuns la aceasta printr-o serie de experiențe cu arma nucleară, nemaiîntîlnită ca amploare.în declarația TASS se arată că între statele membre ale N.A.T.O. a avut loc o distribuire a rolurilor : în timp ce S.U.A. și Anglia în intervalele dintre experiențele cu arma lor nucleară declarau fariseic că doresc să realizeze un acord cu privire la încetarea experiențelor — Franța, aliatul lor din N.A.T.O., efectua explozii cu irma nucleară în Sahara.Departamentul de Stat al S.U.A., încercînd să fundamenteze versiunea lui falsă că Uniunea Sovietică ar fi inițiatoarea cursei înarmărilor nucleare, se referă Ta experiențele cu arma nucleară nea Sovietică în trecut și declară nostru ar fi fost puterile occidentale. Dar, el. desigur, nu spune nici un cuvînt despre faptele mai sus menționate și despre acțiunile agresive ale terilor occidentale care au Uniunea Sovietică să recurgă luarea experiențelor.Guvernul sovietic nu și-ar deplinit datoria sa nemijlocită față de popoarele U.R.S.S.. față de toate statele socialiste, față de toate țările iubitoare de pace dacă nu ar fi manifestat în acel momenț grija pentru apărare aCa și în n-a făcut experimentarea armei sale nucleare la exploziile cu arma nucleară e- fectuate de S.U.A. și Anglia, la a-

efectuate de Uniu- septembrie anul că aceșt pas al neașteptat pentru
pu- silit la re-fi în-

întărirea capacității de U.R.S.S.trecut Uniunea SovieticS decît să răspundă prin

R. P. Romînă și
Victorioase în meciurile decisive de ieri, echipele 

reprezentative ale R. P. ROMÎNE și DANEMARCEI 
s-au calificat în finala celei de-a doua ediții a cam
pionatelor mondiale feminine de handbal în 7. Atît 
la București — (la partida Romînia — Cehoslovacia) 
— cît și la Brașov (la meciul Danemarca — Iugo
slavia), miile de spectatori au urmărit întreceri de 
un bun nivel tehnic, pe care le-au aplaudat la „sce
nă deschisă”. Finala Romînia — Danemarca va avea loc mîine (de la ora 19) pe stadionul „Republicii” din Capitală. Astăzi la București, echipele U.R.S.S. și R.P. 
Ungare vor susține un meci pentru locurile 5—6.R. P. Romîne) înscrie goluri. în min. 12, Iuliana Naco face o cursă spectaculoasă pe extrema stingă și, din- tr-un unghi dificil marchează : 2—1. Cehoslovacele caută să echilibreze jocul. Ele devin tot mai insistente în atac, dar apărarea noastră este excelentă, remareîndu-se în mod deosebit Irina Hector. Scorul devine 3—1 la sfîrșitul reprizei, cînd Oțelea transformă o lovitură de la 7 m.După pauză, handbalistele noastre au reușit faze de o rară frumusețe. Maria Constantinescu majorează scorul la 4—1, după ce a primit o pasă la timp de la Antoaneta Oțelea. Era în minutul 25. încă două minute și, la un contraatac, Maria Constantinescu înscrie din nou : 5—1. Puțin după aceasta e- chipa romînă este descompletată prin eliminarea pentru două minute a două jucătoare. Totuși, și așa, în inferioritate numerică, echipa noastră joacă cu calm, cu pase precise, (Irina Hector trece și ea în teren pentru a-și ajuta colegele) fără ca să primească vreun gol. Scorul se modifică tot în favoarea echipei noastre. Tînăra Waldtraute Franz, introdusă în echipă pe postul de pivot, înscrie în minutul 32, apoi Boțan majorează scorul la 7—1, mareînd splendid printr-o lovitură de la 7 metri.Finalul meciului dă prilej echipei cehoslovace să atace puternic. Handbalistele noastre, în rîndul că-

Pretutindeni experiențele nucleară întreprinse de mare înălțime sînt con- deosebit de periculoase,nucleare și înStat caută să și cum Statele

menințările lor de a dezlănțui un război agresiv împotriva U.R.S.S.Declarația TASS subliniază că dacă puterile occidentale nu s-ar fi cramponat de politica falimentară „de pe poziții de forță“, după terminarea experiențelor cu arma nucleară din Uniunea Sovietică în toamna anului 1961, pe planeta noastră n-ar mai fi răsunat nici o explozie nucleară. Statele Unite ale Americii au început primele, cu mulți ani înainte de Uniunea Sovietică ' experiențele cu arma nucleară, au efectuat sute de explozii nucleare experimentale, fiecare dintre ele contribuind la perfecționarea tipurilor existente de armă nucleară și la crearea unor noi tipuri de a- ceastă armă. în aceste condiții nu numai morala și dreptul, dar și interesele păcii generale și ale securității cer ca Uniunea Sovietică să fie aceea care să efectueze ultima experiențe cu arma nucleară.Desfășurînd acum o nouă rundă de experiențe nucleare, Statele Unite ale Americii au aruncat o sfidare popoarelor, au săvîrșit un act care a provocat indignarea justificată a sute și sute de milioane de oameni. _ cu arma S.U.A. la siderate deoarece -ele reprezintă extinderea cursei înarmărilor spațiul cosmic.Departamentul de prezinte lucrurile ca Unite ale Americii se preocupă de încheierea tratatului cu privire la încetarea experiențelor nucleare și caută chiar să convingă Uniunea Sovietică să accepte semnarea acestui tratat. în typt însă — după cum se arată în declarația TASS — S.U.A. s-au opus cu îndîrjire' chiar și punerii problemei încheierii unui tratat internațional cu privire la încetarea experiențelor nucleare și a refuzat să participe la orice tative în această problemă.Cînd însă guvernul S.U.A. văzut totuși nevoit să accepte tativele în problema încetării periențelor nucleare, el și-a canalizat toate eforturile pentru a zădărnici aceste tratative prin formularea unor cereri absurde privind deschiderea teritoriului U.R.S.S. și al celorlalte state iubitoare de pace pentru desfășurarea nestînjenită a spionajului militar în favoarea statelor majore ale N.A.T.O.Respingînd afirmația Departamentului de Stal că lipsa de rezultate în tratativele cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară s-ar datora faptului că Uniunea Sovietică nu consimte la stabilirea controlului necesar, declarația TASS arată că în realitate puterile occidentale, și în primul rînd S.U.A., nu doresc încetarea experiențelor și resping propunerile fundamentate din punct de vedere științific cu privire la încheierea unui acord internațional care prevadă înfăptuirea controlului ajutorul mijloacelor naționale detectare a exploziilor nucleare, numai propunerea cu privire la cetarea experiențelor formulată Uniunea Sovietică nu a fost acceptată de către S.U.A. și aliații lor, dar nu a fost acceptată nici propunerea de compromis a statelor neutre prezentată la 16 aprilie a.c. în Comi- tețul celor 18 state pentru dezarmare.Uniunea Sovietică a declarat deja că este gata să ia ca bază pentru un acord planul acestor state.Acestea sînt fapte incontestabile și ele spulberă definitiv versiunea falsă a Departamentului de Stat al S.U.A., se arată în încheierea clarației agenției TASS.

tras-a tra- ex-

să cu de Nu înde

roia sînt și cîteva jucătoare de rezervă, opresc toate acțiunile adversarelor lor. Scorul se modifică în minutele 38 și 40, cînd echipa cehoslovacă transformă, prin Kosikova și Mateju, două aruncări libere de la 7 metri. Scor final : 7—3 pentru echipa R. P. Romîne.
I. DUMITRIU

Danemarca — Iugoslavia 7—5

în întregime iugoslave, care conduce, rînd, cu 2—1, 3—1, 3—2,echipei Iugoslave.

BRAȘOV (prin telefon). — Echipa Danemarcei s-a calificat în finala „mondialelor", întrecînd după un meci foarte spectaculos, echipa R. P.F. Iugoslavia cu scorul de 7—5.Repriza I aparține formației rînd pe 4—3. La pauză scorul este 4—3 în favoareaîn repriza secundă se înregistrează o răsturnare totală a raportului de forțe. Atacurile și contraatacurile echipei iugoslave, foarte rapide și eficace în prima parte a jocului, sînt acum dezorganizate, a- glomerate pe centru. în schimb, jucătoarele daneze „construiesc" cu multă atenție fiecare fază de poartă și înscriu pe rînd. Ostergard, Nilson, Koch (din 7 m), Nilson schimbă de 4 ori tabela de marcaj în favoarea echipei daneze.Sintern în minutul 36 și scorul este 7—4 în favoarea Danemarcei. Soarta meciului este hotărîtă. Jucătoarele iugoslave mai înscriu un gol, dar fluerul arbitrului romîn Vasile Sidea anunță sfîrșitul acestei partide atît de spectaculoase și-palpitante.-
M. POPESCU*PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In ultima partidă pentru locurile 7—9, echipa feminină de handbal în 7 a R. P. Polone a învins formația Germaniei cu scorul de 5—4
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Imagine din capitala Irakului, Bagdad
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la proclamarea Repu-

în 
o

care a prezidat ca bază de dis- apel către ora- municipale din
trecutului, pentru dez- 

economică și culturală a

au cerut evacuarea totală a 
a personalului militar al 
Laos, Tailanda și Vietnamul

Sindica- și mem- din
ment care sa oglindească poziția lor în problemele dezarmării și totale.

îndelungată a fost 
de poporul irakian

Congresul mondial pentru dezarmare

MOSCOVA 13 (Agerpres) TASS transmite : La 13 iulie, delegații la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, au continuat discuțiile în cadrul întîlnirilor pe profesii.în palatul Kremlinului a avut loc o întîlnire a unui mare grup de membri ai parlamentelor din țările Europei, Americii, Asiei și Africii. Ei au discutat problemele dezarmării și consolidării păcii prin prisma activității parlamentelor.La aceste largi discuții au luat parte membri ai parlamentelor din Japonia, Chile, Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ghana și alte țări.în sala Okteabrski a Casei Sindicatelor a avut loc o întîlnire a conducătorilor sindicali din numeroase țări.Ei au fost salutați de Viktor Gri- 
șin, conducătorul sindicatelor sovietice.

Percy Belcher, secretar general al sindicatului muncitorilor din industria tutunului din Anglia, a declarat că războiul va fi exclus definitiv din viața societății, dacă oamenii muncii din întreaga lume se vor uni într-o organizație unică
Germaine Guille, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța, consideră că una din principalele sarcini ale sindicatelor este de a explica oamenilor muncii caracterul nefast al politicii de intensificare a înarmărilor.Președintele Congresului National al Sindicatelor din India, Miradjakar, a spus că în țara sa se consideră că înfăptuirea dezarmării generale va duce la prosperitate economică.în cadrul ședinței de dimineață au luat de asemenea cuvîntul Gudlak, reprezentantul sindicatelor din Nigeria, și Ibrahim Zakaria, secretar al F.S.M.

Scriitorul sovietic Ilya Ehrenburg a arătat că acum dezvoltarea literaturii în întreaga lume a rămas în urma progresului tehnic. El a propus scriitorilor din întreaga lume să se întrunească la o „masă rotundă” pentru a reflecta cum să ajute literaturii să-și ocupe locul care îi revine.Inițiativa lui Ehrenburg a fost sprijinită de reprezentanții altor țări, printre care și de Pablo Ne
ruda (Chile).Scriitorii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a apăra de bomba atomică copiii din rîndurile cărora se vor ivi noi Pușkini și Cervantesi, a spus Jüan Marinello, rectorul Universității din Havana.Forumul scriitorilor a ales o comisie pentru pregătirea unui apel către reprezentanții culturii mondiale.

într-una din sălile Casei telor s-au întîlnit primari bri ai Consiliilor municipale Italia, Japonia. Franța, Uniunea Sovietică, Anglia și din alte țări.
Giovanni Bottonelli, primarul orașului Marzabotto, întîlnirea, a propus cuții un proiect de șele și consiliile lume. Acest apel cuprinde chemarea de a participa activ la lupta pentru pace, de a lărgi legăturile frățești. între organizațiile municipale din diferite țări.

se declara anul 1963 — an al medicinii, an al păcii.Delegații Mexicului — dr. Salva
dor Martinez Cardenas și dr. Mon
tano — consideră necesar să se a- dopte la congres o declarație în care să se expună punctul de vedere al medicilor asupra exploziilor nucleare experimentale și să se explice oamenilor riscul la care sînt supuși de către maniacii atomici.

Miting in sprijinul guvernului 
de coaliție al Laosiilui

SAM-NEUA 13 (Agerpres). — După 
cum a anunfat postul de radio al uni
tăților de luptă Patet Lao, peste 6 000 
de locuitori ai orașului Sam-Neua au 
ținut un miting în sprijinul politicii in
terne și externe a guvernului de coaliție 
din Laos. Participanții la miting au apro
bat pozifia delegației laoțiene la con
ferința de la Geneva care se pronunță 
pentru crearea unui stat laofian neutru.

Mitinguri similare au avut loc in pro
vinciile Savannaket și în Luang-Prabang.

După cum anunfă agenția China Nouă, 
participanții la mitinguri au condamnat 
încercarea S.U.A. de a submina guvernul 
Laosului și 
trupelor și 
S.U.A. din 
de sud.

La Clubul Scriitorilor din Moscova a avut loc întîlnirea oamenilor de litere. Din partea delegației ro- mîne la întîlnire au participat scriitorii Geo Bogza și Ion Pas.Scriitorul francez Jean Paul-Sar
tre a expus ideea unificării culturii mondiale pe calea eliberării ei de sub influența „războiului rece". El consideră că cultura lumii contemporane nu este amenințată numai de un război pustiitor, dar și de scindarea existentă, în virtutea căreia valorile culturaîe își pierd însemnătatea universală, general-umană. „Trebuie să dezarmăm cultura, a spus scriitorul francez, să facem din ea o armă a păcii“.Ideea unității scriitorilor a fost punctul central al cuvîntării rostite de Giancarlo Vigorelii, secretar general al. Comunității europene a scriitorilor. Nu vrem, a spus el, ca oamenii de cultură să fie dezuniți, așa cum o doresc adepții războiului. De aceea organizația noastră se pronunță pentru contacte între scriitorii de pe toate continentele.Scriitorul sovietic Konstantin 
Fedin a rostit o cuvîntare consacrată datoriei oamenilor de litere, răspunderii ce le revine pentru destinele culturii.

Răspunderea ce revine oamenilor de știință pentru viitorul omenirii a constituit problema principală a întîlnirii dintre oamenii de știință din multe țări.
Friedrich Tennis (R. F. Germană) a subliniat că este absolut necesar să se încheie un tratat cu privire la încetarea experiențelor nucleare. El a arătat că metodele moderne de control permit să se detecteze exploziile pretutindeni.
Kaoru Yasui (Japonia) a subliniat că oamenii de știință, împreună cu toți oamenii cinstiți, au datoria de a lupta perseverent pentru interzicerea armei nucleare.Omul de știință Cheashoim a atras pericolului pe care folosirea nu numai re, ci și biologice.A da oamenilor și cît se poate mai -largi despre pericolul pe care-1 atrag după sine armele nucleare, chimică și biologică — aceasta este, după- părerea profesorului John Bernal, una dintre cele mai importante îndatoriri ale oamenilor de știință din întreaga lume El a propus, „să se pună în studiu problema înființării unui institut internațional care să se o- cupe cu problemele științei împotriva războiului“.Acad. Horia Hulubei, membru al delegației romîne, a subliniat îndeosebi necesitatea de a găsi căi concrete spre înfăptuirea dezarmării generale. Subliniind marea răspundere a oamenilor de știință de pretutindeni, .vorbitorul a arătat că ei trebuie să-și unească eforturile în direcția elaborării unor mijloate care să înlesnească realizarea dezarmării.In cadrul întîlnirii mai mulți vorbitori au condamnat poziția unor oameni de știință din Occident, printre care atomistul american Edward Teller, care s-au pus în slujba marilor monopoluri și, sfidînd rațiunea și principiile umanitare, propovăduiesc necesitatea războiului atomic.La întîlnirea lor oamenii de știință au hotărît să elaboreze un docu-

canadian Brook atenția asupra îl poate implica a armei nucleanoțiuni precise

Pacea trebuie să devină un ideal pentru eroii operelor noastre, a declarat cunoscutul regizor de film sovietic, Grigori Alexandrov, luînd cuvîntul la Casa Uniunii cineaștilor. Aici s-au întîlnit cineaști, oameni de teatru, artiști plastici, compozitori și muzicieni.Aceeași idee a fost exprimată de cunoscutul scenarist John Howard 
Lawson (S.U.A.). El consideră că schimbul de experiență în domeniul cinematografiei, coproducțiile, schimburile de artiști, de cunoștințe și realizări tehnice sînt acum deosebit de necesare și rodnice pentru tînăra cinematografie din țările A- siei, Africii și Americii Latine.Reprezentantul artei indoneziene, pictorul Barii, consideră utilă crearea unei comisii internaționale pentru coordonarea activității- tuturor oamenilor de artă care luptă pentru pace.In numele Asociației „Glasurile care cîntă“ din Japonia a luat cuvîntul Akiko Seki, laureată a Premiului internațional Lenin „pentru întărirea păcii între popoare".Medicii întruniți salutat propunerea făcută de prof. 
Zoltan Zsebek (Ungaria), de a se recomanda Uniunii internaționale a medicilor să organizeze în anul 1963 un congres mondial al medicilor împotriva înarmării atomice și de a

din multe la Casa lări ale lumii, arhitectului, au

La congres participă reprezentanți ai organizațiilor de tineret din peste 40 de țări. Ei s-au întîlnit astăzi la școala centrală a Comso- molului din Veșniaki.
Carlos Echaguè (Argentina), reprezentantul Federației Mondiale a Tineretului Democrat, a subliniat că viitorul tinerei generații este indisolubil legat de menținerea păcii pe pămînt. La discuțiile care au fost prezidate de Fernandez (Venezuela), a luat cuvîntul pilotul cosmonaut sovietic Iuri Gagarin. El a arătat că tineretul dorește întărirea înțelegerii reciproce între popoare și țări. Din partea tineretului romîn a luat cuvîntul Andrei /Ștefan, care a subliniat că tineretul lumii este profund interesat în dezarmarea generală și totală care ar e- libera imense resurse materiale pentru înflorirea economică a tuturor țărilor, pentru construcția de școli, stadioane, cluburi. De aceea este necesară unirea eforturilor tuturor mișcărilor de tineret, indiferent de pozițiile lor politice, religioase și sociale, pe platforma luptei pentru pace.Discuții însuflețite au avut loc în Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor unde s-au întrunit specialiști în dreptul internațional, juriști teoreticieni, avocați. Această întîlnire, prezidată de prof. Pierre Cot (Franța), a permis să se elucideze punctul de vedere al juriștilor în cele mai importante probleme ale legislației internaționale legate de lupta pentru pace și dezarmare generală.La discuțiile juriștilor au luat parte reprezentanții Indiei, Mexicului, U.R.S.S., Norvegiei, Indoneziei, Vietnamului, R.D.G., Italiei, Irakului, Franței, Columbiei și altor țări.

„Vina“ primarului 
Kressman

BERLIN 13 (Agerpres). — în timpul 
recentei vizite în S.U.A. primarul cartie
rului Kreutzberg, Kressman, s-a pronun
țat pentru tratative, pentru destinderea 
încordării în Berlinul occidental și a 
condamnat provocările organizate la 
frontiera R.D.G. Pentru această „vină“ 
conducerea vest-berlineză a P.S.D.G. 
la insistenta lui Brandt a intentat un 
proces lui Kressman, cerînd excluderea 
sa din rîndurile P.S.D.G. și destituirea 
din funcfia de primar. La 11 iulie a 
avut loc o conferință raională de partid 
a P.S.D.G., care trebuia să hotărască 
destituirea lui Kressman din postul de 
primar. Totuși, majoritatea delegajilor 
au votat pentru respingerea rezoluției 
conducerii de dreapta a P.S.D.G. Re
zultatele votului sînt considerate 
cercurile politice vest-berlineze ca 
înfrîngere a adepfilor lui Brandt.

O nouă lege 
antidemocratică în Grecia

I

Intîînîrea dintre delegația sovietică 
si cea americana

♦

MOSCOVA 13 (Agerpres). TASS 
transmite: In seara de 12 iulie a a- 
vut loc în Palatul Congreselor din 
Kremlin o întîlnire între delegațiile 
sovietică și americană la Congre
sul mondial pentru dezarmare ge
nerală. și pace, la care scriitorul so
vietic A. Korneiciuk a lansat chema
rea înflăcărată: „Fie ca între po
poarele sovietic și american să dom
nească prietenia, prietenia în lupta 
pentru pace. în lupta împotriva răz
boaielor!".

De microfon se apropie pe rînd de
legați sovietici și americani. Ei vor
besc cu căldură despre lupta pentru 
dezarmare, despre o lume fără răz
boaie.

— Cunoaștem suferințele dv., pier
derile dv., faptele de eroism ale po-

porului dv, în lupta împotriva fas
cismului hitlerist. Știm că o țară ca 
a dv. nu dorește și nu poate dori 
războiul, a declarat editorul ziarului 
„Sun Reporter”, K. B. Goodlet. Cei 
mai buni oameni ai Americii doresc 
pacea. Asupra omenirii planează pe
ricolul unei catastrofe, iar noi tre
buie să găsim căile spre înlăturarea 
acestui pericol.

.Cei prezenți au primit călduros 
delegația mișcării americane „Femei 
luptați pentru pace”, care a venit 
la întîlnire direct de la aerodrom.

— N-am fi crezut că vom nimeri 
într-o atmosferă atît de cordială — 
a spus cu emoție .conducătoarea de
legației, doamna Dagmar Wilson. 
Sintern foarte bucuroase că ne aflăm 
în mijlocul dv.

In aceste zile, pe 
porfile 
chise 
nului, 
fiecare 
nemaipomenit de graiuri și de tipuri, 
reprezentanții celor peste o sută de 
fări care iau parte la Congresul mon- ' 
dial pentru dezarmare generală și 
pace. Mulfi sînt pentru prima oară ia 
Moscova, și capitala Uniunii Sovietice 
tace asupra lor o puternică impresie. 
Dar și cei care au mai fost o dată 
și chiar de mai multe ori nu rămîn 
indiferenți la faptul că se găsesc ia
răși în acest 
tînăr, plin în măsură egală de forjă, 
de farmec și măreție.

Iar Moscova, la rîndul ei, și-a pri
mit oaspefii cu căldură, cu prietenie, 
dar și cu multă gravitate. Cu două
zeci de ani în urmă, acest oraș era 
plin de lacrimi, de suferință și'singe. 
Vrînd să-i taie artera vitală, să o se
pare de uriașul ei rezervor de forte, 

. diviziile hitleriste se duceau, în vara 
lui 1942, nebune spre Volga. Dar se 
duceau spre propria lor pieire, spre 
cea mai dramatică și îngrozitoare în- 
frîngere.

Astăzi, cu lacrimile de mult șterse

larg des- 
ale Kremli- 
pătrund în

dimineață, într-un amestec

de GEO BOGZA

oraș bătrîn și foarte

și cu fața întinerită 
de necrezut, Mos
cova îi primește 
pe partizanii păcii 

surîzătoare și în același timp gravă.
Tofi cei care au venit aici și-au dat
numaidecît seama că iau parte la un 
act de cea mai mare importanță. în 
drum spre sala congresului, în curtea 
vastă a Kremlinului, miile de oameni 
venifi din toate colțurile lumii ascul
tă atenți profundele bătăi ale clopo
telor din turnul Spaski și, desigur, 
auzindu-le, mulți dintre ei gîndesc : 
Ora aceasta este una din cele mai 
hotărîtoare din istorie. Omenirea tre
buie să obțină dezarmarea. Aceasta 
este cerința imediată a timpului nos
tru I

Mai mult decît oricînd, mai pu
ternic decît oricînd, în aceste zile 
răsună conștiința omenirii ; Nu vă 
jucați cu focul I Iubiți viața I Iubiți 
pacea I Urîfi războiul I

Sub aceste inalte și imperioase co
mandamente morale, într-un schimb 
larg de vederi, uneori contradictorii, 
dar toate urmărind țelul suprem al 
salvării omenirii de la un dezastru, se 
desfășoară Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

ATENA 13 (Agerpres). — Cu voturile majorității guvernamentale, Comisia legislativă provizorie a parlamentului grec a aprobat noul proiect de lege cu privire la așa-numi- tele măsuri de securitate, menit să intensifice represiunile împotriva forțelor democratice din țară.Partidele de opoziție au votat împotriva proiectului de lege, apre- ciindu-1 în unanimitate ca un proiect de lege de tip fascist care lichidează rămășițele libertăților constituționale în Grecia.Sub focul criticii opoziției, guvernul s-a grăbit să strecoare proiectul de lege prin această comisie pentru a pune opinia publică în fața unui fapt împlinit. La 11 iulie, folosind majoritatea de care dispune, guvernul a sistat discuția generală pe marginea proiectului de lege, lipsind zece deputați din opoziție de posibilitatea de a lua cuvîntul.

pu-

Astăzi este sărbătoarea națio
nală a Irakului : se împlinesc pa
tru ani de 
blicii.

Grea și 
lupta dusă
pentru răsturnarea monarhiei și 
smulgerea țării de sub dominația 
imperialistă. Monopolurile străine 
au jefuit fără milă avuțiile Ira
kului, aducînd poporul intr-o mi
zerie de nedescris. In lupta îm
potriva imperialismului și a pu
tredului regim feudal proimperia- 
list, care avea în frunte puterea 
regală, s-au unit însă toate for
țele progresiste din țară. în dimi
neața zilei de 14 iulie 1958, postul 
de radio Bagdad a anunțat între
gii lumi răsturnarea monarhiei 
urîte de popor și proclamarea Re
publicii Irak.

Evenimentele petrecute in Irak 
în urmă cu patru ani au dat o 
puternică lovitură uneltirilor co
lonialiștilor în Orientul mijlociu.

eR Iuri se bucură de 
și înțelegere din partea

Ieșirea Irakului din Pactul de la 
Bagdad (actualul bloc C.E.N.T.O.), 
aderarea sa la principiile Confe
rinței afro-asiatice de la Ban
dung — au avut ca rezultat în
tărirea independenței țării. y.

In prezent, poporul irakian 
luptă pentru a lichida grelele ves
tigii ale 
voltarea 
țării.

Aceste 
simpatie
țărilor socialiste, care au salutat 
din primul moment proclamarea 
Republicii Irak și și-au ma
nifestat dorința de a dezvolta cu 
ea legături multilaterale, priete
nești.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Irak, poporul nostru 
adresează poporului irakian un 
călduros salut, urîndu-i succes în 
lupta pe care o duce pentru pro
pășire economică și culturală, 
pentru pace și progres.

Conferința de presă a Iui RuskWASHINGTON (Agerpres). — TASS : La 12 iulie la Washington a avut loc o conferință de presă a lui Dean Rusk, secretar de stat al S.U.A. D. Rusk a acordat multă a- tenție cuvîntării rostite de N. S. Hrușciov la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.în cuvîntarea sa, a spus D. Rusk, N. S. Hrușciov a acordat mult spațiu problemei dezarmării. Hrușciov a spus multe lucruri cu care nu putem fi de acord, însă el a scos în evidență pericolul unui război termonuclear și a atras atenția asupra volumului uriaș al resurselor care sînt folosite astăzi pentru cursa înarmărilor și sînt sustrase scopurilor pașnice.Secretarului de stat i s-au pus numeroase întrebări în legătură cu a- titudinea S.U.A. față de noile propuneri ale guvernului sovietic cu privire la înlocuirea trupelor celor trei puteri din Berlinul occidental

prin trupele altor cîteva țări sub steagul O.N.U.Răspunzînd la aceste întrebări, Rusk a spus că „sub o asemenea formă” noile propuneri sovietice sînt inacceptabile pentru Occident.în același timp el a spus că, după părerea lui, cele două părți la tratative consideră, ca și în trecut, drept importantă menținerea contactelor existente, deși nu au o idee clară despre modul în care pot a- junge la o soluție satisfăcătoare.în continuarea conferinței de presă, Rusk a declarat că, în timp ce se va afla la Geneva pentru a participa la conferința internațională pentru reglementarea Laos, se va întîlni cu ministrul afacerilor U.R.S.S., și va discuta întreagă de probleme
pașnică în A. Gromîko, externe al cu el o serie importante.

•o* o

După arestarea unor militari olandezi care au reiuzat să lupte în Irianul
de vest

HAGA 13 (Agerpres). — Cîteva sute de tineri și tinere olandeze au organizat la Amsterdam o demonstrație de protest împotriva condamnării la închisoare a unui grup de militari olandezi, a căror vină constă în faptul că nu au vrut să participe la aventura colonialistă din Irianul de vest, refuzînd categoric să plece acolo pentru a apăra interesele colonialiștilor. Demonstranții au străbătut străzile Amsterdamului purtînd panouri cu lozinci în ■care se cerea punerea în libertate a celor arestați. După demonstrație a avut loc un miting. „Tinerii noștri trebuie să fie puși în liber-

täte, a declarat în cadrul mitingului tatăl unui tînăr arestat, deoarece ei au refuzat să apere o cauză nedreaptă“.Participanții la miting au adresat ministrului de război al Olandei o telegramă în care se cere punerea în libertate a celor arestați și evacuarea cît mai urgentă a trupelor olandeze din Irianul de vest.
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ex ploJat în îLor

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS : După cum transmite cores
pondentul din Cape Canaveral al A- 
genției Associated Press, în seara 
zilei de 12 iulie o rachetă interconti
nentală americană cu combustibil 
solid „Minuteman” a explodat în 
zbor la aproximativ 50 de secunde 
după lansare.

în mare, la o distanță de cîteva 
mile de țărm, a căzut o ploaie în
treagă de fragmente și sfărîmături 
care ardeau.

Declarația comună a participanților din R.D.G.,
R.F.G. și Berlinul occidental la Congres"j 
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BERLIN 13. — Corespondentul Agerpres transmite : în urma unei întîlniri prietenești oaie a avut loc la 11 iulie la Moscova între participanții din R.D.G., R.F.G. și Berlinul occidental la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace a fost elaborată o declarație comună, publicată de ziarele de azi. Par- ticipanții au subliniat în unanimitate că încordarea dintre RiF.G. și R.D.G. este dăunătoare nu numai intereselor germane, ci și îmbunătățirii relațiilor politice în Europa. Pentru a împiedica primejdia ce amenință pacea ei cer :lichidarea urii, neîncrederii și propagandei de război. Constituțiile din ambele state germane o- bligă la aceasta ;guvernele și parlamentele celor două state germane să renunțe solemn la soluționarea proble-

melor intergermane prin foită. Ele să încheie un pact de neagresiune ;ambele state să se pronunțe pentru dezarmarea treptată, controlată și neutralitatea militară, să renunțe la fabricarea și posedarea de arme nucleare, să respingă staționarea de arme atomice străine pe teritoriul german ;ambele state germane să insiste ca prin încheierea unui tratat de pace să fie lichidată situația anormală ce se menține la 17 ani după terminarea războiului.Situația primejdioasă din Berlinul occidental să fie soluționată prin crearea orașului liber. Noul statut să fie garantat pe plan internațional. Berlinul nedivizat va fi capitala unei Germanii reunificate pe cale pașnică.

MOSCOVA. La 13 iulie N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit pe Carlo 
Straneo, ambasadorul Republicii Ita
lia în Uniunea Sovietică, și a avut 
cu el o convorbire prietenească. Din 
însărcinarea ministrului comerțului 
exterior al Italiei, Luigi Preti, am
basadorul a oferit lui N. S. Hrușciov 
în dar medalii memoriale executate 
în Italia în memoria italienilor 
Christofor Columb și Amerigo Ves
pucci și în cinstea primului cosmo
naut sovietic Iuri Gagarin. N. S. 
Hrușciov a mulțumit călduros pen
tru darul oferit.

BRASILIA. în ultimul moment Brochado da Rocha, desemnat ca prim-ministru de președintele Gou- lart, a reușit să formeze un nou cabinet care s-a prezentat la 13 iulie în fața parlamentului.
GENEVA. Conferința pentru fizica 

marilor energii și-a încheiat prima 
etapă a lucrărilor. In ultimele trei 
zile, participanții la conferință au 
ascultat referate de sinteză, în care 
s-a făcut bilanțul activității desfășu
rate, în decurs de doi ani, de fizicie
nii din diferite țări.

LONDRA. Conform iaportului publicat de Direcția industriei metalurgice din Anglia, în cursul lunii iunie producția de oțel a fost cu 10 la sută mai mică decît acum un an și cu 6 la sută mai mică decît în luna mai. 25 la sută din capacitățile de producție din fndustria oțelului rămîn nefolosite.

IR{ T IE S ¥ li IRi II
MADRID. Tribunalul militar din Asturia (Spania) a condamnat la închisoare pe diferite termene șase pictori din Oviedo sub acuzația că, prin lucrările lor, au luat atitudine pentru amnistierea deținuților politici din Spania, că au încercat. să stabilească contactul cu comuniștii și au . vădit interes pentru ideologia marxistă.

BRUXELLES. Conform unui raport publicat de Comisia Pieței comune se arată că importul țărilor Pieței comune a crescut în primul trimestru al acestui an mai mult decît exportul, producînd un deficit de 275 parație cu dolari din lui 1961.
milioane dolari, în com- deficitul de 133 milioane primul trimestru al anu

TOKIO. Poli|Ia intervine cu brutalitate pentru a împrăștia o mani
festalle a țăranilor care protestează împotriva politicii agrare a auto
rităților Japoneze.

-------  --------------------090-------------------

încheierea dezbaterilor generale din cadrul Conferinței 
de la Cairo pentru problemele dezvoltării economic?■ • - ••fi' Ț

antiimperialistă. pentru întărirea in
dependenței lor economice.

Reprezentantul Cubei s-a pronun
țat pentru ținerea în cursul acestui 
an a unei conferințe comerciale 
internaționale, cu participarea tutu
ror țărilor, fără discriminare, pre
cum și pentru ținerea in cursul anu
lui viitor a unei conferințe econo
mice în cadrul O.N.U.

CAIRO 13 Corespondentul Ager
pres transmite : Vineri la amiază 
s-au încheiat dezbaterile generale 
din cadrul conferinței pentru pro
blemele dezvoltării economice. In 
ședința de vineri au vorbit repre
zentanții Guineei, Cubei, Kuweitu
lui, Mexicului, Tanganicăi, Boliviei, 
Chile, Venezuelei și R.A.V.

Reprezentantul Guineei 
serie de propuneri și s-a 
experiența țării sale în 
construcției economice.

Reprezentantul Cubei a 
actuala conferință nu 
doar un caracter pur economic, izo
lat de lupta pentru pace, deoarece 
pacea este o condiție necesară pen
tru dezvoltarea economică și socia
lă, iar unul din punctele ordinei de 
zi se referă la finanțarea economică 
prin reducerea bugetelor militare. 
El a arătat, de asemenea, necesi
tatea ca țările slab dezvoltate să 
continue lupta anticolonialistă și

ri făcut o 
referit la 
domeniul

arătat că 
poate avea

Ciocniri între greviști 
și jandarmi în BeBgiaBRUXELIÆS 13 (Agerpres). Săp- tămîna aceasta muncitorii din industria de cupru din regiunea Haelen au intrat mînă de voința de tronii au grevă, care sînt escortați de detașamente puternice de jandarmi. între greviști și jandarmi au avut loc ciocniri. Cinci muncitori greviști au fost arestați. Presa belgiană relatează că în regiune au fost trimise noi unități de jandarmi.

în cea de-a șasea săptă- grevă. Pentru a fringe luptă a muncitorilor, pa- recurs la spărgătorii de

Remanierea 
guvernului britanic

LONDRA 13 (Agerpres). — Vineri 
seara s-a anunțat la Londra o re
maniere a guvernului britanic pe 
care corespondenții de presă o con
sideră importantă și cartof- 
cum scrie comentatorul -uț"' 
Reuter, este pusă în legătu. :. 
pierderile simțitoare de voturi 
ferite de partidul conservator 
ultimele alegeri parțiale.

In cadrul acestei remanieri, 7 
niștri — printre care ministrul __ 
finanțe Selwyn Lloyd și ministrul 
de război Watkinson — au fost în- 
locuiți. Noul ministru de finanțe 
este Reginald Maudling care pînă 
acum deținea portofoliul coloniilor. 
Ministru de război a fost numit Pe
ter Thorneycroft, fost ministru al 
aviației. Ministrul de interne, Butler, 
devine prim-ministru adjunct, iar 
postul său la Departamentul inter
nelor este ocupat de Henry Brooke, 
fost ministru adjunct de finanțe.

La, Londra se constată că printre 
miniștrii care au fost înlocuiți figu
rează în special cei de finanțe și 
de război care au fost violent cri
ticați în ultima Vreme.

careÿ- după 
mției 

cu 
su
la

mi- 
de
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