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CONGRESUL MONDIAL PENTRU DEZARMARE GENERALA Șl PACE

MESAJ CĂTRE POPOARELE LUMII

Să grăbim ritmul 
treierișului !în toate regiunile țării, oamenii muncii de pe ogoare lucrează de zor la strîngerea recoltei de păioase. Potrivit datelor comunicate Consiliului Superior al Agriculturii, pînă la 12 iulie s-a secerat recolta de cereale de pe aproape 1 400 000 hectare. în unele raioane din regiunile București și Oltenia secerișul s-a terminat, iar în altele se apropie de sfîrșit.Succesele obținute la recoltat în aceste raioane se datoresc faptului că gospodăriile de stat, S.M.T.- urile și gospodăriile colective au folosit toate mijloacele de recoltare de care dispun, în funcție de starea culturii și de timp. Cînd grîul a dat în pîrgă s-a început rccolta- 'ul cu vindroverele, secerătorile- k /ători și simple, cu coasele și se- cerile. Pe măsură ce grîul s-a copt au fost folosite din plin combinele. Activiștii comitetelor raionale de partid și membrii comitetelor executive ale consiliilor agricole au îndrumat și sprijinit la fața locului organizațiile de bază și conducerile unităților agricole să organizeze temeinic munca pentru folosirea întregii capacități de lucru a mașinilor, pentru strîngerea recoltei cu coase și seceri. Organizațiile de bază au dat o deosebită atenție organizării întrecerii la recoltare între mecanizatori, între brigăzi și echipe și între colectiviști.Aceste metode de muncă ar trebui să fie folosite și în unele raioane din regiunile Banat, Galați, Ploiești și altele unde nu se reaii- zează viteza zilnică planificată la seceriș din cauză că nu se folosesc toate mijloacele și forțele de muncă. Pentru recuperarea rămînerii în urmă la seceriș în aceste raioane este necesar ca organizațiile de partid și conducerile de unități să ia măsuri ca pe lîngă mașini să se folosească și mijloacele mai simple : secerători, coase, seceri. Cu cît mai repede va fi pus grîul în clăi și șire bine clădite, cu atît mai mici vor fi pierderile de recoltă.A termina secerișul într-un timp scurt este o treabă foarte bună. Dar odată cu secerișul și în același ritm trebuie făcut și treierișul. Fiecare gospodar știe că pînă n-ai treierat nu ești încă sigur ce producție scoți la hectar, ce calitate va avea recolta. Diferiți dăunători, precum și ploile pot dijmui mult recolta și după ce a fost secerată. Iată de ce este necesar să se treiere recolta mai repede.Consiliul Superior al Agriculturii a indicat consiliilor agricole regionale și raionale ca după începerea secerișului să se pornească cu toate forțele la treierat. Pentru a se înlătura pierderile de boabe, aceste indicații trebuie respectate întocmai, în multe gospodării colective, treierișul se desfășoară în același ritm cu secerișul. în raioanele Urziceni, Slobozia, numeroase gospodării colective, cum sînt cele din Coșereni, Ion Roată, Eliza Stoenești, Miloșești, Gh. Lazăr, la cîteva zile după ce s-a început seceratul s-a trecut la treieratul recoltei. Datorită bunei organizări a transportului snopilor și a muncii pe arie, asigurîndu-se alimentarea batozelor pe ambele părți, colectiviștii din Eliza Stoenești reușesc să treiere zilnic cu o batoză peste 35 000—36 000 kg grîu.Trebuie spus însă că nu peste tot se acordă atenția cuvenită desfășurării treieratului paralel cu secerișul. în raioanele Băilești, Caracal — regiunea Oltenia, Deta, Timișoara — regiunea Banat. Drăgănești-Vlașca, Giurgiu — regiunea București etc.,

există un mare decalaj între seceriș și treieriș.Pe alocuri, din cauza unor reparații făcute de mîntuială, batozele se defectează des; în alte locuri, treierișul este întîrziat din pricină că multe arii n-au fost încă amenajate. în loc să pregătească din vreme tot ce este necesar pentru buna desfășurare a treierișului, unele conduceri de gospodării colective socotesc „arii amenajate” niște locuri unde s-au adus batozele, în unele cazuri nereparate.Pentru scurtarea perioadei de treieriș în fața sfaturilor populare și a consiliilor agricole stă sarcina de a desfășura o intensă muncă pentru grăbirea transportului snopilor la arii, pentru buna organizare a muncii de deservire a batozelor. Treierișul e o treabă de sezon care nu suferă nici o amî- nare. Este în interesul fiecărei gospodării colective să asigure condițiile ca lucrul să înceapă în zorii zilei și să nu înceteze pînă seara tîrziu. Acolo unde ariile sînt electrificate, să se lucreze în plin și în timpul nopții. Pentru ca batozele să funcționeze fără întrerupere, conducerile S.M.T. să organizeze în așa fel munca îneît defecțiunile ce se ivesc să fie înlăturate operativ. în atenția S.M.T.-urilor să stea de asemenea buna aprovizionare cu piese de schimb și combustibil.Acum, în fiecare gospodărie agricolă socialistă sînt multe treburi de făcut. Aceasta cere din partea conducerilor de unități folosirea cu multă chibzuință gospodărească a tuturor forțelor și mijloacelor de lucru. Organizațiile de partid trebuie să antreneze pe toți cei. care muncesc pe ogoare în întrecerea socialistă pentru strîngerea la timp a recoltei, să popularizeze experiența fruntașilor și să sprijine conducerile de unități și sfaturile populare în aplicarea măsurilor organizatorice menite să grăbească secerișul și treierișul.Odată cu secerișul și treierișul nu trebuie să fie neglijate arăturile, lucrare care contribuie la obținerea de recolte bogate în anul viitor; trebuie de asemenea semănate plante furajere în miriște, recoltate furajele, ridicate construcții zootehnice etc.Gospodăriile colective au încheiat contracte să vîndă statului o parte din recolta de cereale — vînzările către stat fiind o cale sigură pentru realizarea de venituri bănești. Pentru ușurarea muncii este necesar ca transportul cerealelor contractate, cît și plata muncilor S.M.T. să se facă direct de la arie și în timpul cel mai scurt.Comitetele regionale și raionale de partid, sfaturile populare, consiliile agricole au sarcini de mare răspundere în campania de strîn- gere a recoltei. Ele trebuie să îndrume zi de zi activitatea G.A.S., S.M.T., a gospodăriilor colective, sprijinindu-le concret și operativ în rezolvarea tuturor problemelor legate de buna desfășurare a secerișului și treierișului.

Schela petrolieră Baicol. — Tui lele a doua sonde aliate în foraj
(Foto : Agerpres)

O nouă reducere de prețuri 
la unele bunuri industriale 

de larg consumConsiliul da Miniștri ai R. P. Romine a stabilit printr-o hotărîre o nouă reducere de prețuri la unele bunuri industriale de larg consum. Aplicarea noilor prețuri reduse se va lace începînd cu data de 16 iulie 1862.Hotărîrea prevede reducerea prețurilor în medie cu 30 la sută la țesături din lire de relon uni, imprimate și electroplușate destinate pentru rochii, bluze și lenjerie, pre-

cum și pentru baticuri și eșarfe. Corespunzător au fost stabilite prețuri reduse între 11 și 36 la sulă la confecțiile executate din aceste țesături. Cu peste 47 la suta se micșorează în medie prețurile la mantale și pelerine de ploaie, la fețele de masa din același material. S-a stabilit, de asemenea, o reducere medie de 15 Ia sută "la diferite mărci și sortimente de ceasuri de mină.
La furnale — indici de utilizare ridicațiHUNEDOARA (coresp. „Scînteii*).  în cursul acestui an, la secția a Il-a furnale de la Hunedoara s-au aplicat în producție o serie de măsuritehnico-organizatorice care au dus tehnologii.la sporirea indicilor de utilizare ai agregatelor. Pentru încărcarea furnalelor s-au stabilit cele mai bune rețete, au fost înlăturate amestecurile de materii prime și materiale, iar dozarea șarjelor se face cu mai

multă precizie. De asemenea, s-a a- cordat o atenție sporită ridicării temperaturii aerului insuflat, precum și respectării stricte a întregiiAceste măsuri au dat roade: față de anul trecut, siderurgiștii din secția a II-a furnale au obținut în prima jumătate a anului cu peste 100 kg de fontă mai mult pe fiecare metru cub volum util de furnal.

Recoltatul pâioaselor se Intensifică șl In regiunile din nordul târli.La G.A.C. „9 Mai“ din comuna dâșei, raionul Dej, secerișul este In toi. Fruntașă Pe gospodărie este echipa condusă de comunista Aurelia Văsa. In fotografie: O parte din membrii acestei e- Chipe. (Foto : A. Carto|anu)
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început de iulie. Departe 
In lan, cresc niște mogîl- 
dete întunecate. Tarlaua de 
grîu seamănă acum cu o 
imensă tară de aramă. E un 
soi de mare productivitate, 
cu paiul scurt și [eapăn, pe 
care spicul greu și plin stă 
drept și mîndru ca un vlrl 
de lance. Si aici, la Ciacova, 
grînele s-au copt.

Vremea se arată bună 
pentru secerat. Combinele 
așteaptă doar semnalul de 
i'/trre în lan. Mecanizatorii . -au pregătit din timp. A- 
aum stau liniștiți șl fumea
ză, sau mai ciocănesc într-o 
doară vreun șurub.

Nu departe de combine, 
cîțiva oameni se mai sfătu
iesc o dată.

Inginerul agronom Vla
da Muranovici îi arată lui 
Iosif Inion, șeful brigăzii 
de combine, pe unde să in
tre în lan.

— In partea aceea, spu
ne el, grîu] e complet us
cat. Se va lucra bine.

Soarele își face cu greu 
loc printre nori. Sînt niște 
straturi ca de vată, nu de 
ploaie, ci doar prevestind-o 
plutind pe undeva.

Lui Iota Marina, instruc
torul de partid, soarele îi dă 
ghes.

N-ar fi bine por
nim ? îl întreabă el pe Mi
hai Sparing, președintele 
gospodăriei, un om înalt, 
spătos, puternic.

— Să începem, tovarășe 
Marina!

Poate că în mintea lui 
Mihai Sparing s-au desfășu
rat imaginile muncii de al
tădată. A simțit în mușchi 
încordarea istovitoare de 
odinioară, cînd venea la o- 
gor cu noaplea-n cap, își 
sufleca mîneciie și-și scui
pa în palme înainte de a 
porni să taie grîul cu coa
sa pregătită migălos cu o 
zi înainte. Lumina zo
rilor e albă, puțin ule
ioasă, ca stoarsă dintr-un 
fruct zemos. In largul tării, 
pe vremuri, mulți țărani fă
ceau același lucru: își su
flecau mîneciie, își scuipau 
în palme și porneau singuri, 
fiecare pe ogorul lui. înain
tau pas cu pas, cu bucuria 
culesului zăgăzuită de gîn- 
dul grijilor fără număr.

Poate că Sparing și-a a- 
dus aminte de cosașul de

orzului 
pe coa-

altădată. La culesul 
a pus el însuși mina . 
să. In fruntea colectiviștilor, 
a tovarășilor săi, a pornit 
să taie lanul de orz. A as
cultat cîntecul coasei cu a-
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celașl foc dintotdeauna al 
țăranului. Dar nu mai era 
vechiul cîntec. Era un cîn- 
tec nou. Intonat de zeci de 
coase, aliniate coasei lui.

Trei zile au cîntat coasele 
pentru culesul orzului. Pen
tru întreaga suprafață de 
grîu, conducerea gospodă
riei a fixat termen: 7 zile. 
într-o săptămînă trebuia să 
se termine cu tăiatul griu
lui.

Motoarele bat fără istov. 
'Combinele se clatină ca niș
te animale mari, greoaie, le
neșe prin apa grînelor. Zba-

roșii Invîrt în- 
adunînd spicele.

a
com- 
lîngă 

păsări, lntr-allă

turile 
tr-una,

La Ciacova secerișul 
pornit din plin cu 4 
bine pe tarlaua de 
ierma de 
parte au pornit coasele a 14 
echipe de cosași, fiecare 
compusă din 5 oameni.

— Avem forțe! 
instructorul de 
Le-am mobilizat 
pentru seceriș.

— Si mai departe?
— Mai lucrează neîntre

rupt 7 secerători-legători. La 
fiecare secerătoare sînt doi 
oameni. La porumb se dă a 
treia prașilă; la grădina de 
legume grădinarii își văd 
de-ale lor,- brigada de con
strucție tencuiește noul 
grajd pentru vaci. Dar, fi
rește, în aceste zile strîn
gerea recoltei e mai presus 
decît orice.

Consiliul de conducere a 
chibzuit un plan de măsuri 
în care, printre altele, a 
prevăzut ca, în același timp 
cu recoltatul și treieratul, 
să se facă șl arăturile de

pe

observă 
partid, 

toate

vară. Totul pare a fi simplu 
și ușor de îndeplinit. In rea
litate însă se pune în miș
care un mecanism complex, 
care angrenează toate for
țele gospodăriei, de Ia con
siliul de conducere pînă la 
ultimul colectivist. Toate 
forțele au fost mobilizate 
pentru realizarea țelului 
principal: strîngerea și de
pozitarea recoltei în cei mai 
scurt timp, fără pierderi, 
cefe mai bune condiții.

...Camionul gospodăriei 
și început să care sacii 
magazie. Președintele 
cheamă pe șoferul Iosif Ne- 
metz :

— Te duci cu transportul 
ăsta la baza de recepție. Să 
te întorci cu chitanța nr. 1

Lucrul continuă intens 
pînă către ora prînzului. 
Cînd oamenii se retrag la 
umbră ca să mănînce, re
apare șoferul. Toți îl pri
vesc întrebător.

— Am luat chitanța nr. I, tovarăși.

Și zilele care au urmat 
au fost la Ciacova zile de 
muncă intensă. Ieri gospo
dăria a terminat secerișul.MIRCEA ȘERBANESCU

îna 
la 
îl
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MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite Me
sajul către popoarele lumii, adresat de Congresul 
mondial pentru dezarmare generală și pace.Am venit la Congresul de la Moscova din toate colțurile lumii. Sintern de profesiuni diferite. Avem convingeri diferite. Timp de o săptămînă am discutat cu cea mai mare sinceritate problema primejdiei unui război nuclear care planează asupra omenirii. In cursul discuțiilor ne-am înțeles mai bine unii pe ceilalți și acum sintern convinși că poate fi preîntîmpi- nată primejdia care amenință astăzi fiecare țară și fiecare popor.Cursa înarmărilor accentuează încordarea și neîncrederea între state, iar încordarea și neîncrederea între state accelerează cursa înarmărilor. In felul acesta se creează un cerc vicios. Forța destructivă a armelor devine tot mai îngrozitoare și se aud în același timp glasuri care îndeamnă la un război preventiv.Cu toate acestea, sîntem ferm convinși că dezarmarea este nu numai vital necesară, ci și posibilă. Ieri, ea a fost visul celor mai luminate minți ale omenirii. Astăzi dezarmarea a devenit o sarcină practică, pentru îndeplinirea căreia trebuie să lupte fiecare dintre noi.Eliberarea de povara cursei înarmărilor va fi utilă tuturor :dezarmarea va elibera fonduri care pot fi folosite pentru ridicarea nivelului de trai în toate țările ;dezarmarea va permite să se economisească fonduri care pot accelera considerabil progresul țărilor slab dezvoltate din punct de vedere economic ;dezarmarea va însemna lichidarea bazelor militare străine și retragerea trupelor de pe teritoriile străine, ceea ce va fi de folos popoarelor care luptă pentru independența națională.Dezarmarea trebuie să fie generală și totală și să se efectueze sub un sever control internațional. Nu poate exista nici un fel de dezarmare fără control și nici un fel de control fără dezarmare.Am studiat în amănunțime piedicile care stau în calea înfăptuirii dezarmării generale și totale și știm că ea va fi greu de realizat. Există oameni care se pronunță chiar și împotriva tratativelor. Unii din ei procedează așa pentru că sînt orbi și inerți, alții — de dragul îmbogățirii, o a treia categorie — din tendințe militariste. Sîntem totuși convinși că toate piedicile pot fi înlăturate. In orice plan cu privire la dezarmare se pot constata anumite puncte slabe, dar avem convingerea că este mai bine să se realizeze un compromis, acceptabil pentru toți, decît să se continue cursa înarmărilor.Experiența ne arată însă că ar fi o iluzie periculoasă să credem că dezarmarea poate veni de la sine. Nu putem să ne bizuim numai pe diplomații și specialiștii militari care tergiversează an de an discuțiile. Numai eforturile popoarelor din toate țările îi pot sili pe oamenii de stat să găsească o soluție. Protestele izolate nu mai sînt suficiente. A venit timpul să se creeze o puternică mișcare împotriva cursei înarmărilor și a tuturor pregătirilor militare.Dacă în ultimii 17 ani omenirea a reușit să evite

grozăviile unui război nuclear aceasta a fost posibil în primul rînd datorită eforturilor neobosite ale popoarelor care luptă pentru pace. Trebuie însă să recunoaștem în mod deschis că există încă numeroși oameni care nu participă la lupta împotriva cursei înarmărilor. Există încă numeroși oameni care nu își dau seama de pericolul acestei curse, nu înțeleg nici întreaga gravitate a acestui pericol, nici răspunderea ce le revine pentru menținerea păcii. Tuturor acestora le spunem : „înțelegeți ce zile periculoase trăim, vepiți în rîndurile celor ce luptă pentru dezarmara și pace”.Timpul nu așteaptă ! Arma termonucleară poatd apărea în curînd în arsenalul a zeci de ițări și perfecționarea mijloacelor de transportare a acestei arme poate face controlul imposibil.Ne pronunțăm în mod hotărît împotriva oricăror experiențe cu bombe sau dispozitive nucleare, în primul rînd pentru că acestea amenință viața și sănătatea generațiilor actuale și viitoare și, în al doilea rînd, pen- tru că ele accelerează ritmul cursei înarmărilor.Adresăm o chemare guvernelor tuturor puterilor nil-< cleare : le cerem să ajungă fără nici un fel de în- tîrziere la un acord cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară și să încheie un tratat cu privire la interzicerea pentru totdeauna a tuturor acestor experiențe, pretutindeni — în atmosferă, în Cosmos, sub pămînt și sub apă.Acest acord va constitui un prim pas pe calea spre interzicerea totală și distrugerea integrală sub control riguros a armei nucleare și a tuturor mijloacelor de transportare a acestei arme.Sarcina noastră principală și urgentă este de a obține ca guvernele să încheie un tratat cu privire la dezarmarea generală și totală sub control internațional riguros. în legătură cu aceasta trebuie să se găsească metode practice care să contribuie la încheierea rapidă și eficientă a discutării planurilor de dezarmare în curs de examinare și Ia încheierea cît mai grabnică a tratatului.Sub presiunea opiniei publice și datorită acțiunilor țărilor neangajate s-a reușit să se obțină o apropiere parțială a pozițiilor principalelor state care duc tratative în legătură cu principiile dezarmării dar, din cauza divergențelor serioase dintre ele, tratativele continuă să fie în impas. Acordul poate fi realizat numai în cazul cînd popoarele își vor intensifica presiunile.Forțele păcii sînt acelea care trebuie să dea exemplu în statornicirea unei mai bune înțelegeri și lichidarea neîncrederii reciproce. Credem că Congresul nostru a adus o mare contribuție la înfăptuirea acestei sarcini. Acum este necesar ca în fiecare țară, fiecare organizație să găsească cele mai potrivite căi pentru a continua ceea ce noi am întreprins împreună._ Pasivitatea dăunează păcii. Depinde de noi toți ziua cînd va veni eliberarea omenirii de primejdia morții atomice. Noi, cei care dorim pacea, sîntem mulți la număr. Dacă vom acționa cu toții și dacă toți cei care acționează vor fi strîns uniți, vom putea să deschidem calea spre înfăptuirea țelului nostru comun : menținerea păcii.
14 iulie 1962.

................................ ............. =________________ _

CONFERINȚA DE LA GENEVA PENTRU REGLEMENTAREA PROBLEMEI LAOȚIENE își continuă lucrările. In după-amiaza zilei de 13 iulie, la reședința delegației sovietice a avut loc o întîlnire între cei doi copreședinți ai conferinței — G. M. Pușkin (U.R.S.S.) și M. Macdonald (Anglia). în a- ceeași zi și-a reluat lucrările comisia de redactare a conlerinței, care trebuie să întocmească textele documentelor.IURI GAGARIN, primul pilot cosmonaut, a fost înaintat, prin- tr-un ordin al ministrului apără

H Q T A R
rii al U.R.S.S., la gradul de loco- tenent-colonel.LA ATENA a avut loc un mare miting al oamenilor muncii în semn de protest împotriva noului proiect de lege antidemocratic, adoptat de parlament. (Amănunte în pag. a IlI-a).GREVIȘTII de la uzina constructoare de mașini „Piangio’ din Pontedera (Italia), care cer revizuirea contractului de muncă au fost atacați de poliție. In legătură cu aceasta deputății comuniști și socialiști au făcut interpelări în Camera Deputaților.

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIADragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Partidului Comunist din Japonia, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv., tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Japonia, un salut frățesc și calde felicitări.De la crearea sa, Partidul Comunist din Japonia, conducător încercat al clasei muncitoare japoneze, s-a aflat în fruntea luptei maselor populare de la orașe și sate pentru pace, democrație, libertate și progres social. în pofida grelelor încercări prin care a trecut, a anilor îndelungați de activitate ilegală, Partidul Comunist din Japonia a ținut sus steagul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar, a luptat cu dîrzenie pentru interesele vitale ale poporului japonez și a militat pentru întărirea solidarității oamenilor muncii din întreaga lume.^Partidul Comunist din Japonia desfășoară o activitate neobosită pentru unirea tuturor forțelor muncitorești și democratice într-un larg front național, militează cu perseverență împotriva militarismului, pentru dezarmare generală și totală, pentru pace în întreaga lume.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn urează Partidului Comunist din Japonia noi succese în întărirea continuă a rîndu- rilor sale, în lupta pentru înfăptuirea programului partidului, pentru o Japonie independentă, democratică și iubitoare de pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN Cu vaporașul pe Iac.

--------------------------------------- ■ .............................—. .. ----------------------------------------

Conferința pe țară a inginerilor și tehnicienilor

comieeiihiii wmu ai p. m. r.
TOmSlftl/l GHEORGHE GHE0RGHIUEÉ
Delegații la Conferința pe țară a inginerilor și tehnicienilor exprimă Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului său Central, adînca recunoștință și mulțumire ale intelectualității tehnice din Republica Populară Romînă pentru îndrumarea permanentă și condițiile minunate ce i-au fost create spre a-și consacra toate forțele, întreaga capacitate de creație 'dezvoltării necontenite și înfloririi economiei și culturii patriei noastre socialiste.Analizînd activitatea desfășurată pînă în prezent conferința a stabilit măsuri organizatorice menite să asigure continua îmbunătățire a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, participarea lor tot mai rodnică la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.în cadrul și sub conducerea sindicatelor, ai căror membri sînt toți

inginerii și tehnicienii, activitatea lor obștească va cunoaște o nouă și puternică dezvoltare. Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor, comisiile inginerilor și tehnicienilor de pe lîngă organele sindicale își vor concentra toate eforturile spre mobilizarea întregii intelectualități tehnice la lupta pentru promovarea consecventă a progresului tehnic, spre aplicarea în producție a tot ceea ce este nou, înaintat, pentru creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, pentru îndeplinirea ritmică și la toți indicii a planului de stat în toate ramurile economiei naționale. O atenție deosebită vor acorda ridicării pe mai departe a calificării profesionale a inginerilor și tehnicienilor pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, propagării cunoștințelor tehnico-științifice în masele largi de oameni ai muncii, îndrumării

tehnice și sprijinirii mișcării de inovații și invenții.însuflețiți de realizările de seamă obținute de oamenii muncii în toate domeniile construcției socialiste, de perspectivele minunate deschise în fața poporului nostru de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, inginerii și tehnicienii asigură Comitetul Central al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că vor munci cu și mai mult elan, cu pasiune și devotament, împreună cu clasa muncitoare și întregul popor, pentru triumful politicii partidului, pentru dezvoltarea industriei și a- griculturii, pentru înflorirea științei și culturii și ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă.CONFERINȚA PE TARĂ A INGINERILOR ȘI TEHNICIENILOR
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Pe urmele materialelor publicateȘi accesoriile electrice 
sînt importanteMagazinele de specialitate sînt a- pxovizionate cu un sortiment tot mai .bogat de aparate electrice. Recent, în aceste unități au sosit noi modele de lustre, aplice din aceleași modele, lămpi care pot fi atașate la carte. Foarte apreciate sînt lanternele cu dinam și cele cu acumulator. Ultimele se încarcă prin simpla punere la priză. Comerțul mai pune la îndemîna cumpărătorilor perne electrice, filtre pentru cafea, radiatoare, ventilatoare, reșouri și multe alte produse.Ce se întîmplă însă dacă un a- semenea aparat se defectează, dacă se arde siguranța sau rezistența, dacă este necesar un fir de legătură ? în procurarea unor asemenea accesorii mărunte cetățeanul întîmpină o seamă de greutăți. Iată cîteva exemple. Sînt în vînzare aparate de radio „Enescu" . Numai că lipsesc siguranțe de rezervă, deoarece uzina „Electronica" nu le produce în cantități suficiente. De asemenea, rezistențele de 120 volți sau becurile frigiderelor „Fram" pot fi înlocuite cu greu după ce se ard. Nu încape îndoială că producătorii aparatelor respective știu că viața acestora e mai lungă decît cea a unei rezistențe sau a unui bec electric. Cu toate insistențele organelor comerțului, nu se livrează însă destule piese de schimb.în Capitală și în alte orașe se mai folosește încă tensiunea de 120 volți. Dar magazinele nu asigură o aprovizionare corespunzătoare cu aparate electrice potrivite acestei teneiuni. Este vorba, îndeosebi, de ■ mașinile de spălat rufe 

„Albalux“ și „Păltiniș", de unele fiare de călcat. Vorbind despre a- ceste din urmă produse, e cazul să adăugăm că unele nu corespund întru totul din punct de vedere calitativ : rezistențele nu sînt trainice, nichelul se înnegrește ușor.La șirul accesoriilor electrice, necesare în fiecare gospodărie, se mai adaugă și altele: cordonul flexibil, întreruptoarele mici, tablourile de distribuție a curentului, curelele de transmisie pentru unele tipuri de mașini de spălat etc.Cîteva cuvinte și despre becuri. In multe magazine există un sortiment mai bogat de becuri electrice, pentru ambele tensiuni, în mărimi și forme diferite. Ar fi de dorit să se ia măsuri ca, în toate unitățile, sortimentul să fie completat în permanență. Același lucru se poate spune și despre baterii.Se știe că întreprinderile electrotehnice și alte fabrici produc numeroase mașini și aparate complexe, de înalt nivel tehnic. Este greu de înțeles de ce astfel de produse mărunte, mult mai ușor de fabricat, cum sînt accesoriile electrice, continuă să fie realizate sub nivelul posibilităților și cerințelor.Desigur,' cele mai multe dintre accesoriile 'amintite sînt solicitate în cantități mari pentru construcțiile ce se ridică în întreaga țară. în același timp, ele sînt obiecte necesare în fiecare gospodărie. Organele de resort trebuie să urmărească mai îndeaproape realizarea acestor produse la nivelul cerințelor. E. S.

„Preparate culinare 
pentru acasă"în urma publicării articolului intitulat „Preparate culinare pentru acasă“, apărut în cadrul acestei rubrici în ziarul „Scînteia” nr. 5548, Ministerul Comerțului Interior ne răspunde următoarele : „Analizînd la fața locului cele sesizate, s-a constatat că acestea sînt juste. S-a stabilit să se urmărească aprovizionarea permanentă a unităților „Gospodina“ și a bucătăriilor de bloc cu legume și zarzavaturi pentru producerea unor sortimente variate de preparate ; să se lărgească sortimentele pregătite pe bază de produse lactate și paste făinoase, punîndu-se accentul pe preparatele dietetice ; se va studia posibilitatea folosirii întregii capacități de producție a laboratorului de cofetărie-patiserie al bucătăriei de bloc din Piața Splaiului ; T.A.P.L. București, respectiv Direcția comercială a Capitalei, voi' studia posibilitatea înființării de bucătării de bloc și u- nități sau secții „Gospodina” în noile cartiere“.

propunerile
cum și șiretul spongios, 
folosit iarna pentru în
chiderea ermetică a fe
restrelor.M. Dinulică — Uleiul, 
vinul, oțetul și multe 
alte produse alimentare 
sînt vîndute în maga
zine cu sticle cu tot. 
Cînd se golesc, ele pot

DinG. Caranfil — Soco
tesc că ar fi util să se 
producă, din mase plas
tice, ghivece de flori, în 
forme și colorit variat ; 
de asemenea, ar fi mult 
solicitate bronzurile 
pentru încălțăminte, fa
bricate din material 
plastic spongios, pre

Din scrisorile sosite la redacție

ÎN VACANTĂ
școlarii din orașele și comunele ra

ionului Tîrnăveni petrec o vacanță plă
cută. Taberele și-au început activitatea. 
Primele grupuri de excursioniști au și 
plecat la drum.

Școlarii porniți în drumeție vor 
vizita Borsecul și Sovata, Tușnadul și 
Lacul Roșu, vor cunoaște minunatele 
condiții create de statul democrat- 
popular pentru odihna oamenilor 
muncii, se vor opri la salinele din 
Praid și la uzina din Vlăhifa.

Să răsfoim puțin și calendarul 
excursiilor prin țară, lată un traseu 
interesant pentru o excursie de 7 zile: 
Blaj — Cluj — Oradea — Timișoara — 
Arad — Hunedoara. Elevii Școlii medii 
din Tîrnăveni și ai școlilor de 8 ani din 
raion, participant la această excursie, 
vor vizita grădina botanică din Cluj și 
Universitatea Babeș-Bolyai, băile Vic
toria și 1 Mai de la Oradea, vor face 
cunoștință cu muncitori de la uzina de 
vagoane și cea de strunguri din Arad, 
cu oțelari și furnaliști de la Hunedoara. 
O altă excursie de o săpfămînă va 
prilejui multor elevi de la Școala pro
fesională de petrol-chimie și de la 
Școala de mecanizatori vizitarea stațiu
nilor de pe litoral. O filă interesantă 
din acest calendar este cea consacrată 
Capitalei. Timp de 5 zile școlari din 
Tîrnăveni vor străbate Bucureșfiul vizi- 
fînd muzee, parcuri, cartiere noi și 
unele dintre marile uzine.

E plăcută drumeția, dar de neuitat

cititorilorfi valorificate prin cen
trele de colectare a sti
clelor. Acestea le pri
mesc numai dacă sînt 
in perfectă stare. De 
multe ori însă, constați 
că sticlele sînt ciobite. 
Ar fi necesară o mai 
mare atenție în între
prinderi la capsarea sti
clelor.

Unitățile agricole socialiste din Dobrogea trimit în fiecare dimineață, pe litoral, mari cantități de fructe și legume. De curînd, la G.A.S. „Partizanur-Medgldia a început recoltatul piersicilor din soiurile timpurii. In cîteva zile, muncitorii de aici au șl cules "peste 6 vagoane de piersici. Și producția de vișine a fost bună. De pe 10 ha livadă, gospodăria a trimis pe litoral aproape 20 tone vișine. (în fotografia din etînga — aspect de la recoltatul vișinelor).La G.A.S. Ovidiu se cultivă legume pe o suprafață de 325 ha. încă de la 7 Iunie a început aici strînsul roșiilor și castraveților. Pină acum au fost trimise în magazinele de pe litoral Însemnate cantități de roșii, castraveți, cartofi timpurii, ardei iute etc. (In fotografia din dreapta, clțiva lucrători din gospodărie la recoltatul roșiilor).

sînt și zilele petrecute în tabără. Peste 
350 de pionieri și școlari din raionul 
nostru vor pleca în taberele de la 
munte și mare.

Un program atractiv și interesant au 
și cele 44 de tabere locale, organizate 
pe lîngă școlile de 8 ani din raion. 
Jocuri distractive, pasionante întreceri 
sportive, excursii, vizite în uzine, în 
gospodării de sfat și colective, focuri 
de tabără vor face ca zilele de tabără 
să lase amintiri plăcute școlarilor.SIMION BOCHÎȘ coresp. voluntar — Tîrnăveni

Mobila cu „vicii ascunse“
Anul trecut m-am mutat într-un bloc 

nou, iar la cîtva timp după aceea, mi-am 
completat mobilierul, cumpărind in rate 
o garnitură de mobilă pentru sufragerie. 
La cumpărare, mobila era frumoasă, bine 
lucrată. Nu după mult timp, am avut sur
prize : furnirul bufetului a început să 
crape, pe suprafafa mesei au apărut pete 
albe și crăpături. Am sesizat fabrica 
„Tehnica mobilei" din Capitală.

„Vicii ascunse" — mi-a spus un 
tehnician de la întreprindere, care s-a 
deplasat să vadă mobila.

Au trecut de atunci peste două luni 
și mobila a rămas în aceeași stare. M-am 
dus la întreprindere și mi s-a promis că 
„problema se rezolvă urgent”. într-ade- 
văr, peste cîtva timp au venit la mine 
acasă alfi doi salaria)! ai fabricii ; dar 
cum au venit, așa au plecat.

li întreb pe această cale pe tovarășii 
de la „Tehnica mobilei” : cit timp va 
trebui să mai aștept pînă ce se vor ho
tărî să înlăture urmele neglijenței cu care 
a fost lucrată această garnitură de mo
bilă ? CONSTANTIN LAZĂR muncitor, București, str. Baba Novac Nr. 50

NICOLAE TIC: ----- —------------------—-------„ViNTUL DE SEARÄ“
-------------------------------------  Editura tineretului
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In vitrinele librăriilor
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Recentul volum de povestiri 
al lui Nicolae Tic se înscrie ca 
o contribuție la zugrăvirea vie
ții din uzine ori de pe șantiere 
și mai cu seamă a vieții tinere
tului muncitor. Familiarizîndu-se 
cu problemele acestui mediu, au
torul trebuie să fi avut deseori 
sentimentul de a fi martor la o 
nouă geneză, în planul vieții mo
rale, de a asista la ivirea unei 
noi caracterologii, specifică ani
lor de construire a socialismului. 
Aceasta este impresia fundamen
tală pe care o lasă cartea și de 
aici mi se pare că 
poate fi început e- 
xamenul mesaju
lui ei ; căci suflul 
de romantism ca
re o învăluie nu e 
doar reflexul com
portării eroilor, ci decurge îna
inte de toate din atitudinea po
vestitorului, explorator al unui 
teritoriu moral inedit.

Ivită încă în volumele ante
rioare („Profiluri”, „Ora șase”, 
„Anii tineri”), în culegerea de 
față începe să se afirme mai din 
plin înclinarea lui Nicolae Tic de 
a surprinde substratul etic al fe
nomenelor psihologice. Autorul 
învederează astfel o viziune și 
deprinderi de moralist, ale că
ror efecte se resimt la tot 
pasul în scrisul său. Mediul 
și preocupările de producție 
ori personale ale eroilor săi, 
descrise de obicei cu veridi
citate, sînt folosite ca un fundal și un punct de plecare al unor 
probleme de ordin etic. Astfel, 
din promptitudinea cu care doi 
tineri agitatori comuniști își a- 
mină prezentarea la ofițerul de 
stare civilă, pentru a feri — în 
primii ani după eliberarea țării 
— un sat înfometat de o înșelă
torie cu urmări dezastruoase, re
zultă soluția pe care o dau ei 
unei probleme majore de etică 
cetățenească și, respectiv, axa 
caracterului lor : tinerii aceștia 
înțeleg că nu poate exista ferici
re personală deplină, trainică, în 
afara luptei pentru fericirea ob
ștească („Ploaia").

In același fel sînt definite ca
racterele împlinite, armonioase, 
bazate pe stăpînire de sine, op
timism alimentat de convingeri 
adinei, dinamism stimulat de 
simțul datoriei. în schițe și po
vestiri ca „Multe baloane colo
rate”, „Un stilou de trei parale”. 
„Sectorul doi”, „Șapte ore de 
somn”. „Anul nou”. Intr-un mod 
similar sînt dezvăluite și căută
rile morale, lupta cu vechi de
prinderi și inerții („Vîntul de sea
ră", „întoarcerea acasă", „Van- 
ghele”). Iar în funcție de pro

Programe muzicale în stațiunile de odihna
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Or

chestra de muzică populară a Filarmonicii 
de Stat din Oradea a prezentat zilele a- 
cestea un program muzical în fața oame
nilor muncii aflafi la odihnă la băile Vic- 

blematica morală astfel deli
mitată și de dezbaterile cele 
mai deseori pasionante pe care 
le prilejuiește ea, cartea lui Ni
colae Tic cuprinde o sugestivă 
galerie de caractere, aflate pe di
ferite trepte ale împlinirii, de la 
Vanghele, tînărul care învață 
pînă la urmă să-și apere cin
stea, pînă la jovialul, luci
dul, calmul — cu alte cuvin
te, „complexul” (în sensul pozi
tiv al termenului) — Bănică. Vo- . 
lumul lui Nicolae Tic redă, în 
felul acesta, forme edificatoare 

în care se duce 
lupta dintre vechi 
și nou în suflete
le oamenilor de 
azi ; întîmplările, 
înfruntările de 
mentalități la care

asistăm, au în multe cazuri au
tenticitatea faptului trăit.

Trebuie spus însă că — deși 
caută să se țină cit mai aproape 
de viață, în virtutea vechilor lui 
deprinderi de reporter — nu în
totdeauna scriitorul pornește de 
la fapte și de la conflicte sufi
cient de grăitoare pentru proble
matica morală a omului contem
poran. Schița „Un fum de țiga
ră”, spre exemplu, pare „con
struită” în vederea poantei fina
le, iar această poantă se dove
dește măruntă' ca argument etic 
pentru combaterea egoismului 
In alte cazuri, frământări de or
din etic care tindeau să ia pro
porții. angajînd mai din plin re
sursele sufletești ale eroilor, sînt 
brusc îndulcite în final, tot după 
criteriul poantei facil-moraliza- 
toare („Rîsul”). Sub impulsul a- 
celeiași tendințe moralizatoare, 
autorul imaginează în cîteva rîn- 
duri trăsături de caracter, argu
mente etice, situații și dezlegări 
ale conflictelor care n-au vero
similitate, forțează adevărul vie
ții ; e incredibil, astfel, dogma
tismul etic al lui Dragostin. în 
relațiile cu logodnica pe care 
și-a ales-o, aruneînd o umbră 
meschină asupra caracterului său 
luminos și a colectivului din care 
face parte („Nela, îți mai aduci 
aminte ?”).

Atitudinea scriitorului, vasio- 
nat de mobilurile morale ale vie
ții sufletești, și atitudinea mora
lizatoare, care ajustează fenome
nele psihice după scheme etice 
prestabilite, nu pot fi confun
date. Modul în care Nicolae Tic 
se slujește deseori în scrisul său 
de prima atitudine, pledează pen
tru mai multă consecvență în 
evitarea celei de a doua.GEORGE MUNTEANU
foria. In actuala stagiune, orchestra de 
muzică populară din localitate a prezen
tat 220 concerte, audiale de peste 50 000 
de oameni ai muncii. De menționat că 
în repertoriul orchestrei au fost introduse 
noi cîntece din folclorul local.

VIATA DE PARTID

In regiunea Brașov, numeroase colective au raportat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe primul semestru al celui de-al treilea an al șesenalului. Desigur, succesele obținute sînt determinate de introducerea tehnicii noi, de aplicarea unui șir întreg de măsuri tehnico-organizatorice și de ridicarea calificării muncitorilor — dar ele sînt totodată strîns legate de activitatea rodnică a organelor și organizațiilor de partid, care conduc și îndrumă tot mai competent activitatea economică. în fabricile și uzinele brașovene, ca și în toate întreprinderile din țara noastră, organizațiile de partid însuflețesc colectivele de muncitori și tehnicieni în lupta pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.Creșterea continuă a competenței organelor și organizațiilor de partid în conducerea întregii activități a întreprinderilor industriale s-a o- glindit și în desfășurarea recentei ședințe de birou a Comitetului regional de partid Brașov. La ședința biroului au participat secretarii comitetelor raionale și orășenești de partid, activiștii comisiei economice a comitetului regional de partid, alti activiști de partid și cadre economice din regiune.Ca urmare a aplicării consecvente de către partidul nostru apoliticii de industrializare socialistă a țării _ regiunea Brașov a cunoscut o puternică dezvoltare. A crescut considerabil potențialul ei industrial. Regiunea are acum un numeros detașament al clasei muncitoare, în continuă creștere — izvor nesecat de cadre pentru nevoile regiunii și ale întregii vieți economice, sociale și de' stat din țara noastră.
O sferă 

largă de preocupăriPe baza experienței din anii tre- cuti, comitetele regional, orășenești și raionale de partid și-au îmbunătățit metodele de conducere a économiei. Ele reușesc de cele mai multe ori să-și axeze activitatea pe ceea ce este esențial — și în primul rînd pe problemele creșterii . productivității muncii, reducerii prețului de cost, îmbunătățirii calității

produselor, realizării cîștigurilor planificate ale muncitorilor etc.Pentru ca analizele făcute de unele comitete raionale și orășenești asupra activității conducerilor întreprinderilor industriale să fie cît mai aprofundate au fost atrase cadre de specialiști — ingineri, tehnicieni, economiști. Comitetul orășenesc de partid Brașov are o bună experiență în munca cu specialiștii, în scopul de a ajuta și .îndruma unele întreprinderi rămase în urmă, colective formate din activiști de partid și specialiști din industrie au studiat diferite probleme la fata locului mai mult timp ; analizele au fost urmate de recomandări concrete, bine gîndite care, fiind aplicate de către organizațiile de bază și conducerile tehnico-administra- tive, au dat bune rezultate practice.Eficacitatea conducerii de către organele și organizațiile de partid a activității economice a întreprinderilor se măsoară după rezultatele concrete din producție. Despre activitatea întreprinderilor industriale din regiunea Brașov se pot spune cuvinte frumoase. Pe ansamblul regiunii, sarcinile planificate, atît la producția globală, cît și la producția marfă, au fost îndeplinite și depășite, realizîndu-se o însemnată producție suplimentară.Dar, dacă pe ansamblul regiunii tablou] realizărilor este bun, unele întreprinderi, ca Fabrica de șuruburi Brașov, uzinele „Independenta" și „Metalurgica”-Sibiu ca și altele, au rezultate mai slabe. Ele nt> au realizat indicii planificați privind creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, lucrează încă neritmic în decursul lunii. în alte locuri ca. de exemplu la uzinele de tractoare, ca și la cel< de autocamioane din Brașov, 1; „Electroprecizia“ din Săcele, o seri de mașini nu sînt folosite la întrea ga lor capacitate. în aceste între prinderi continuă să existe un pro cent ridicat de rebuturi, consumurile specifice de materii - prime și de materiale sînt depășite, ceea ce influențează negativ prețul de cost. La întreprinderile „Hidromecanica“ Brașov. „Faianța“ din Sighișoara. „Textila roșie" și unele întreprinderi din cadrul Direcției regionale a e-

conomiei forestiere nu toate produsele fabricate sînt realizate la un nivel calitativ corespunzător. Munca de calificare și de ridicare a gradului de specializare a muncitorilor din aceste întreprinderi a rămas în urma cerințelor.Asemenea neajunsuri diminuează rezultatele bune dobîndite de colectivele fruntașe ; ele dovedesc că în unele locuri îndrumarea activității economice nu pătrunde destul de a- dînc în toate sectoarele de activitate.Numeroase fapte arată că sînt organizații de partid care și-au lărgit sfera de preocupări în conducerea vieții economice a întreprinderilor. Organizația de partid de la uzina de tractoare, de pildă, a analizat cum sînt respectate contractele economice de cooperare cu alte întreprinderi. Analiza a dus la dezvăluirea și înlăturarea unui șir de deficiente. Colectivul uzinei acordă acum aceeași atenție atît realizării propriilor sarcini de producție, cît și îndeplinirii la timp și în bune condiții a obligațiilor din cadrul olanului de cooperare.Unele comitete de partid din regiune, mai ales cele din orașele Brașov, Sibiu, Făgăraș, n-au reușit încă să cuprindă laturile cele mai importante ale activității întreprinderilor. Ele s-au limitat la analiza unor cifre globale din planurile întreprinderilor, nesesizînd faptul că în spatele acestora se mai ascund încă o serie de lipsuri. De o insuficientă atenție s-au bucurat din oartea comitetelor orășenești amintite problemele legate de ridicarea nivelului tehnic al producției, de îndeplinirea ritmică a planului, de res- □ectarea contractelor economice și de cooperare.Multe din comitetele orășenești, ■aionale și chiar Comitetul regional de partid Brașov au exercitat un slab control asupra felului cum sînt îndeplinite planurile tehnice ale întreprinderilor. Ele n-au stabilit măsuri organizatorice concrete pentru a urmări eșalonat, etapă cu etapă, ce se face în cadrul întreprinderilor pentru ca asimilarea de produse noi. modernizarea procesului de producție, extinderea de noi procedee tehnologice, aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice propuse la înce

putul anului — să decurgă în cele mai bune condiții. Nu sînt oare a- cestea probleme de cea mai mare actualitate pentru întreprinderile regiunii ?Dacă organizația de bază de la secția nouă de fenol a Combinatului chimic Făgăraș ar fi analizat din timp cum se extind ' aici procedeele noi de producție, cum se preocupă conducerea tehnică de punerea la punct a procesului tehnologic, nu s-ar fi ajuns la situația ca, în primele luni ale anului, consumurile specifice să fie depășite cu peste 1 700 000 lei.în depozitele unor fabrici și uzine există însemnate stocuri supra- normative de materii prime și materiale. Trebuie ținut seama de faptul că nu puține sînt cazurile cînd crearea de stocuri supranormative de materii prime și materiale începe de la întocmirea unor planuri de a- provizionare „umflate“. Organele și organizațiile de partid au datoria să combată hotărît concepțiile greșite ale acelor conduceri de întreprinderi care „agonisesc*  materie primă și materiale peste necesitățile reale ale producției.Controlul de partid asupra activității economice îl înfăptuiesc nu numai comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază din întreprinderi ; la exercitarea lui trebuie atrasă masa largă a membrilor de partid. Influența controlului de partid trebuie să se simtă la locul de muncă, în fiecare secție și atelier ; a- ceasta cere fiecărui membru de partid să fie un luptător activ pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, pentru promovarea noului în producție, în tehnică, să contribuie la formarea unei opinii de masă împotriva lucrului de slabă calitate, a indisciplinei.Pentru a asigura desfășurarea controlului de partid în toate sectoarele și verigile producției, el trebuie să se bizuie pe contactul direct al organelor de partid cu masa largă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor — și în primul rînd cu organizațiile de bază, care reprezintă eșalonul partidului în fabrici și uzine.
Atenție deosebită sprijinirii 

organizațiilor de bazăDe felul cum organizațiile de bază își exercită rolul conducător, de munca lor politică și organizatorică în rîndul colectivelor secțiilor, întreprinderilor, depinde într-o măsură hotărîtoare realizarea sarcinilor de plan. Numai printr-o legătură strînsă cu organizațiile de bază se poate cunoaște bine mersul producției, experiența pozitivă ca și deficiențele care mai există.

Faptele arată că unii membri ai birourilor și ai comitetelor raionale și orășenești de partid, ai biroului și comitetului regio- . nai de partid nu participă încă suficient la viața de partid a organizațiilor de bază din uzine și fabrici, nu se sprijină îndeajuns pe forța acestora, nu sînt prezenți la importante acțiuni politice de masă, la instruirea aparatului de partid. Sînt, de asemenea, cazuri cînd unii instructori teritoriali iau contact cu organizațiile de bază doar la repezeală, în mod superficial, participă sporadic la adunările generale ale organizațiilor de bază.Pentru buna îndrumare a organizațiilor de bază o mare importanță are instruirea secretarilor acestora. Este interesantă în această privință experiența raionului Făgăraș, unde la instruirea secretarilor organizațiilor de bază iau parte de multe ori toți secretarii comitetului raional. Printre altele, secretarilor organizațiilor de bază din întreprinderile industriale li s-a făcut, în fața unor grafice și diagrame, pe baza exemplelor din întreprinderi și secții — o expunere cuprinzătoare și instructivă asupra structurii prețului de cost al unor produse, insis- tîndu-se asupra căilor principale de reducere a acestuia, Este bine venită și măsura luată de Comitetul orășenesc P.M.R. Brașov, de a instrui secretarii organizațiilor de bază diferențiat, după specificul ramurii în care activează.Trebuie însă arătat că la unele comitete orășenești și raionale de partid din regiune mai persistă practica de a lăsa instruirea pe seama instructorilor, nerespectîndu-se indicațiile partidului potrivit cărora instruirea secretarilor organizațiilor de bază trebuie să fie făcută de către secretarii comitetelor raionale și orășenești de partid, cu participarea unui membru al biroului regional.Slaba îndrumare a unor organizații de bază are ca urmare faptul că acestea nu-și îndreaptă atenția spre problemele principale. în unele locuri, dreptul de control al organizației de bază nu a fost înțeles în mod just. Aici, el se rezumă în mare măsură numai la ascultarea de rapoarte generale privind realizarea planului de producție lunar sau trimestrial. Analizele care se mai fac pe alocuri. în cadrul organizațiilor de bază, măsurile care se stabilesc au uneori un caracter pur „tehnicist” ; nu se iau întotdeauna măsuri politico-organi- zatorice pentru o mai bună îndrumare a sindicatelor — a căror activitate este mult sub posibilitățile lor — în ce privește organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste, pentru mai buna îndrumare a acti

vității organizațiilor U.T.M. Organele locale de partid au datoria să manifeste o mai mare preocupare pentru buna desfășurare a propagandei de partid și a muncii politice de masă în întreprinderi veghind ca ele să fie subordonate realizării celor mai importante și mai actuale sarcini de producție, să asigure ridicarea continuă a nivelului muncii de educare comunistă. Este necesar să se acorde o atenție deosebită legării învățămîntului de partid de viață, de sarcinile concrete ale producției, cuprinderii în diferitele forme ale învățămîntului de partid a unor cadre cu munci de răspundere, a tot mai multor tovarăși cu perspective de dezvoltare.Unele organizații de bază, ca de pildă, cele de la Uzinele chimice din Copșa Mică repartizează de multe ori sarcini membrilor de partid în mod formal. In timp ce unor membri de partid li se dau un număr mare de sarcini, altora li se încredințează ca sarcini de partid... obligații curențe de serviciu.îndrumarea competentă de către organele de partid a organizațiilor de bază cere ca nu numai instructorii de partid, ci și membrii birourilor, ai comitetelor raionale și orășenești, ai comitetului regional și ai biroului regional să îndrume și să controleze în mod nemijlocit activitatea acestora, să participe mai des la a- dunările lor generale, ajutîndu-le să se orienteze și să se pregătească cît mai bine, spre a putea aprecia în fiecare moment care sînt principalele probleme ale activității colectivului.La Comitetul orășenesc P.M.R. Brașov s-a format părerea că trebuie acordat ajutor și îndrumare numai organizațiilor de partid din întreprinderile mari, celelalte fiind neglijate. Dar această „orientare“ poate aduce serioase prejudicii. Iată un exemplu. Fabrica de șuruburi din Brașov provoacă deseori greutăți uzinei de tractoare și uzinei „Steagul roșu” prin faptul că nu respectă întocmai contractele de cooperare, dă produse de calitate necorespunzătoare. Deși acest lucru a fost deseori sesizat comitetului orășenesc, activiștii acestuia au continuat să nu se ocupe de fabrica de șuruburi, căutînd „vinovății” pentru calitatea șuruburilor la uzinele de tractoare și „Steagul roșu“.Tn unele locuri există altă părere : să fie ajutate numai întreprinderile care sînt rămase în urmă. La Sibiu, întreprinderea „Balanța“ n-a fost demult vizitată de secretarii comitetului orășenesc. Se spune că aci lucrurile merg bine. Dar cu atît mai mult, contactul nemijlocit cu un colectiv fruntaș, cu o organizație puternică, ar fi fost ne

cesar și util pentru studierea experienței bune, pentru generalizarea metodelor folosite aici.Sînt cazuri cînd cadre de partid și economice din regiunea Brașov caută să explice unele neajunsuri în activitatea întreprinderilor — Uzinele „Steagul roșu“ sau Uzina de tractoare din Brașov, „Independența“ din Sibiu etc. — invocînd un șir de cauze „obiective". Nu de puține ori, aceste cadre așteaptă ca problemele care se ivesc în cursul realizării planului — unele chiar de competența lor, sau care ar putea să-șî găsească soluționarea în cadrul regiunii — să fie rezolvate „de sus“, de la centru. Or, regiunea dispune de un puternic activ, capabil și cu experiență bogată. Problema e de a repartiza și folosi mai bine activul, posibilitățile și condițiile existente în regiune, de a asigura colaborarea tuturor factorilor în scopul rezolvării pe loc și operativ a tuturor problemelor.Dezvoltarea industriei rdgiupii, sarcinile și perspectivele ei cer o conducere calificată. Pentru ca organele și aparatul de partid să faça fată cu bune rezultate sarcinilor tot mai mari și complexe ce se ivesc, să contribuie la ridicarea activității economice pe o treaptă mai înaltă, ele trebuie să fie înarmate cu temeinice cunoștințe economice și tehnice^ Trebuie spus că în această privință, comitetul regional, comitetele raionale și orășenești de partid au datoria de a-și îmbunătăți substantial preocuparea în scopul lichidării lipsurilor ce mai există.în regiunea Brașov sînt condiții dintre cele mai bune pentru ca realizările obținute pînă acum în îndeplinirea planului să fie mult sporite în viitor. Aceasta depinde în mare măsură de felul cum își desfășoară activitatea însuși biroul comitetului regional de partid, tn scopul unei conduceri tot mai c^r'^e- tente și mai operative a t rebut or economice din regiune, ar fi necesar ca în cadrul biroului comitetului regional să se dezvolte și mai mult metoda examinării în colectiv a problemelor conducerii economiei, informarea reciprocă. în așa fel ca hotnrîrile ce se iau să fie în mai mare măsură decît. pînă acum rodul conducerii colective.Conducerea și îndrumarea concretă. competentă și operativă a activității economice a întreprinderilor din regiune va ridica la un nivel superior conținutul muncii de partid, asigurînd obținerea de către oamenii muncii din regiunea Bra- ?ov.a unor noi și importante succese în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului.N. RADULE Seu C. MORARU
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încheierea hierarilor Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilorSîmbătă s-au încheiat lucrările Conferinței pe tară a inginerilor și tehnicienilor.în cursul dimineții au continuat discuțiile în legătură cu rapoartele prezentate în prima zi a lucrărilor.Delegații au aprobat apoi în unanimitate hotărîrea conferinței.în continuare a fost ales prin vot \ secret Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor din R. P. Ro- mînă (C.N.I.T.), compus din 161 membri, care își va desfășura activitatea sub conducerea Consiliului Central al Sindicatelor. Noul organ are un caracter larg reprezentativ, din el făcînd parte ingineri și tehnicieni din toate ramurile economiei naționale, care lucrează în producție, academicieni, cadre didactice din învățămîntul tehnic superior, cercetători, proiectanți, activiști sindicali, conducători ai unor mari întreprinderi industriale, șantiere deDin cuvîntulInginerii și tehnicienii care au luat cuvîntul și-au manifestat dragostea și recunoștința față de partid și guvern pentru condițiile minunate ce le-au fost create spre a putea munci cu toate forțele și a-și pune în valoare întreaga lor capacitate creatoare în slujba dezvoltării economiei și culturii. în același timp, ei și-au manifestat hotărîrea de a aduce mai departe contribuția lor la lupta pentru promovarea progresului tehnic și a tot ceea ce este nou, înaintat în producție, pentru îndeplinirea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat adeziunea față de noua formă de organizare a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, sub conducerea sindicatelor.în etapa desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră — a spus inginerul Constantin Avram, profesor la Institutul politehnic din Timișoara — cînd forțele de producție se dezvoltă în ritm rapid, cînd socialismul a învins definitiv la o- rașe și sate, cînd numărul inginerilor și tehnicienilor crește continuu, forma de organizare a A.S.I.T. s-a dovedit depășită și necorespunzătoare. Ea a devenit o haină prea strimtă pentru situația actuală, fundamental deosebită de aceea de acum 13—14 ani, încît nu a putut cuprinde pe toți inginerii și tehnicienii din industrie și agricultură.în introducerea tehnicii noi, alegerea celor mai avansate soluții de prqiectare constituie un factor de bază — a subliniat în cuvîntul său inginerul Nicolae Murguleț, director la IPROMET București. în elaborarea proiectelor de dezvoltare și construcție a combinatelor siderurgice de la Hunedoara, Reșița și Galați, proiectanții au folosit realizările cele mai noi din știința și tehnica țării noastre și de peste hotare, în această acțiune, o contribuție deosebit de importantă au adus-o cadrele tehnice prin activitatea lor obștească desfășurată cu multă însuflețire.Despre aportul inginerilor și tehnicienilor la realizarea unor proiecte cu soluții tehnico-științifice la nivelul tehnicii actuale, au vorbit și inginerii Marc Dănilă de la Institutul de studii și proiectări energetice, Ion Hodoșan, director tehnic la Combinatul chimic Borzești și Dumitru Stănescu, director tehnic la Combinatul siderurgic de la Galați.Alți vorbitori au relevat participarea activă a inginerilor și tehnicienilor, mobilizați de sindicate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la introducerea și extinderea pe scară largă a metodelor și procedeelor tehnologice avansate, în cuvîntul său, tovarășul Mircea Buzilă, directorul întreprinderii miniere Vatra Dornei, a spus : Introducerea noului în producție a constituit o preocupare permanentă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderea noastră. Inginerii și tehnicienii noștri^ se preocupă în prezent să găsească rezolvarea altor probleme de mecani-

Lucrările Colocviului internațional 
de civilizații balcanice au luat sfîrșitSîmbătă la Sinaia au luat sfîrșit lucrările Colocviului internațional de civilizații balcanice.în ședința de dimineață, prezidată de A. Kostallari, directorul Institutului de istorie și lingvistică (Albania) au prezentat comunicări : prof. Angelo Tamborra (Italia) — „Lumea balcanică, Italia și relațiile dintre Orient și Occident din epoca Reformei și a Contrareformei pînă la trezirea naționalităților în secolul al XIX-lea”, prof. Dimităr An- ghelov (Bulgaria) — „Mișcarea bo- gomililor în Balcani și influența ei în Europa Occidentală” și Ivan <~\Hrbek (Cehoslovacia) — „Slavii balcanici și țările arabe”.Au urmat apoi discuții, după care a avut loc ședința de închidere a lucrărilor colocviului.Luînd cuvîntul, 61. N. Bammate, reprezentantul directorului general U.N.E.S.C.O., a adus mulțumiri, în numele Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. și al directorului general, Comisiei naționale a R. P. Ro- mîne pentru U.N.E.S.C.O. și Academiei R. P. Romîne pentru condițiile create desfășurării lucrărilor colocviului, și a subliniat spiritul de înțelegere reciprocă care a domnit în tot timpul. Vorbitorul a scos apoi în evidență hotărîrea delegaților comisiilor naționale la acest colocviu de a coopera pe plan regional balcanic, participanții contribuind în unanimitate în numele balcanologiei la un dialog științific Orient-Occident. 

construcții și unități agricole socialiste.Consiliul s-a întrunit apoi în prima sa ședință în care a fost ales Biroul. Din Biroul Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor din R. P. Romînă fac parte : Constantin Dinculcscu — președinte ; Constantin Atanasiu, Ștefan Bălan, Nicolae Murguleț, Nicolae Ionescu, Nicolae Șarpe și Oliviu Rusu — vicepreședinți ; Constantin Negoiță — secretar ; Ion Avram, Nicolae Petru- lian, Constanța Marcu, Mihai Mi- hăiță, Nicolae Dumitrescu, Alexandru Constantin, Remus Răduleț, Vasile Borza, Ion Stoiculescu — membri.într-o atmosferă de mare însuflețire, Conferința a hotărît trimiterea unei telegrame Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. participanților zare pentru care experimentăm cu bune rezultate utilaje concepute și realizate în cadrul întreprinderii.Relevînd faptul că pe șantierele de construcții a fost rezolvată în bună parte problema mecanizării operațiilor cu mare volum de muncă, inginerul Constanța Filip de la Trustul regional de construcții din Baia Mare a spus : „în activitatea lor, inginerii și tehnicienii trebuie să se preocupe și de mecanizarea operațiilor simple, care, deși par lipsite de importanță, necesită totuși un mare volum de muncă manuală“. Referin- du-se la calitatea coloranților folosiți la finisarea fațadelor noilor construcții, vorbitoarea a făcut un apel la inginerii și tehnicienii din industria chimică de a se preocupa de realizarea unor coloranți mai re- zistenți.Vasile Bologan, directorul Uzinelor de mașini-unelte „înfrățirea“- Oradea, a arătat că simposionul cu tema „Calitatea mașinilor-unelte fabricate în R. P. Romînă“, organizat din inițiativa Consiliului regional al sindicatelor Crișana, a orientat mai bine activitatea constructorilor de mașini spre realizarea unor utilaje cu caracteristici superioare.Tot despre eficacitatea propagandei tehnice au vorbit și inginerul Ion Bozeșan, membru în Biroul executiv al Consiliului regional al sindicatelor Hunedoara, și tehnicianul Marin Hera, de la Direcția regională C.F.R.-Craiova, Maghiary Ludovic, inginer-șef la întreprinderea forestieră Reghin.Referindu-se la activitatea în domeniul propagandei tehnice, mai mulți vorbitori au scos în evidență că în viitor comisiile inginerilor și tehnicienilor de pe lingă comitetele sindicatelor și consiliile locale ale sindicatelor vor trebui să desfășoare o propagandă tehnico- științifică multilaterală. Ing. Larisa Munteanu, membru în Prezidiul C.C.S., a spus : Fiecare inginer și tehnician trebuie să ajute pe muncitori să folosească cu maximum de randament și să întrețină în condiții optime utilajele noi, moderne, cu care sînt înzestrate industria și agricultura țării noastre. Iată o șarcină de răspundere pe care organele sindicale au datoria să o pună în fața comisiilor inginerilor și tehnicienilor, recent constituite.Un număr însemnat de delegați și invitați s-au ocupat în cuvîntul lor de rolul pe care4 au cadrele tehnice în lărgirea continuă a mișcării de inovații. în acest sens, tovarășul Ion Baba, inginer la Com-
-----  -------------O«O . —

Cu prilejul sărbătorii naționale a franțeiCu prilejul zilei de 14 iulie — sărbătoarea națională a Franței — Pierre Paul Bouffanais, ministrul Franței în R. P. Romînă, a oferit sîmbătă o recepție.Au participat : Eduard Mezinces- cu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Comerț, membri ai grupului1 ,.■■==»♦♦= ....—=

Participanții la lucrările colocviului au ținut apoi să mulțumească organizatorilor romîni pentru contribuția foarte utilă pe care colocviul a ad'us-o la apropierea între oamenii de cultură din diferite țări, la realizarea unui rodnic schimb de păreri.Cuvîntul de închidere a lucrărilor colocviului a fost rostit de acad. Tudor Vianu, secretar general al Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. Vorbitorul a scos în evidență necesitatea de a se strînge din ce în ce mai mult colaborarea între oamenii de știință aparținînd nu numai unor țări diferite, dar și unor ramuri diferite ale științelor umane, exprimîndu-și totodată convingerea că permanenta colaborare între oamenii de știință din toate țările balcanice, indiferent de orînduirile lor sociale, va putea să contribuie la o și mai bună apropiere între aceste țări.în încheiere vorbitorul a mulțumit organizației U.N.E.S.C.O. și reprezentantului său, dl. N. Bammate. pentru sprijinul acordat la organizarea colocviului.La sfîrșitul lucrărilor, participantă la colocviu, considerînd importanța și complexitatea problemelor științifice care se pun în fața cercetătorilor în domeniul științelor istorice și filologice ca și în domeniul creației și schimburilor artistice și culturale în regiunea Balcanilor și 

în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul președintele Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, Constantin Dinculescu, care a arătat, printre altele, că organizarea activității obștești a inginerilor și tehnicienilor în cadrul sindicatelor oferă posibilități mult mai largi pentru desfășurarea inițiativei lor creatoare în sprijinul producției, pentru a contribui mai activ, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, la progresul tehnicii și dezvoltarea economiei naționale. Ne exprimăm deplina convingere, a arătat vorbitorul, că hotărîrile pe care le-am luat cu privire Ia organizarea de azi înainte a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor constituie expresia voinței noastre, a tuturor cadrelor tehnice, de a ne ridica activitatea la înălțimea mărețelor sarcini stabilite de partid și guvern.la conferințăbinatul de industrializare a lemnului din Rîmnicu-Vîlcea, a arătat că măsurile luate creează condiții mai bune pentru dezvoltarea inițiativei creatoare, pentru sprijinirea mai concretă a inovatorilor.în cuvîntul lor, tovarășii Petre Moldovan, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Maria Suhov, inginer la G.A.S.-Galda de Jos, regiunea Hunedoara, și alți ingineri și tehnicieni din agricultură, și-au exprimat, de asemenea, acordul lor deplin cu măsurile luate pentru îmbunătățirea activității obștești a inginerilor și tehnicienilor. Vorbitorii au arătat că, în condițiile colectivizării agriculturii, inginerilor și tehnicienilor le-au fost create condiții pentru a-și putea valorifica mai bine cunoștințele lor profesionale, în vederea realizării sarcinilor trasate de partid privind creșterea producției agricole.Referindu-se la sarcinile principale care stau în fața inginerilor și tehnicienilor din agricultură, ing. Alexandru Priadcencu, de la Institutul central de cercetări agricole, a arătat, printre altele, că în prezent activitatea acestora trebuie îndreptată spre introducerea în producție a celor mai avansate metode agrozootehnice recomandate de institutele noastre de cercetări științifice. Tehnicienii și agronomii din producție trebuie să fie colaboratorii cei mai apropiați ai oamenilor de știință din țara noastră.Tov. Coriolan Drăgulescu, rectorul Institutului politehnic din Timișoara, prof. dr. ing. Silviu Crișan, de la Institutul politehnic din Brașov, Ia- cob Duncan, inginer-șef la Direcția generală construcții și montaje a Sfatului popular al Capitalei, inginerul Valeriu Rusanovsehi, directorul F.R.B., Ion Purica, inginer la Institutul de fizică atomică, și alții au arătat necesitatea legării cit mai strînse a științei de producție.Dezbătînd măsurile privind îmbunătățirea activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, participanții la discuții au făcut numeroase și valoroase propuneri pentru munca de viitor a Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor. Ei și-au exprimat totodată convingerea că aplicarea noilor măsuri va duce la mobilizarea și mai activă a inginerilor și tehnicienilor la o mai largă activitate obștească, în scopul înfăptuirii sarcinilor trasate de partid privind promovarea continuă a progresului tehnic. (Agerpres)
parlamentar romîn pentru relații de prietenie Romînia-Franța, conducători ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință și cultură.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

în general în sud-estul european, au căzut de acord în unanimitate să constituie un comitet provizoriu care va fi însărcinat să întreprindă demersuri pe plan național și internațional, tinzînd la crearea unei organizații internaționale de studii balcanice în scopul promovării cercetărilor științifice în domeniul științelor umane în regiunea Balcanilor și a sud-estului Europei.Comitetul provizoriu se compune după cum urmează : Albania — A. Kostallari și A. Buda ; Anglia — Ronald Syme ; Austria — E. Busch- beck ; Bulgaria — V. Guerorguiev și N. Todorov ; Franța — A. Mi- rarabel ; Grecia — A. Daskalakis și D. Zakythinos ; Italia — A. Tamborra ; Iugoslavia — S. Radojcic și F. Barisic ; Liban — C. Abous- souan ; Romînia — T. Vianu și Em. Condurachi ; Turcia — F. R. Unut și H. Z. Koșay ; Ungaria — J. Pe- renyi ; U.R.S.S. — A. S. Tveriti- nova.Comitetul provizoriu ales de către participant, la 14 iulie 1962, a hotărît să desemneze în mod provizoriu pe acad. Tudor Vianu ca președinte.Comitetul și-a exprimat speranța că U.N.E.S.C.O. și Consiliul internațional de filozofie și științe umane (C.I.P.S.H.) își vor aduce în cel mai scurt timp sprijinul lor la punerea în aplicare a acestui proiect.(Agerpres)

La sfîrșit de săptămînă
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

— Casele de odihnă și cabanele 
turistice din regiunea Maramureș 
găzduiesc în fiecare duminică mii 
de oameni ai muncii din Baia 
Mare. Ieri după-amiază, peste 1500 
de excursioniști au plecat să-și pe
treacă ziua de duminică la caba
nele Agriș, Borșa, Izvoare, Ogoșa 
și altele situate în. cele mai pito
rești locuri din regiune.

Un grup numeros de muncitori 
și -funcționari de la combinatul 
chimico-metalurgic, de la exploata
rea minieră Săsar și de la alte în
treprinderi și instituții din oraș, au 
plecat cu autocarele O.N.T. „Car- 
păți" într-o excursie prin țară.

Sport

„Mondialele“(le handbalPenultima zi a campionatului mondial feminin de handbal în 7 a fost rezervată meciului pentru desemnarea locurilor 5—6. Pe stadionul Republicii din Capitală s-au întîl- nit selecționatele R. P. Ungare și furnizat un joc spectaculos, încheiat după prelungiri, cu scorul de 12—10 în favoarea handbalistelor maghiare.Echipa R. P. Ungare a condus în minutul 7 cu 4—0 și în minutul 10 cu 5—1. Prima repriză se termină cu rezultatul de 7—5 pentru echipa R.P. Ungare. După pauză, în minutul 22, scorul este egal : 7—7. A- poi, echipa ungară se distanțează din nou și în minutul 31 conduce cu 10—7. O revenire puternică a echipei sovietice face ca în minutul 38 scorul să fie iarăși egal : 10—10.Meciul se prelungește cu două reprize a cîte 3' 30". Jucătoarele maghiare înscriu în prelungiri două goluri (Balogh și Hajekne) care le a- duc victoria și locul 5 în clasament.
■k

Astăzi cu începere de la ora 18,45 
pe stadionul Republicii se dispută 
finala campionatului între echipele 
R. P. Romîne și Danemarcei. In des
chidere, cu începere de la ora 17,45, 
are loc meciul pentru locurile 3—4 
între selecționatele R. S. Cehoslovace 
și R. P. F. Iugoslavia. Finala va fi 
transmisă în întregime la radio 
(programul I) și televiziune.

(Agerpres)

ÎN CÎTÊVÀ RÎNDURI
Ultima restantă din turul campionatu

lui categoriei A de rugbi s-a disputat 
ieri după-amiază pe terenul din Parcul 
Copilului între echipele Steaua și Gri- 
vita Roșie și a fost ciștigată de prima 
formație cu scorul de 6—3 (6—0).

în urma acestui rezultat, campioana 
turului este Dinamo-București cu 29 
puncte, urmată de Grivița Roșie — 28 
puncte, Steaua — 27 puncte, Știința-Pe- 
troșeni 26 puncte.

★
Selecționata de șah a R.P. Romîne a 

debutat cu o victorie în turneul final al 
campionatului mondial studențesc de șah 
de la Marianske Lazne. Șahiștii noștri 
au învins cu 3 1/2—1/2 echipa R.P. Un
gare. Gheorghiu l-a învins pe Liptai, 
Gungberger a cîștigat la Dozsa, Ungurea- 
nu la Nagy, iar Georgescu a remizat cu 
Czisar. La toate mesele studenții romîni 
au jucat cu piesele negre.

Alte rezultate : U.R.S.S.—R.P. Polonă 
4—0 î R.P. Mongolă—R.P. Bulgaria 2—2 ; 
R.D. Germană—R.S. Cehoslovacă 2 1/2—1 
1/2. Iugoslavia a avut zi liberă.

★
Continuîndu-și turneul în tara noastră, 

echipa daneză de fotbal Eisberg a jucat 
la Brăila cu formația C.S.O. din loca
litate. Meciul s-a terminat cu un scor 
egal : 1—1. Mîine campioana Danemar
cei va întîlni pe C.S.O. Galati.

★
Maeștrii motociclismului din tara noas

tră vor fi prezenți astăzi de dimineață la 
startul unui interesant concurs de viteză 
pe circuitul de Ia Arcul de Triumf.
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T1EÄ.T1R1E » •Te/ev/z/iVAze «Radio
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

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

TANASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina Boe
ma) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

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

TEATRUL DE VARA „23 August" : Or
chestra de muzică ușoară GUSTAV 
BROM (R. S. Cehoslovacă) — (orele 20)

CIRCUL DE STAT : ELAN ȘI TINE
REȚE — (orele 16 și 20).

CINEMATOGRAFE. M-AM SATURAI 
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). Stadionul 
Dinamo (20,30), Grădina Elena Pavel 
(20,30). FETELE — cinemascop ; Gh. Doja 
(10,15; 12,15; 16,15; 18,30; 21), 23 August (10; 
12; 15,30; 18,30; 20,45). CÎND COMEDIA 
ERA REGE : Stadionul Giulești (20,30), 
înfrățirea între popoare (10; 12; 15; 17,15: 
19,30; 21,45), Libertății (9; 11; 13; 15; 17: 
19; 21), Olga Bancic (10,30; 15; 17; 19 — gră 
dină 20,30), B. Delavrancea (11; 14; 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. Alecsandri (15; 17; 19; 21) 
NUMAI O GLUMA : Drumul Serii (11; 16. 
18,15; 20,30), 1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30) 
Grădina V. Roaită (21). CAVALERI) 
TEUTONI — cinemascop — (ambele 
serii) : Lumina (10; 13,20; 16,45; 20,30)
ALBA CA ZAPADA : Tineretului (10. 
11,30; 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 TINAR - SPRE BA 
MAKO - U.E.F.A. - TURNEUL DE JU- 
NIORI-BUCUREȘTI: Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 la 21) 
AGRAFA ALBĂ: Maxim Gorki (11:16:18; 
20), Aurel Vlaicu (11; 15; 17; 19; 21). BA- 
TRINUL ȘI MAREA : 8 Martie (11; 15;

TELEGRAM XTiaN
atena, Un mare miting de protest 

împotriva proiectului de lege antidemocraticATENA 14 (Agerpres). — TASS. La 13 iulie a avut loc la Atena un mare miting al oamenilor muncii în semn de protest împotriva noului proiect de lege antidemocratic a- doptat de parlament. Mii de constructori, metalurgiști, tipografi, tex- tiliști, muncitori aparținînd altor profesii au umplut pînă la refuz sala teatrului „Samardji“ și piața din fața acestuia scandînd lozincile: „Fascismul nu va trece !“, „Nu, proiectului de lege fascist !”, „Trăiască democrația și pacea“.în acest moment critic pentru destinele democrației din Grecia, clasa muncitoare, conștientă de datoria sa și de rolul său de avangardă în lupta pentru independență, democrație, pace și progres social, își afirmă hotărîrea neclintită de a nu-și precupeți forțele în lupta pentru triumful democrației în Grecia, pentru a bara drumul fascismului, a declarat în aplauzele furtunoase ale asistenței Papaianeas, președintele Sindicatului muncitorilor tipografi din Atena.Participanții la miting au adoptat o hotărîre în care protestează împotriva proiectului de lege fascist, care înăbușe rămășițele libertăților sin
D IE IP R IE T IEI IF II » IE M II

MOSCOVA. Pilotul sovietic lt. col. G. Mosolov, pe bordul unui avion „E-166” cu motor turboreactor, a zburat deasupra bazei de control în două direcții și a atins o viteză medie de 2 678,5 km pe oră. Aceasta depășește cu 93 km pe oră recordul mondial absolut de viteză, stabilit la 22 noiembrie 1961 de pilotul american col. Robinson. Pe unele porțiuni ale zborului lui Mosolov a fost înregistrată o viteză de peste 3 000 km pe oră.VENEȚIA. Cel de-al XIV-lea 
Festival internațional al filmelor 
pentru copii de la Veneția a luat 
sfîrșit. Premiul intîi al festivalului 
a fost acordat filmului sovietic „Pri
ma iubire“. Printre filmele pre
miate sînt și filmele romînești „Po
vestiri din lumea Mării Negre” și 
„Zgribulici”.BRASILIA. La 13 iulie, Camera Deputaților a Parlamentului brazilian a aprobat cu 139 de voturi contra 63 noul guvern format de Bro- chado da Rocha. înainte de vot Rocha a declarat deputaților că guvernul său va continua să ducă o politică externă independentă, va căuta să extindă piețele externe și să descopere noi piețe pentru produsele braziliene și va naționaliza întreprinderile străine de utilitate publică.NEW YORK. Referindu-se la un raport al Băncii federale de rezerve din New York, agenția France Presse anunță că între 4 și 11 iulie rezervele de aur ale S.U.A. au scăzut cu 137 milioane de dolari. A- ceastă sumă, după cum relatează a- genția, face ca scăderea rezervelor de aur ale S.U.A. de la 1 ianuarie pînă la 11 iulie să atingă suma de 592 milioane de dolari.BONN. Cancelarul Adenauer a declarat vineri în fața unei comisii a partidului creștin-democrat că în prezent în R.F. Germană are loc o devalorizare progresivă a monedei.„Guvernul, a declarat Adenauer, nu va ezita să ia o serie de măsuri — fie chiar și impopulare — în vederea stabilizării valorii monedei și a prețurilor“.

17,05; 19,10 — grădină 20,30), Popular (10,30; 
16; 18,15; 20,30). DAMA DE PICA: Grivița 
(15,30; 18; 20.30). DOUA REPRIZE IN IAD: 
Miorița (10; 12,15; 16; 18,30; 21), V. Roaită 
(10; 12; 16; 18,30; 20,45), Alex. Sahia (9,45; 
12; 14,45; 17; 19,30). RAZE PE GHEA
ȚA : Unirea (16; 18,15 — grădină 20,30), 
M. Eminescu (11,30; 16; 18,15; 20,30). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTA : Fla
căra (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. 
Vladimlrescu (16; 18; 20), Luceafărul (15: 
17; 19). FOCURI IN MUNȚI : Munca (10; 
16; 18,15; 20,30). PIRAȚII AERULUI — ci
nemascop : Arta (16; 18; 20), G. Coșbuc 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). ÎNVIEREA — am
bele serii: Moșilor 11; 16,30; — grădină
20.30) . DEPARTE DE PATRIE rulează la ci
nematograful I. Pintilie (10; 16; 18,15 — 
grădină 20,30). POMPIERUL ATOMIC : 8 
Mai (15; 17; 19; 21). DACA ȚII LA MINE 
— cinemascop- 30 Decembrie (11,30; 16; 18: 
20). TOATĂ LUMEA RIDE, CINTA Ș! 
DANSEAZA: G. Bacovia (11,30; 16: 18; 20) 
NU VREAU SA MA ÎNSOR : Gră
dina Luceafărul (20.30). ȘOFERII IADU
LUI : rulează la grădina cinematografu
lui 23 August (20,30). UN CINTEC 
STRĂBATE LUMEA : Grădina cinemato
grafului Arta (20,15). CIELITO LINDO : 
Grădina cinematografului Tudor Vladi- 
mirescu (20,30). TOM DEGEȚELUL : Gră
dina cinematografului Libertății (20,15;
12.30) . FRUMOASA LURETTE : Cultural 
(10.30: 15; 17; 19: 21). KER OGLT : Flo- 
reasca 12; 16; 18; 20). MEXICUL CINTA: 
C. David (15.30; 18; 20.30).

TELEVIZIUNE Orele 8,50 - Gimnasti 
ca de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiune pentru copii șl tineretul școlar : 
» Telejurnalul pionierilor, o ..EXCURSIE 
CU... SURPRIZE". Scenetă muzicală 
• Intîlnire cu eroi din noile filme pen
tru copii. 10,30 - EMISIUNEA PENTRU 
SATE. In jurul orei 18,45 — Transmisie 
de la Stadionul Republicii : Finala cam 
pionatului mondial de handbal în 7 fe 
minin dintre echipele Republicii Popu 
lare Romîne și Danemarcei. 19.35 — Jur 
naiul televiziunii. 19,50 — Filmul de de
sene animate „DUELUL" — o produc
ție a studiourilor maghiare. 20.00 —
Transmisie de la Circul de Stat a spec
tacolului ..ELAN ȘI TINEREȚE". In 
pauză : Filmul documentar : „Al V-lea 
Festival republican al școlilor și Insti

dicale și constituționale din Grecia și cer anularea definitivă a tuturor legilor excepționale și a decretelor anticonstituționale, lichidarea regimului de deportări, restabilirea democrației în țară.După terminarea mitingului, muncitorii s-au îndreptat în grupuri spre piața Omonia. în ciuda intervenției poliției înarmate, în piață a continuat timp de un ceas demonstrația de protest împotriva proiectului de lege. în urma acțiunilor poliției, mulți muncitori au fost molestați, iar alții arestați.
------  ——...... OgC--------------

Congresul C. I. S. L. — o manifestare 
în spiritul „războiului rece“BERLINUL OCCIDENTAL 14 (A- gerpres). — TASS : în Berlinul occidental și-a încheiat lucrările congresul „Confederației internaționale a sindicatelor libere".Liderii sindicali reacționari de la C.I.S.L., care au dat tonul la congres, au obținut adoptarea unei serii de rezoluții, concepute în spiritul politicii „războiului rece“, împotriva țărilor lagărului socialist și a tuturor forțelor păcii și demo-

CAPETOWN. Tragedia lui Shakes
peare, „Othello", a fost interzisă în 
școlile sud-africane de către guver
nul rasist a lui Verwoerd. După cum 
se anunță din Capetown, motivul 
acestui act arbitrar este povestea 
de dragoste dintre un negru și o 
albă (Othello și Desdemona), despre 
care se vorbește în tragedie. Or, în 
Republica Sud-Africană, legile în 
vigoare prevăd pedeapsa cu închi
soarea pentru cei ce se fac vinovați 
de un asemenea „act de imorali
tate".FRANKFURT PE MAIN. Un tribunal vest-german l-a condamnat pe 

O <3 O

z,Lupta pentru eliberarea 
Irianului de vest a intrat 
într-o (a?ă Eotărîtoarez/

Declarajla președintelui SukarnoDJAKARTA 14 (Agerpres). — TASS : Președintele Indoneziei, Sukarno, a declarat că, în prezent, lupta Indoneziei pentru eliberarea Irianului de vest a intrat într-o fază hotărîtoare. „Indonezienii, a declarat președintele, vor lupta pentru retrocedarea Irianului de vest prin mijloace, pașnice, sau vor elibera acest teritoriu prin alte mijloace în viitorul cel mai apropiat“* * Președintele a declarat că eliberarea va avea loc în anul 1962.

tutelor de artă" — o producție a Stu
dioului „Alex. Sahia". In încheiere : Ul
timele știri și rezultatele sportive.

RADIO, duminică 15 iulie, o Clubul 
voioșiei — orele 8,30 — II • Teatru pen
tru copii — orele 9,30 — 1 « Revista 
presei străine — orele 10,30 — II • Cintă 
formația Marino Marini — orele 10,38
— II • Concert simfonic — orele 10,58
— II • Vorbește Moscova — orele 11,30
— I • Interpret-! de muzică ușoară —
orele 12,00 — I • Programe muzicale al
cătuite de ascultători — orele 12,25 — I
• Program pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă — orele 13,00 — II • De toate, 
pentru toți — orele 13.10 — I • Satira 
și umorul — orele 14,30 — II o Melodii 
populare romînești îndrăgite de ascul
tători — orele 15.00 - I • Fragmente din 
opereta „Singe vienez“ de J Strauss — 
orele 15 30 — Il o Soliști șl formații de 
muzică populară participante la diferite 
festivaluri mondiale — orele 16,00 — II
• Muzică din opere - orele 17.15 — I
• Pagini alese din muzica ușoară - ore
le 17,25 — II • Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară — orele 18,00 - I • Alma
nah muzical - orele 13,20 - 11 • Din 
viața de concert a orașelor patriei : Si
biu - orele 19.00 - II • Recital Ștefan 
Ruha — orele 19.15 - 11 • Teatru :
„Svejk în al doilea război mondial" de 
B. Brecht - orele 20.10 — Ie Lectură
ghicitoare — orele 21,45 — II • Ciclul 
„Simfonii de Schubert“ : Simfonia a Il-a
— orele 22,25 — II • Muzică de dans
— orele 23.10 — II.

CUM E VREMEA
ieri în țară : Vremea a fost ușor insta

bilă mai ales în jumătatea de est a țării, 
unde cerul a prezentat înnourări mai 
accentuate șl Izolat, s-au semnalat a- 
verse însoțite de descărcări electrice 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre 
dominînd din sectorul vestic Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 29 grade la Craiova șl
16 grade la Gheoigliieni.

Timpul probabil pentru zilele de 16,
17 și 18 iulie : Vreme instabilă, eu cerul 
variabil Ploi locale sub formă de averse 
vor continua să cadă în toate regiunile 
mai frecvente fiind în nordul și regiu 
nea muntoasă a tării Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu 
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 și 32 grade.

crației. Rezoluțiile congresului urmăresc abaterea atenției oamenilor muncii de la lupta hotărîtă pentru apărarea intereselor lor vitale.La congresul C.I.S.L. s-a acordat atenția principală întăririi influenței acestei uniuni sindicale internaționale scizioniste în tinerele state din Asia, Africa și America Latină. Pentru a-și atinge scopurile, liderii C.I.S.L. au instituit un fond special de cîteva milioane de dolari.
Otto Hunsche, aghiotantul lui AdOll Eichmann, la... cinci ani închisoare, scăzînd din termenul de executare a pedepsei cei trei ani și o lună pe care le-a petrecut în arestul preventiv. Aghiotantul lui Eichmann nu va avea deci de ispășit decît 23 de luni de închisoare.După cum relatează agenția U.P.L „această sentință extrem de blîndă i-a indignat pe toți cei prezenți în sala de judecată. Cineva a calculat pe loc că Hunsche a primit circa o lună de închisoare pentru fiecare grup de 200 de evrei pe care i-a trimis la moarte“.

ÎMPOTRIVA 
BÂZELOR 

STRĂINE IN 
ANGLIALONDRA 14 (A- gerpres). — La ședința fracțiunii parlamentare a Partidului laburist, grupul laburiștilor de stînga a insistat ca conducerea partidului să inițieze în Camera Comunelor dezbateri în problema bazei de submarine americane din Scoția înzestrate cu rachete „Polaris" și în problema poligonului din Wales pentru unitățile de tancuri ale Bundeswehru- lui.Conducerea de dreapta a partidului laburist, în frunte cu Gait- skell, a obținut ca propunerile laburiștilor de stînga să fie respinse.

f în fotografie : Aspect de la o | j demonstrație de protest a tipo- J f grafilor din Londra împotriva ba- I j zelor vest-germane în Anglia. I (,..........................................................  , '’.J
Scopul vizitei 

lui Norstad la BonnBONN 14 (Agerpres). — TASS : în cercurile politice și ziaristice din Bonn este viu comentată vizita generalului Norstad. comandantul suprem al forțelor armate ale N.A.T.O. în Europa, care a sosit la 12 iulie la Bonn.Potrivit relatărilor presei, în timpul tratativelor secrete dintre Norstad și conducătorii R.F.G. s-au discutat „problemele militare-stra- tegice ale N.A.T.O. și în special -contribuția germanilor la apărare“. Convorbirile avute de Norstad'cu președintele Lübke și ministru) de război, Strauss, s-au referit, printre altele, la sporirea alocărilor militare ale R.F.G, în legătură cu aceasta, ziarul „Die Welt“ subliniază că cheltuielile militare din bugetul de stat al R.F.G. pe anul 1963 vor atinge cifra de 17 miliarde mărci (în 1962 ele trebuie să atingă 15 600 000 000.de mărci).Este puțin probabil însă că problema armamentului clasic a fost principala temă a tratativelor de là Bonn După cum se subliniază în cercurile politice de la Bonn, in cursul acestor tratative au fost-de asemenea trecute în revistă recentele convorbiri Adenauer-de Gaulle, in legătură cu planurile „de reorganizare a blocului N.A.T.O.". Țelul acestor planuri este de a se acorda Bundeswehrului dreptul de a dispune de arma atomică.
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Nr. 5590

ncheierea lucrărilor Congresului mondial
pentru dezarmare generaIă și pace

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS : Ședința de închidere a Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace a început sîmbătă la ora 16,30 în Palatul Congreselor din Kremlin.Ședința a fost prezidată de prof. Kaoru Yasui (Japonia).Participanții la congres au ascultat rapoartele cu privire la activitatea comisiilor.Prof. Oskar Lange (Polonia) a prezentat raportul cu privire la activitatea comisiei „Consecințele economice ale dezarmării”. Comisia a adoptat în unanimitate o rezoluție intitulată ,.Avantajele economice ale dezarmării”.Membrii comisiei, a subliniat prof. Lange, au căzut de acord în unanimitate că „dezarmarea oferă largi posibilități pentru dezvoltarea tuturor țărilor”. Au fost respinse în întregime argumentele acelora care consideră că dezarmarea poate duce la șomaj și depresiuni în unele țări.„Ca urmare a dezarmării va crește, de asemenea, puterea de cumpărare a populației datorită reducerii impozitelor.Dezarmarea oferă posibilități deosebit de largi dezvoltării sociale și economice a țărilor slab dezvoltate”.în rezoluție se spune că dezarmarea „va crea condiții favorabile pentru lupta de eiiberare de sub jugul colonial sau imperialist, precum și pentru menținerea independenței țărilor care au dobîndit-o recent”.Comisia a examinat, de asemenea, problemele dezvoltării comerțului internațional și colaborării economice internaționale în legătură cu dezarmarea. Prof. Lange a spus că în rezoluție sînt menționați factorii care împiedică dezvoltarea comerțului internațional, și anume : embargoul asupra așa-ziselor mărfuri strategice, crearea de blocuri speciale închise, frînarea comerțului între țările socialiste și cele capitaliste.Raportorul a spus : comisia propune să se convoace o conferință comercială internațională la care să participe toate țările lumii. Se are în vedere că „O.N.U. trebuie joace un rol activ în convocarea cestei conferințe”.Prof. Pierre Biquard (Franța) prezentat raportul cu privire la activitatea comisiei „Dezarmarea și problemele ei politice și tehnice”. El a arătat că „în actuala situație unica ieșire este dezarmarea generală și totală sub control internațional".Comisia, a spus prof. Biquard, a examinat numeroase probleme, în special problemele reducerii armamentelor, distrugerii mijloacelor de transportare la țintă a armei nu- clearej lichidării bazelor străine, in-

săa-a

terzicerii folosirii armei nucleare. „Programul dezarmării, imediat ce va începe, trebuie să fie înfăptuit fără întréruperi și pînă la capăt“, a spus raportorul.Referindu-se la control, vorbitorul a spus : „Trebuie să subliniem vigoarea cu care premierul Hrușciov spune în permanență : acceptați propunerile noastre cu privire la dezarmarea generală și totală, și noi vom accepta orice propuneri cu privire la control”.Totodată raportorul a relevat greutățile pe care le prezintă elaborarea unui acord cu privire la control și a subliniat că în această problemă ar. fi de dorit să se ajungă la un compromis.Vorbind despre problema încetării experiențelor nucleare, prof. Biquard a spus că membrii comisiei s-au pronunțat cu hotărîre împotriva exploziilor nucleare efectuate de americani la mare altitudine.Comisia consideră că Congresul trebuie să adreseze tuturor statelor care posedă arma nucleară un apel chemîndu-le să realizeze un acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare. „în același timp, rile celor 8 state neutre constitui o bază pentru cord“.Comisia a subliniat, a■ continuare prof. Biquard, importanța creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, ceea ce ar atenua încordarea internațională. „Acestui scop i-ar servi și încheierea unui pact de neagresiune între țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O.".Prof. Viktor Cihikvadze, secretar al Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, caracterizînd componența participanților la congres, a spus că „principala trăsătură caracteristică a congresului este caracterul lui larg reprezentativ". La lucrările congresului participă 2 469 de delegați, oaspeți și observatori, soli a 121 de țări.Din punct de vedere numeric, a- cesta este cel mai mare forum dintre toate întîlnirile internaționale consacrate luptei popoarelor pentru pace.Trăsătura caracteristică a congresului, a continuat prof. Cihikvadze, o constituie participarea unui mare număr de membri ai partidelor socialiste, social-democrate, catolice, liberale, naționaliste, burghezo-demo- cratice, comuniste și muncitorești.Dușmanii păcii n-au reușit să organizeze în jurul congresului un „complot al tăcerii“. Chiar și cele mai mari ziare burgheze au fost nevoite să publice materiale despre congres.Antoîne Tabet (Liban), laureat al Premiului internațional Lenin „Pen-

propune- ar putea acest a-spus în

LONDRA 14 (Agerpres). — In seara zilei de 13 iulie piața unde se de la nume- luptă- pentru
ambasada americană Londra a fost luminată de roase torțe cu care au venit torii pentru pace din Anglia a protesta împotriva recentei provocări a atomiștilor din Pentagon — explozia bombei nucleare în Cosmos. Participanții la retragerea cu torțe purtau panouri pe care era scris : „Să înceteze deîndată experiențele în insula Christmas !", „S.U.A., Încetați otrăvirea omenirii 1"

Demonstrantii.au depus la ambasadă o scrisoare adresată președintelui S.U.A. în care au condamnat cu toată fermitatea „politica nesăbuită și fatală a cursei înarmărilor", promovată de guvernulApoi participanții la cu torțe s-au alăturat pentru pace care de 79 ganizează pichete în fața ambasadei americane în semn împotriva efectuării de către Statele Unite a noii serii de nucleare în atmosferă.

Ș.U.A.retragerea luptătorilor de zile or-'de protest /experienje

în primul rînd a Asiei, Africii și A-dezarmată, fără nu se vor mai face

fondurile necesare pentru construcția de școli, mijloacele de informare care sînt folosite pentru intensificarea neîncrederii, ideile rasiste care otrăvesc mințile, aduc un mare prejudiciu culturii mondiale".Pierre Bloch a-informat congresul despre o serie de recomandări făcute la ședințele comisiei. Oamenii de cultură s-au pronunțat printre altele pentru încheierea tratatului de pace cu cele două state germane și pentru lichidarea regimului de ocupație din Berlinul occidental. Se recomandă, de asemenea, ca marea generală și totală să soțită de întărirea O.N.U.După cum rezultă din membrii comisiei s-au pronunțat în unanimitate pentru dezvoltarea continuă și multilaterală a contactelor dintre oamenii de știință din toate țările și pentru schimbul cultural cel mai larg.Apoi s-a dat cuvîntul lui Pierre Cot (Franța), pentru a da citire textului Mesajului adresat popoarelor lumii.Textul mesajului congresului adresat popoarelor lumii este pus la vot. Din 2 195 de delegați, oaspeți și observatori, prezenți la ședință, 2 186 au votat pentru textul mesajului, 2 au votat împotrivă,. 7 persoane s-au abținut. Delegații la congres s-au ridicat în picioare și prin aplauze prelungite au salutat măreața unitate a reprezentanților din 121 de

dezar- fie în-raport,

tru întărirea păcii între popoare“, a prezentat un raport în numele comisiei „Dezarmarea și independența națională"Numeroși delegați, a arătat raportorul, au recunoscut legătura strînsă, indisolubilă, dintre lupta pentru e- liberarea națională și lupta pentru dezarmare și pace. „La rindul lor succesele și victoriile mișcării de e- liberare națională întăresc pacea, contribuie la lupta pentru dezarmarea generală și totală, pentru coexistența pașnică“.Antoine Tabet a vorbit despre neocolonialism, despre crearea blocurilor militare agresive și a bazelor militare pe teritoriile altor țări, despre activitatea subversivă a nuferilor imperialiste, S.U.A., în țările mericii Latine.într-o lume blocuri militare,încercări de intervenții ca cele din Suez, Laos și Cuba, a continuat vorbitorul. Dezarmarea generală și totală va da posibilitate să se asigure popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine un uriaș ajutor economic, va accelera nimicirea colonialismului.A luat apoi cuvîntul Aciadnat (Indonezia). El a vorbit despre cea de-a doua parte a lucrărilor comisiei care a discutat problemele dezarmării și independenței naționale. El a arătat că într-o subcomisie peste 40 de reprezentanți din diferite țări și-au expus cu sinceritate. țări, profund convinși de necesitatea opiniile în problemele principale.In subcomisie s-au făcut recomandări concrete — să se pună capăt acțiunilor militare ale S.U.A. în Asia de sud-est și să fie retrase imediat trupele din Laos, Taivan, Vietnamul de sud, Coreea de sud, Japonia, să fie retrase trupele olandeze din Irianul de vest.Bazele străine pun în primejdie țările pe teritoriile cărora se află. Subcomisia consideră că bazele și instalațiile militare străine din țările Asiei, Africii și Americii Latine reprezintă o primejdie gravă pentru independența și suveranitatea a- cestor țări. Lichidarea acestor baze ar fi o contribuție substanțială la slăbirea încordării și la crearea unei atmosfere care să contribuie la dezarmarea generală.Lichidarea alianțelor și bazelor militare, retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări, încetarea amestecului străin în treburile interne ale altor țări — iată principala premisă a păcii și dezarmării.Raportul comisiei „Aspectele morale, culturale, medicale și juridice ale problemei dez'”"’ prezentat de Bloch.Raportorul comisiei au „cursa înarmărilor

realizării dezarmării generale. Zeci de reporteri cinematografici și fotoreporteri au înregistrat momentul culminant al forum al popoarelor. pe peliculă istoricului

dezarmării“ a fost ziaristul francez Pierrea arătat că membrii ajuns la concluzia că care absoarbe
$ chemare vibrantă la luptă pentru pace

Ne aflăm în marea sală a Palatului Congreselor din Kremlin. Este ultima zi a lucrărilor Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace.Nimeni n-a calculat cîte congrese,' conferințe, întîlniri, demonstrații și alte manifestări consacrate luptei pentru pace s-au desfășurat în lume în anii de după război. Delegații își amintesc în schimb cu satisfacție de drumul măreț pe care l-a parcurs în acest răstimp mișcarea mondială pentru pace. Vorbim cu Benjamin Marx din Anglia, participant la congres.— îmi aduc bine aminte — spunere! — de Congresul partizanilor păcii (inut la Paris în 1949. Atunci eram încă puțini. Noțiunea de „luptă pentru pace" în țara mea. Anglia, ca și în alte țări occidentale, li se părea pe atunci multora ca ceva de domeniul abstractului. Dar acum îèu un gest al mîinii, interlocutorul nostru cuprinde sala imensă a congresului. Acum, continuă el, nimeni nu mai poate spune că mișcarea pentru pace nu e o forță reală, puternică a lumii sau că ea — .cum afirmau unii — ar fi cumva, dirijată de comuniști. Și pentru că veni vorba, aș aminti că eu, deși am un nume celebru, nu împărtășesc vederile comuniste. Dar asta nu m-a împiedicat să vin la congres...Referindu-se la congres, multi dintre participanți l-au denumit un „parlament al omenirii" și aceas- taonu numai pentru că la lucrările lui au luat parte aproape 2 500 de, delegați, oaspeți și observatori din 121 de țări, dar mai ales pentru că acești soli ai păcii reprezintă toate păturile populației, cele mai largi cercuri ale opiniei publice din toate țările.lată însă că începe ultima ședință a congresului. Este ora 16,30 și sala e arhiplină.Participanții ascultă cu atenție rapoartele cu privire la activitatea comisiilor.L.Au mai rămas cîteva minute pînă cînd se va da citire importantului document al Congresului, Mesajul adresat popoarelor din lumea întreagă. O neobișnuită a- nimație domnește la centrul presei. Mașinile de scris tăcăne neîntre-

rupt. Vocile telefonistelor anunță : Paris, Londra, Bonn, Praga... Spre toate colțurile lumii sînt expediate relatări despre ultima ședință a congresului.La tribună urcă Pierre Cot, cunoscut militant al mișcării mondiale pentru pace, care citește proiectul de Mesaj. Este un document care sintetizează eforturile depuse de delegații la congres pentru a găsi căi concrete de acțiune în vederea realizării dezideratului su-

prem al omenirii — înfăptuirea dezarmării generale și totale, instaurarea unei păci trainice pe pămînt. Abia s-a citit ultima frază a Mesajului și întreaga sală se ridică în picioare. Prin aplauze puternice cei prezenți își exprimă acordul deplin cu conținutul documentului. Aplaudă nu numai delegații, ci și observatorii, toți participanții. Se aud aplauze și din rîndurile ziariștilor, dintre care nu puțini reprezintă mari ziare și agenții burgheze. Iar cînd Mesajul este pus la vot, o pădure de mîini se ridică în semn de aprobare. Multă vreme delegații stau cu mîinile ridicate, vrînd parcă să insiste asupra acordului lor deplin cu vibranta chemare către popoarele lumii. Din cei aproape 2 200 participanți prezenți la ședință, numai două- persoane au votat împotrivă.Apoi, delegații se ridică din nou în picioare. Minute în șir sala, dominată de emblema congresului — cunoscutul porumbel al lui Picasso moment măreață hotărîrii pacea.Congresul s-a încheiat.Desfășurat într-o atmosferă de puternică însuflețire, de activitate intensă, neobosită, de discuții sincere și aprofundate în problemele vitale, de cea mai mare actualitate, ale vieții internaționale, el a concentrat timp de șase zile atenția întregii opinii publice mondiale.

— ovaționează. Este un înălțător, o manifestare a conștiinței omenirii, a popoarelor de a apăra

Faptul e Pe deplin firesc. Datorită caracterului său extrem de larg și reprezentativ, țelurilor nobile cărora le-a fost consacrat și rezultatelor sale consfințite în hotă- rîrile adoptate, congresul se înscrie ca un eveniment istoric în lupta popoarelor pentru preîntîm- pinarea războiului și asigurarea unei păci trainice.In perioada desfășurării sale au avut loc ședințe plenare, discuții în cele patru comisii, întîlnirl pe profesii, schimburi de păreri de la om la om ; au luat cuvîntul zeci și zeci de reprezentanți ai popoarelor din toate continentele și țările lumii ; au fost citite mesaje a- dresate congresului din partea unui șir de șefi de state și guverne, ca și din partea unor personalități marcante ale vieții publice din diferite țări. In s-a ținut congresul zite toate limbile pămîntului, vîntările, intervențiile și declarațiile făcute se refereau la aspecte felurite ale problemelor tratate, iar opiniile exprimate în acest sens nu erau întotdeauna aceleași. Dar pe deasupra oricăror deosebiri în felul de a aborda o problemă sau alta, în soluțiile prezentate și în propunerile făcute, toți, dar absolut toți participanții s-au pronunțat cu hotărîre pentru înfăptuirea cerinței primordiale a tuturor popoarelor — dezarmarea generală și totală, ca mijlocul cel mai sigur și eficient pentru salvgardarea păcii. Această cerință și-a găsit ilustrarea în Mesajul către popoarele lumii, adoptat de Congres.Acum, delegațiile participante se vor întoarce în țările lor, du- cînd cu ele în toate colțurile lumii chemarea Congresului la luptă activă pentru cauza scumpă a păcii.Nu încape îndoială că marea în- tîlnire internațională care s-a încheiat astăzi va aduce considerabil la lărgirea a rîndurilor mișcării pentru pace, la unirea strînsă a popoarelor și combativității lor în lupta pentru preîntîmpinarea războiului, pentru pace trainică în lumea întreagă.

sălile în care puteau fi au- cu-

un aport continuă mondiale tot mai ridicarea
AL. CîMPEANU V. OROS

numele Corni- Ivor Montagu că pe adresa

•kMOSCOVA 14 (Agerpres).—TASS. După cum s-a mai anunțat, la ședința avut s-au rilor comisii care au funcționat joi.Martin Hall (S U.A.), reprezentant al comisiei pentru aspectele economice ale dezarmării, a subliniat că în momentul de față se cheltuiesc multe resurse pentru bombe și alt armament. Dezarmarea ar permite să se lichideze foametea în unele regiuni ale lumii, să se extindă sistemul învățămîntului.Popoarele balcanice contribuie la asigurarea ordinei în propria noastră casăEle trebuie să contribuie de asemenea la menținerea păcii în Europa și în întreaga lume, a declarat re- nrezentantul Greciei, P. Arghiropou- los.

plenară a congresului care a loc în seara zilei de 13 iulie ascultat comunicările raporto- despre activitatea celor patru

trebuie săîn Balcani.

Luînd cuvîntul în t.etului de redactare, (Anglia) a subliniat comitetului au sosit numeroase scrisori cu propuneri privind formele concrete de luptă pentru pace.Montagu a propus ca profesorul John Bernal să formeze un comitet special, larg, pentru studierea tuturor acestor materiale care trebuie să fie apoi date publicității pe scara cea mai largă în toate țările și trimise pe adresa atît a organizațiilor și mișcărilor care au participat cît și a celor care nu au participat la lucrările congresului.Rostind cuvîntul de închidere, prof. John Bernal a mulțumit poporului sovietic pentru cordialitate și ospitalitate.El a subliniat că discuțiile au fost mult mai largi decît în trecut, deoarece aici s-au întîlnit oameni cu vederi diferite.Prof. Bernal a subliniat că participanții la congres au avut posibilitatea să-și exprime în mod liber convingerile.El a atras atenția asupra diversității problemelor examinate și a declarat că nu toate au fost analizate în măsură egală, că problemele principale au fost cele privind dezarmarea. în legătură cu aceasta, John Bernal și-a exprimat convingerea că „în viitor se va întruni un congres la care, de pildă, problemele independenței naționale vor fi cele principale“.„Am dat aici un exemplu admirabil de înțelegere reciprocă și colaborare, a declarat prof. Bernal. Sper că tot așa vom lucra și în viitor".
★El a subliniat că poporul grec și-a exprimat dorința de pace, dezarmare. s-a pronunțat pentru lichidarea tuturor bazelor care se află pe teritoriul Greciei.Vorbitorul și-a exprimat încrederea în posibilitatea realizării proiectului Romîniei cu privire la crearea unei zone denuclearizate în Balcani. EI a subliniat că întîlnirile dintre reprezentanții guvernelor „ar contribui la realizarea țelului de a transforma Peninsula Balcanică într-o zonă neutră”.Reprezentantul Sudanului, Ibrahim, a exprimat speranța că acest congres „va deschide o nouă etapă importantă în lupta tru pace”.în cursul ședinței vîntul delegați din ale lumii.

popoarelor pen-au mai luat cu- numeroase țări
Intîlnire a reprezentanților preseiMOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS : în cadrul întîlnirilor pe profesii ale participanților la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, la Casa Centrală a Ziariștilor din Moscova a avut loc o întîl- nire a reprezentanților presei, radioului, televiziunii multe țări.Gordon Schaffer prezidat întîlnirea, convingerea că ea va sluji la apropierea ziariștilor din toate țările și va contribui la participarea lor mai activă în lupta pentru pace.Ziariștii trebuie să-și îndeplinească cinstit datoria, trebuie să-i ajute pe oameni să se cunoască și să se

și editurilor din(Anglia), care a și-a exprimat

Vizita delegației
întreprindere

MOSCOVA 14. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Un grup 
de membri ai delegației romîne la 
Congresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace a vizitat la 14 iulie 
cel de-al doilea combinat de mobilă 
asamblată din Moscova — una din 
cele mai mari întreprinderi de mo
bilă din Uniunea Sovietică.

După vizitarea secțiilor a avut 
loc un miting. Nikolai Mișenko, 
președintele comitetului de uzină, 
a salutat pe oaspeți în numele lu
crătorilor acestui combinat. „Prie
tenia veșnică, de nezdruncinat, din
tre Uniunea Sovietică, R. P. Romî
nă și toate țările lagărului socia
list, a spus el, este o chezășie de 
nădejde a păcii în lumea întreagă".

Viktor Kuzin, ajustor, a subliniat 
în cuvîntul său că nici oamenii 
sovietici și nici cei romîni nu do
resc războiul. „Vrem să trăim în 
apartamente tot mai confortabile, 
bine mobilate, a spus el. Și noi, 
constructorii de mobilă, depunem 
toate eforturile pentru aceasta". 
Vorbitorul a arătat că oamenii so
vietici urmăresc cu interes și bucu
rie succesele obținute de poporul ro
mân în construirea socialismului, că 
muncitorii combinatului transmit un 
salut frățesc tovarășilor lor de pro
fesie de la întreprinderile de mo
bilă din Romînia.

Aurel Ardeleanu, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, luînd cuvîntul la 
miting, a mulțumit celor prezenți 
pentru frumoasa primire, pentru 
sentimentele de prietenie exprima
te. El a vorbit despre realizările ob
ținute de țara noastră în dezvoltarea 
economiei naționale și și-a împărtă-

---------- o® o———

John Gollan despre remanierea 
gu vern ului bri tanicLONDRA 14 (Agerpres). — TASS : Comentînd remanierea cabinetului britanic anunțată la 13 iulie, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie, John Gollan, a declarat că „oricine își închipuie că prin această regrupare politica cabinetului conservatorilor se va schimba spre bine va suferi o deziluzie puternică”. Primul ministru Macmillan a fost nevoit să întreprindă ceva în legătură cu serioasele înfrîngeri suferite în alegerile suplimentare : „A fost nevoie să scape de cei care în mod vădit au suferit un eșec”.Caracterizînd noua componență a cabinetului, secretarul general al partidului comunist observă că ministrul afacerilor externe, lordul Home, își păstrează postul pentru a continua războiul rece ; Maudling, numit în postul de ministru al finanțelor, va promova o politică și mai crîncenă de înghețare a sala-

riilor, iar prim-ministrul adjunct, Butler, va accelera campania peh- tru o tranzacție cu Adenauer și de Gaulle privind Piața comună.Politica conservatorilor este catastrofală pentru poporul englez, subliniază din guvern nu vor înșela însă pe alegătorii englezi. Ei așteaptă un singur, lucru din partea lui Macmillan și a guvernului său — demisia.Guvernul conservator ar putea fi înlăturat imediat de la putere dacă mișcarea laburistă ar porni la luptă împotriva lui. Acest lucru însă este împiedicat de politica laburiștilor de dreapta în frunte cu Gaitskell.Secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie a a- dresat întregii mișcări muncitorești chemarea de a se uni și desfășura lupta împotriva Pieței comune. împotriva politicii de înghețare a salariilor și împotriva strategiei nucleare a N.A.T.O.
O»O----------

Gollan. Restructurările

Sesiunea de la Geneva a Conferinței 
internaționale de instrucție publică

înțeleagă mai bine unii pe alții, a declarat Jean-Maurice Hermann, președintele Organizației Internaționale a Ziariștilor.Asistența a întîmpinat cu satisfacție propunerea Olgăi Ceciotkina, comentatoare a ziarului „Pravda“, de a se convoca un forum mondial al ziariștilor la care reprezentanții presei să-și poată exprima punctele de vedere.Participanții la întîlnire au declarat într-o rezoluție că sînt pe deplin conștienți de răspunderea care le revine și își vor consacra toate forțele luptei pentru țelurile nobile ale congresului.
romîne la o mare
din Moscova

GENEVA 14 (Agerpres). — între 2 și 13 iulie a avut loc la Geneva cea de-a XXV-a sesiune a Conferinței internaționale de instrucție publică, organizată de Biroul Internațional de Educație în colaborare cu U.N.E.S.C.O., la care au participat delegații din 90 de țări.Conferința a discutat și a adoptat recomandări privind dezvoltarea în- vățămîntului în întreaga lume, planificarea învățămîntului și perfecționarea învățătorilor și profesorilor. Au fost discutate, de asemenea, rapoartele țărilor participante asupra desfășurării învățămîntului și a rezultatelor obținute în anul școlar 1960—1961.Delegația romînă, compusă N. Sipos, director general, și Berea, șeful inspecției generale Ministerul învățămîntului, a făcut mai multe propuneri pentru îmbunătățirea proiectelor de recomandări și a prezentat raportul cu privire la dezvoltarea învățămîntului în R. P. Romînă în anul școlar 1960—1961.Raportul prezentat, precum și expoziția permanentă a învățămîntu- lui din R. P. Romînă, care prin grafice, imagini și materiale didactico- pedagogice ilustrează probleme a- flate în atenția conferinței, au tre-

zit un viu interes în rîndurile participanților.La ședința plenară a conferinței, din cele 60 de expoziții prezente au fost evidențiate 15, printre care și expoziția romînă.
-----  —o®o----
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Sărbăforirea zilei 
de 14 iulie în Franfa— Ziua de 14 iulie, sărbătoarea națională a poporului francez cînd se aniversează căderea Bastiliei, răsturnarea monarhiei și începutul revoluției franceze din 1789, a fost sărbătorită cu un deosebit entuziasm mai ales de oamenii muncii. în centrele și cartierele muncitorești au avut loc serbări populare, mitinguri și demonstrații care s-au desfășurat sub lozinca apărării libertății, independenței naționale și păcii. Conform unei vechi tradiții, în seara de 13 iulie în piețe au fost aprinse lampioane și cetățenii au dansat pînă noaptea tîrziu sub cerul liber.Pe Champs Elysées a avut loc o mare paradă militară la care au asistat președintele Franței, de Gaulle, primul mjnistru Pompidou și alte persoane oficiale.

PARIS 14 (Agerpres).

■o®oSCURTE ȘTIRI
»muzeelor), la tare au participat circa 450 de delegați din 37 de țări. Republica Populară Romînă a fost reprezentată de Mircea Deac — critic de artă — și Florian Georgescu — directorul Muzeului de istorie a orașului București. La conferință numeroși delegați au subliniat succesele obținute de muzeele din Ro- mînia.ACCRA. La 11 iulie guvernul Republicii Ghana a anunțat trecerea în proprietatea statului ghanez a companiei „Ghana Graphic”, filială a unui trust englez fle presă. Compania va fi condusă de un personal numit de guvernul ghanez. ,BONN. Partidul vest-german U- niunea germană a păcii a protestai împotriva hotărîrii guvernului R.F. Germane, care s-a mărginit la demiterea lui Fränkel, procurorul general al R.F. Germane, vinovat de crime săvîrșite în timpul cît a servit în justiția hitleristă. Uniunea germană a păcii a cerut nti numai suprimarea pensiei lui Frankel, ci și darea lui în judecată. Ziarele au relatat la 13 iulie că Fränkel, demis din postul său, va primi în cursul primelor trei luni un salariu de 2 300 de mărci, iar apoi o pensie lunară de 1 633 de mărci.

MOSCOVA. La 13 iulie Râul Castro, ministrul forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba, care se află în Uniunea Sovietică, a făcut o vizită lui Anastas Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în cursul vizitei a avut loc o convorbire curs într-o atmosferă prietenească.BAGDAD. La 14 iulie torit în Irak cea de-a sare a revoluției irakiene. Dimineața, în piața centrală din Bagdad, a avut loc o mare paradă militară. Defilarea a fost primită de Kassem, prim ministru și comandant suprem al forțelor armate. Au asistat miniștri, ofițeri, oameni de stat, delegați străini, ziariști.TOKIO. Congresul Partidului Liberal-Democrat de guvernămînt din Japonia a reales la 14 iulie pe Hayato Ikeda în funcția de președinte. Șeful partidului devine în mod automat prim-ministru. Se presupune că săptămîna viitoare Ha- yato Ikeda va anunța noua componență a guvernului japonez.HAGA. — în zilele de 3-11 iulie a.c. s-a ținut la Haga a 6-a conferință și adunare generală a I.C.O.M. (Consiliul internațional al

care a de- cordială șis-a sărbă-4-a aniver-

șit impresiile despre lucrările Con
gresului mondial pentru dezarmare 
și pace.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul, academician Raluca Ri- 
pan, membră a delegației R. P. Ro
mîne.

In numele muncitorilor și func
ționarilor combinatului, oaspeților 
romîni li s-au oferit cadouri.

. '' 'rilw

Aspect de la mitingul de solidaritate cu lupta muncitorilor spanioli, care a avut loc la Rio de Janeiro (Brazilia).
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