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In regiunea bucurești

cerealelor
fețe întinse, ci s-a recoltat treptat, evitîn- 
du-se astfel pierderile. Ceea ce a contribuit 
în mod deosebit la grăbirea strîngerii recol
tei a fost faptul că gospodăriile de stat, S.M.T.- 
urile și gospodăriile colective au folosit din 
plin toate mijloacele de recoltare de care 
dispun. S-a lucrat din timp cu combine acolo 
unde s-a putut intra în lan, s-au folosit vin- 
droverele, secerătorile-legători și simple, 
coasele și secerile.

în prezent, continuă intens treierișul. A- 
ceastă lucrare a fost executată în proporție 
de 70 la sută. în gospodăriile agricole de 
stat această lucrare a fost terminată, iar în 
gospodăriile colective din . roioanele Fetești, 
Slobozia și Urziceni, s-a treierat cea mai 
mare parte din recoltă.
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S-a terminat recoltatul
Congresul mondial pentru dezar

mare generală și pace de la Mos
cova și-a încheiat lucrările cu re
zultate rodnice. Prin larga și atît 
de variata participare — 2 469 de 
delegați, oaspeți și observatori din 
121 de țări, oameni aparținînd ce
lor mai diferite rase și națiuni, 
clase sociale și profesiuni, convin
geri politice și credințe religioase 
— congresul a fost cea mai repre
zentativă adunare din istorie a for
țelor ce luptă pentru pace.

Convocat din inițiativa Consiliu
lui Mondial al Păcii, Congresul s-a 
bt-curat de participarea a numeroa
se organizații naționale și in
ternaționale care militează pentru 
pace, dintre care unele pînă acum 
nu au colaborat cu mișcarea parti
zanilor păcii, ca, de pildă, Miș
carea pentru dezarmarea nucleară 
și Comitetul celor 100 din Anglia. 
Au participat, de asemenea, la Con
gres numeroase personalități, oa
meni de știință, de litere, oameni 
politici, care pînă nu de mult s-au 
situat departe de mișcările în spriji
nul păcii. La Congres a participat, 
o numeroasă delegație din S.U.A., 
compusă din 150 de membri, și re- 
prezentînd principalele organizații 
pacifiste din această țară. în mod 
deosebit poate fi menționată parti
ciparea numeroasă și activă a dele
gărilor din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine.

Vechea gogoriță a reacțilmii 
cu privire la caracterul „partinic" 
al mișcării pentru pace, prin care se 
încerca izolarea comuniștilor a pri
mit o puternică lovitură. Comuniș
tii, clasa muncitoare stau și vor sta 
în primele rînduri ale luptei pen
tru pace ; totodată Congresul a a- 
rătat cît de mult a crescut mișca
rea contemporană pentru pace : tot 
mai mare este numărul oame
nilor care, fără a fi comuniști, în
țeleg necesitatea eforturilor comu
ne în lupta pentru preîntîmpinarea 
războiului.

Timp de 6 zile, participanții la 
Congres au 
te, profund 
ma dezarmării, ca problemă-cheie 
a vieții internaționale. Au fost ex
primate păreri diverse, uneori con
tradictorii — dar important este că 
în cadrul acestui larg și liber 
schimb de păreri toți delegații au 
fost de părere că trebuie pus nea
părat capăt cursei înarmărilor, care 
accentuează încordarea și creează 
primejdia unui război nimicitor.

Dezarmarea — ieri visul unor 
minți înțelepte — a devenit astăzi 
o cerință imperioasă, o sarcină 
practică pe care momentul actual 
o pune în fața popoarelor. în ac
tualele condiții internaționale, în
făptuirea dezarmării este nu numai 
vital necesară, ci și posibilă. în 
Mesajul către popoarele lumii — 
document de o mare forță însufleți- 
toare și mobilizatoare adoptat de 
Congres — se proclamă : „Depinde 
de noi toți ziua cînd va veni eli
berarea omenirii de primejdia 
morții atomice. Noi, cei care dorim 
pacea, sintern mulți la număr. Dacă 
vom acționa cu toții și dacă toți cei 
care acțiohează vor fi strîns uniți, 
vom putea să deschidem calea spre 
înfăptuirea țelului nostru comun — 
menținerea păcii".

Nici un om conștient de răspun
derea ce-i revine nu poate și nu 
trebuie să rămînă în afara puter
nicei mișcări împotriva cursei în
armărilor și a tuturor pregătirilor 
militare. Pasivitatea nu poate de
cît să dăuneze intereselor păcii.

Concluzia esențială a Congresului 
este ca acum, cînd. a devenit și 
mai șvidentă posibilitatea ca oa
meni atît de diverși să găsească un 
i’nbaj comun, forțele păcii să se 
unească și mai strîns, să acționeze 
și mai hotărît pentru apărarea și 
întărirea păcii.

într-adevăr, acum mai mult decît 
oricînd este necesar ca lupta pen
tru dezarmare și pace să se des
fășoare cu toată forța și combativi
tatea. în calea dezarmării generale 
se află încă obstacole serioase. în 
interesul menținerii încordării ele 
pe urma căreia monopolurile reali-

dezbătut cu sincerită
ți multilateral, proble-

zează profituri fabuloase, cercurile 
imperialiste agresive fac totul pen
tru a împiedica progresul tratative
lor de dezarmare, și, paralel cu a- 
ceasta, iau noi măsuri militare, in
tensifică cursa înarmărilor — așa 
cum arată și experiențele nucleare 
efectuate de S.U.A. în atmosferă și 
chiar în spațiul cosmic.

Congresul s-a adresat puterilor 
nucleare cu chemarea de a ajunge 
fără întîrziere la un acord cu pri
vire la încetarea și interzicerea 
pentru totdeauna a experiențelor cu 
armele nucleare. El a cerut po
poarelor să lupte pentru a obține 
ca guvernele să încheie un tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală sub un control internațio
nal riguros.

însuflețite de hotărîrile Congre
sului mondial, popoarele lumii își 
concentrează acum atenția asupra 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, care și-a reluat ieri lucră
rile. După cum se știe, prima fază 
a tratativelor din cadrul Comitetu
lui celor 18 state nu a dus la re
zultate concrete, deși țările socia
liste — membre ale comitetului au 
depus în acest scop toate efortu
rile, au venit cu numeroase iniția
tive constructive, care au găsit un 
larg ecou în rîndul țărilor neanga
jate. Țările socialiste reprezentate 
la conferință sînt hotărîte ca și de 
aci înainte să facă tot posibilul pen
tru încheierea neîntîrziată a acor
dului cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. Chiar în prima ședin
ță, delegația sovietică, dînd dovadă 
de spirit de bunăvoință și ținînd 
seama de unele doleanțe ale puteri
lor occidentale, a prezentat o serie 
de completări și precizări la proiec
tul sovietic de tratat, menite să lăr
gească și mai mult căile de apro
piere și înțelegere. Dacă puterile 
occidentale se vor situa în această 
etapă a conferinței pe poziții con
structive, se va deschide perspecti
va unor progrese reale în desfășu
rarea tratativelor. Hotărîtoare în 
această privință este lupta popoa
relor pentru dezarmare.

Poporul romîn, angajat cu toate 
forțele în munca pașnică, construc
tivă, a urmărit cu deosebită aten
ție și interes lucrările Congresului. 
Desfășurarea lor a confirmat con
vingerea împărtășită de întregul 
nostru popor, exprimată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
interviul acordat în ajunul deschi
derii marelui Forum al păcii : „Sin
tern convinși că pe deasupra ori
căror deosebiri de convingeri poli
tice sau religioase, cu conștiința 
răspunderii pentru destinele ome
nirii, participanții la Congresul 
mondial pentru dezarmare vor da 
glas voinței arzătoare a tuturor 
popoarelor ; pace trainică în lumea 
întreagă I”.

Ferm atașat înaltelor idealuri ale 
păcii, poporul nostru sprijină în 
întregime politica guvernului R. P. 
Romîne care — așa cum s-a arătat 
în mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, citit la tribuna 
Congresului — a făcut și va conti
nua să facă și în viitor tot ce-i stă 
în putință pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, pentru 
triumful cauzei colaborării și prie-triumful cauzei colaborării și 
■teniei între popoare.

îndeplinindu-și mandatul 
dințat de poporul nostru, 
gația romînă la Congres și-a 
contribuția la discutarea problemei 
dezarmării sub toate aspectele, la 
făurirea mărețului spirit de imitate 
în lupta pentru dezarmare și pace 
care a caracterizat lucrările Con
gresului. Aprobînd pe deplin hotă- 
rîrile Congresului, poporul nostru, 
alături de popoarele celorlalte țări 
socialiste frățești, va milita și mai 
departe pentru unirea forțelor păcii 
într-un front cît mai larg de luptă 
pentru înfăptuirea idealului scump 
al omenirii ; dezarmarea generală 
și totală.

Congresul mondial a arătat că 
forțele păcii sînt uriașe și ele cresc 
continuu. Prin lupta lor unită și 
organizată, pacea va învinge răz
boiul !

mcre- 
dele- 
adus

Ieri, colectiviștii, mecanizatorii, lucrătorii 
din gospodăriile agricole de stat din regiu
nea București, au raportat cu mîndrie termi
narea recoltatului cerealelor păioase de pe - 
cele peste 520 000 hectare.

Succesele obținute la seceriș se datoresc 
faptului că în regiune campania de recoltare 
a fost pregătită din vreme. S-au reparat bine 
mașinile și tractoarele, s-a organizat temeinic 
munca, repartizîndu-se judicios forțele. în 
fiecare unitate s-a stabilit încă din timp unde 
va lucra fiecare mașină.

Pe baza planurilor de măsuri stabilite de 
comitetele raionale de partid, de sfaturile 
populare și de consiliile agricole raionale, 
nu s-a așteptat coacerea griului pe supra-

...iar în regiunea Argeș 
trebuie grăbit

Pînă la 16 iulie, în raionul 
Găești s-a recoltat grîul de 
pe circa 13 000 ha din cele 
aproape 18 000 ha cultivate 
cu păioase. în comuna Vi
șina s-a terminat secerișul 
pe cele 2 200 ha de grîu.

— Recoltatul celor 433 ha 
cu grîu, e pe sfîrșite — ne 
spune Nicolae 
ehe, președintele 
riei colective din 
teni. Lucrăm cu 
și cu secerile.

Colectiviștii din brigăzile 
conduse de Ilie Rădulescu, 
Marin Constantin și Marin 
Preda seceră manual grîul 
în pîrgă pe 47 ha la punc
tul „Puțul lui Iacob" ; în 
punctul „Părul din deal" re
coltează de zor două com
bine conduse de Constantin 
Anghel și Nicolae Marin. în 
urma combinelor cîțiva co
lectiviști string paiele cu 
greble mecanice, alții le în
carcă în căruțe, lăsînd te
renul curat. Tractoriștii Au
rel Iordache și Aurel Duță 
ară ziua și noaptea. A 
început și treierișul Ia aria 
din curtea gospodăriei. în 
fiecare seară, președintele 
și brigadierii fac bilanțul 
muncii. Colectiviștii și trac
toriștii fruntași sînt popu
larizați în foaia volantă care 
apare în comună.

Pe colectiviștii din 
șani îi întîlnim sub 
taia 
de muncă intensă. La arie,

văd

ll. Tudora- 
> gospodă- 
i satul Broș- 

combinele

soarelui într-un

Mogd- 
vîlvă- 
cadru

munca e bine organizată, 
batoza merge din plin. Două 
combine seceră grîul de pe 
ultimele parcele. Se 
tractoarele arînd.

Campania de recoltare 
este bine organizată și în 
alte locuri. La gospodăriile 
colective din Fierbinți,- Dra- 
godana, Jugureni, Șelaru 
etc., secerișul e pe termi
nate.

In multe gospodării co
lective din raionul Găești 
se întîlnesc și aspecte care 
dovedesc o slabă preocu
pare pentru buna organiza
re a lucrărilor de recoltare. 
Gospodăria colectivă din 
comuna Mătăsaru oferă un 
asemenea exemplu. Cu toate 
că grîul a ajuns în pîrgă, 
nu s-a trecut încă la seceriș.

La Mătăsaru, Morteni și 
în alte locuri se așteaptă ca 
tot grîul să fie mai întîi 
transportat la arie, în clăi, 
ca după aceea să fie în
cărcat din nou în căruțe și 
treierat. Aceasta, cît și alte 
deficiențe de organizare, fac 
ca între seceriș și treieriș 
să se piardă mult timp, 
raion s-a treierat pînă 
prezent doar recolta de 
circa 600 de hectare,
treieriș sînt mult rămase în 
urmă și gospodăriile colec
tive din Pietroaia, Slobozia, 
Uliești și altele.

Din cauză că 
este eliberat de 
făcut pînă acum
suprafețe mici. La gospodă-

in 
în 
pe 
La

terenul nu 
paie, s-au 
arături pe

Cu secerișul 
pe terminate

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"j. — 
Pe ogoarele gospodăriilor agricole 
de stat și gospodăriilor colective din 
regiunea Ploiești recoltatul cereale
lor păioase se apropie de sfîrșit. Din 
cele 124 107 ha cultivate cu grîu au 
fost recoltate pînă ieri peste 110 000. 
ha. In raioanele Buzău, Mizil și Rm. 
Sărat se recoltează ultimele supra
fețe. 17 gospodării agricole de stat — 
printre care Movila Vulpii, Pogoa
nele, Cilibia și Bilciurești — și pes
te 100 gospodării agricole colective 
au terminat recoltatul cerealelor. 
Gospodăriile de stat au recoltat 95 
la sută din suprafețele cultivate cu 
grîu.

D

iia colectivă din Morteni, 
7 tractoare nu sînt folosite 
de mai multe zile pentru 
că, după cum. afirmă trac
toriștii, nu au terenul pregă
tit pentru arătură. Ritmul 
nesatisfăcător în care se 
desfășoară lucrările de 
strîngere a recoltei în ra
ionul Găești impune orga
nelor locale de partid și 
de stat sarcina de a lua 
măsuri urgente pentru gră
birea acestor lucrări.

Rămase în urmă la recol
tat sînt și raioanele Drăgă- 
șani. Vedea și Pitești. Din 
lipsa de preocupare a unor 
sfaturi populare și condu
ceri de gospodării colecti
ve, treierișul n-a început 
decît în puține locuri. Acum 
cîteva zile, în raionul Sla
tina, din totalul batozelor 
erau scoase pe arie numai 
jumătate ; 
tești 
doar 
toze.

în 
toate
birea ritmului la seceriș și 
treieriș. Pentru aceasta este 
necesar ca organele de 
partid, sfaturile populare și 
consiliile agricole să îndru
me zi de zi activitatea gos
podăriilor colective, spriji- 
nindu-le concret și operativ 
în folosirea tuturor mijloa
celor și forțelor la strînsul 
recoltei.

Printre gospodăriile de stat fruntașe la strîngerea recoltei se numără și G.A.S. Ple- 
troiu. Zilele trecute, această gospodărie, alături do celelalte din regiunea București a 
terminat recoltatul griului. (Foto . Agerpres)
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Prin ridicarea indicilor 
de utilizare a agregatelor 
BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — Sporirea producției 
laminate, prin ridicarea indicilor de utilizare ade

agregatelor, constituie unul dintre obiectivele princi
pale ale întrecerii socialiste desfășurate de colectivul 
Uzinei „Laminorul" din Brăila. în acest scop au fost 
luate măsuri pentru organizarea în bune condiții a 
reviziilor și întreținerilor curente ale agregatelor, fo
losirea din plin a timpului de lucru, precum și pentru 
ridicarea calificării laminatorilor.

Măsurile luate au dat rezultate. De Ia începutul 
anului și pînă în prezent, muncitorii și tehnicienii uzi
nei au dat peste plan mai bine de 2 000 tone lami
nate de bună calitate, reducînd în același timp sim
țitor procentul admis de declasate șl rebuturi.

Cursuri pentru cadrele 
didactice care vor preda 

obiectul „Agricultura“
GEOAGIU (coresp. „Scînteii'.'). Ea 

stațiunea experimentală de la Geoagiu, 
raionul Orășfie, a început ieri un curs 
de pregătire pentru cadrele didactice 
care vor preda în viitorul an școlar o- 
biectul „Agricultura" în școlile sătești 
dih regiunea Hunedoara« La acesta 
cursuri participă j50 de cadre didac
tice. Lecțiile și expunerile sînt ținute 
de specialiști și de cercetători de Ia 
stațiunea experimentală«

în raionul Cos- 
începuseră treierișul 

7 din cele 82 de ba

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

[

î

regiunea Argeș există 
condițiile pentru gra

Sosirea de la Moscova 
a delegației mișcării 

pentru pace 
din R. P. Romînă

Luni s-a înapoiat în Capitală de
legația mișcării pentru pace din R.P.'/ 
Romînă care a participat la lucrările ! 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la Mos
cova.

La aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați de repre
zentanți ai Comitetului național ; 
pentru apărarea păcii, de oameni de 
știință și cultură.

Odată cu delegația au sosit în Ca
pitală oaspeți din Finlanda, Grecia 
și Norvegia participanți la Congre
sul de la Moscova, care la invitația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii yor vizita țara noastră.

(Agerpres)

Tinăra Dumitra Purice este una din
tre fruntașele de la Uzinele textile din 

! Timișoara. Brigada condusă de ea dă 
- lunar peste plan mai bine de 2 000 kg 

semitort de bună calitate.

T
LA GENEVA și-a reluat lucrările, 

după o întrerupere de o lună, Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare (Amănunte în pag. a IV-a).

50 DE FEMEI AMERICANE au or
ganizat o demonstrație la 15 iulie în 
iața intrării principale a poligonului 
de experiențe nucleare de la Câmp 
Mercury în deșertul Nevada. Ele 
au cerut să se pună capăt cursei 
înarmărilor.

„SĂPTĂMÎNĂ PĂCII IN ZONA 
MĂRII BALTICE“ și-a încheiat lucră
rile în cursul zilei de duminică. La 
această acțiune internațională în
treprinsă din inițiativa R. D. Ger
mane au participat delegați din mai 
multe țări. Printre invitați s-au aflat
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aproximativ 6 000 de cetățeni din 
R. F. Germană.

MII DE LOCUITORI 
COLUMBIEI au ținut 
protest împotriva majorării tarifelor 
la transporturile în comun. La ce
rerea companiilor americane din 
Columbia guvernul a hotărît majo
rarea acestor tarife cu începere de 
la 16 iulie. Participanții la miting 
au cerut naționalizarea companiilor 
de transporturi.

ÎN MARILE PORTURI FRANCEZE 
se află în grevă marinarii din flota 
comercială.
din Marsilia participă aproape 4 000 
de oameni.
port 60 de nave stau imobilizate. 
Marinarii cer îmbunătățirea condi- 
•țiilor de muncă.

DOI TINERI ENGLEZI, LUPTĂTORI 
PENTRU PACE — Jonnifer Homer de 
22 de ani și Frank Clifford de 26 de 
ani — s-au urcat pe submarinul 
atomic american „Nautilus" care 

^staționează în golful Portland și au 
'fixat pe catargul lui un steag cu 
emblema „Mișcării pentru dezar
mare nucleară".

MINISTERUL FORȚELOR ARMATE 
REVOLUȚIONARE DIN CUBA a dat 
publicității un comunicat cu privire 
la noile provocări ale imperialiștilor 
americani împotriva Cubei. După 
cum se arată în comunicat, în zilele 
de 11 și 12 iulie avioane militare 
americane cu reacție au violat de 
două ori frontierele aeriene ale Cu
bei, zburînd deasupra a diferite 
puncte din provinciile Havana și 
Las-Vilas.

AI CAPITALEI 
un miting de

La greva marinarilor

Din cauza grevei, în

Pavilionul băilor Sovata (la
cul Ursu).

Cunoscuta stațiune balneo-cli- 
materică Sovata găzduiește în 
fiecare serie cîte 3 000 de oa- 
moni ai muncii din diferite re
giuni ale țării. Unii vin aici pen
tru cură și tratament balnear, 
alții pentru a se odihni. La fie
care sfîrșit de săptămînă, nu
meroși excursioniști — din Tg. 
Mureș, Cluj și din alte localități— 
vizitează frumoasa stațiune de 
Ia poalele munților Gurghiulul.

Aproape 10 000 de elevi 
în excursii și drumeții

'Aproape 10 000 de elevi — pio
nieri și școlari — și peste 560 ca
dre didactice din regiunea noas
tră merg în vara aceasta să 
cunoască frumusețile patriei, bo
gățiile ei, marile realizări obți
nute de oamenii muncii din dife
rite regiuni ale țării sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

Pentru a se asigura condiții cît 
mai bune desfășurării drumeții
lor și pentru a 
bogat conținut 
tiv, în regiunea 
noastră au fost 
luate din vreme 
o serie de mă
suri. S-au întoc
mit itinerarii 
precise, a fost desemnat de către 
secția de învățămînt și comitetul 
regional U.T.M. un număr impor
tant de profesori de educație fi
zică, geografie, istorie, de muzică, 
instructori de pionieri care vor 
însoți pe elevi în excursii și în 
taberele de vară.

Cei 7 000 de pionieri și școlari 
care vor merge în excursiile re
gionale vor vizita întreprinderi 
industriale, monumente de artă 
și cultură, muzeele și casele me
moriale din Iași, Bîrlad și Huși. 
Printre obiectivele ieșene care vor. 
fi vizitate se numără Fabrica de 
antibiotice, Întreprinderea „Țesă
tura", Teatrul Național „V. Alec- 
sandri”, complexul muzeistic de 
la Palatul Culturii și muzeul „TJ- 
nirii”, casa în care a trăit luptă
torul comunist Ilie Pintilie, boj
deuca lui Creangă. La Bîrlad, e- 
levii claselor V—VIII de la șco
lile din Iași și Huși vor vizita 
Fabrica de rulmenți, parcul ora
șului, muzeul „Vasile Pîrvan", 
Teatrul de stai „Victor Ion Popa". 
Cei aproape 2 000 de elevi din 
Iași și Bîrlad, care vor sosi la 
Huși în patru serii, vor fi oaspeții 
colectiviștilor din gospodăria mi
lionară de la Stănilești, vor vizita 
vestitele podgorii de la Cotnari.

li se asigura un 
instructiv-educa-

O atenție deosebită acordăm 
excursiilor inter-regionale, la care 
vor participa 2 780 elevi. Cite nu 
vor avea de povestit la întoarce
re cei care vor vizita complexul 
industrial de la Onești-Borzești, 
hidrocentrala „V. I. Lenin" de la 
Bicaz, centrul industrial și turis
tic Brașov, Valea Prahovei, mu
zeul de la Doftana, monumentele 
istorice din regiunea Suceava.

Pentru elevii 
timpul vacantei

In regiunea Iași

care rămîn în 
în satele si ora
șele regiunii se 
vor organiza 
drumeții locale 
la care vor lua 
•parte peste 
80 000 de pio- 
De asemenea,nieri și școlari.

s-au organizat tabere și cluburi 
in cadrul cărora vor avea loc 
manifestări cultural-artistice, vi
zite la gospodăriile colective ețc.

Mii de elevi vor participa la 
strîngerea spicelor, curățirea ia
zurilor, la înfrumusețarea satelor, 
a parcurilor din orașe. In mod 
voluntar, 2 000 de elevi din șco
lile medii merg în taberele 
muncă patriotică organizate 
lingă gospodăriile agricole 
stat din regiune.

Multe școli vor organiza 
cursii cu posibilități proprii, 
curînd, 50 de elevi de la Școala 
de 8 ani din comuna Făciu, care 
au economisit la C.E.C. cîte 100 
de lei, au făcut o excursie prin 
orașele Bîrlad, Iași, Roman și la 
Bicaz, iar 40 de elevi de la Școa
la de 8 ani din comuna Coarnele 
Caprei au vizitat orașele Sucea
va, Cîmpulung-Moldovenesc, Va
tra Dornei, Cluj, Brașov etc., cu 
fonduri de la comitetul de pă
rinți al școlii si de la gospodăria 
agricolă colectivă. Asemenea 
excursii inițiază acum numeroa
se alte școli din regiune.

PETRU TÄNÄSUCÄ 
inspector Ia Secția de învățămînt 
a Sfatului popular regional Iași

de
pe 
de

ex- 
De
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Preocupări actuale apărui

ale conaltului agricol raional
partea

re-

colectivi-

din

agricol 
compune

prăsilă proprie și din cumpă- 
efectivele de animale proprie- 
obștească să crească cu 1500 
și juninci, 2 000 vițele, 6 000

cuprin- 
privitoa- 
petroliști

cum se 
din pla-

raionului
100 de

eveni- 
nos- 
agri-

1907” de D. HUREZEANU. 
clasei muncitoare din 

în perioada stabilizării re- 
capitalismului’/ de N. N.

întru totul condițiilor 
în agricultura noastră 
a încheierii

„Documente“, revista
„Documente privind ma- 

din anul

Șîntem încă la începutul drumu
lui, așa că e greu să vorbim des
pre experiență. Totuși, în răstimpul 
care a trecut de la constituirea Con
siliului agricol raional Gherla, ne-am 
putut convinge de justețea măsurilor 
luate de partid și guvern, de fap
tul că noua formă de conducere 
corespunde 
noi create 
ca urmare 
zării.

Consiliul 
Gherla se
membri din care 62 de președinți 
de gospodării colective, ,30 de ingi
neri agronomi, ingineri zootehni- 
cieni și medici veterinari și cîțiva 
mecanizatori de la S.M.T., deci oa
meni care muncesc nemijlocit aco
lo unde se hotărăște soarta pro
ducției agricole. Acest colectiv larg 
a dezbătut în ședința de constitui
re a consiliului cu mult simț de 
răspundere și a aprobat, pe baza 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern, planurile de muncă ale sec
țiilor consiliului agricol raional și al 
consiliului în ansamblu ; ei mun
cesc acum cu hotărîre pentru a asi
gura punerea în aplicare a măsuri
lor adoptate în unitățile în care își 
desfășoară activitatea.

Principala sarcină a consiliului, 
așa cum este stabilit și în legea 
aprobată de Marea Adunare Națio
nală în sesiunea extraordinară con
sacrată încheierii colectivizării, o 
constituie întărirea economi co-orga- 
nizatorică și dezvoltarea multilate
rală a gospodăriilor colective din 
raion.

Tinînd seama de faptul că în ra
ionul nostru sînt multe gospodării 
coléctive tinere, ne-am îndreptat a- 
tenția în primul rînd către aces
tea. Planul de muncă al consiliu
lui prevede ca președinții și spe
cialiștii din unitățile agricole frun
tașe și cu vechime în aceste uni
tăți să ajute președinții și specia
liștii noi, La îndeplinirea acestei 
sarcini s-a trecut deîndată. Iată 
cîteva exemple. Pentru a ajuta in
ginerii agronomi mai tineri sau 
care au lucrat în alte sectoare în 
rezolvarea practică a problemelor 
organizării producției în gospodă
riile unde au fost repartizați, con
siliul agricol a trimis în sprijinul 
lor ingineri eu experiență, din gos
podăriile mai vechi, din gospodării 
de stat și de la stațiunea experi
mentală zootehnică Juc-Bonțida. 
Astfel, inginerul agronom Aurel 
Chiorean, de la G.A.C. Răscruci, 
s-a deplasat la G.A.C. din comuna 
Juc ; ing. agronom Radu Encules- 
cu de la G.A.C. Sîntioana a spri
jinit pe inginerul Iosif Enderlich 
de la G.A.C. Sîntejude. Am putea 
da și multe exemple de președinți 
Be gospodării colective mai vechi 
care merg în gospodării tinere pen
tru a sprijini pe președinții de 
colo.

De la constituirea 
gricol raional ne-am 
membrii consiliului
specialiști din agricultură de trei 
ori. Pe cinci centre de comune s-a 
discutat cu președinții și inginerii 
gospodăriilor colective despre recu
noașterea în lan a culturilor de ce
reale bune pentru sămînță, mersul 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor. Tot pe centre s-au stabilit mă
surile ce trebuie luate pentru a- 
sigurarea succesului campaniei de 
recoltare. în legătură cu aceasta

s-au stabilit forțele de muncă și u- 
neltele de care dispune fiecare gos
podărie colectivă, și ajutorul care 
trebuie să-1 primească din 
S.M.T.-ului.

Dar să revenim la felul 
pun în aplicare prevederile . 
nurile de muncă ale secțiilor consi
liului agricol raional.

Secția fond funciar avea ca sar
cină urgentă să întreprindă unele 
măsuri care să asigure cunoașterea 
fondului funciar al fiecărei unități 
agricole socialiste în parte. în a- 
cest scop s-au format 9 echipe de 
specialiști din care au făcut parte 
și inginerii agronomi din unitățile 
respective. Aceste echipe au început 
executarea lucrărilor de evidență a 
fondului funciar în 22 de gospo
dării. în jumătate din acestea, prin
tre care G.A.C. Hășdate, Fizeșul 
Gherlei, Geaca etc. lucrările au și 
fost terminate. Evidența fondului 
funciar a fost introdusă în 10 gos
podării colective din cele 19 prevă
zute în plan.

La sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale s-a arătat că 
este necesar să se efectueze un stu
diu aprofundat asupra posibilităților 
de creștere a suprafețelor arabile. în 
scurt timp, trei echipe de specialiști, 
împreună cu organele silvice, au 
identificat o suprafață de circa 300 
de hectare de pilcuri de păduri sub 
10 hectare, care prin defrișări și 
despăduriri pot fi redate încă în 
acest an circuitului agricol. Secția 
fond funciar mai are și alte acțiuni 
în curs de desfășurare, cum ar fi 
sistematizarea gospodăriilor agricole 
colective, delimitarea terenurilor 
pentru plantări de pomi și vii, mă
suri de combatere a eroziunilor, în
tocmirea de proiecte pentru ame
liorarea pășunilor. Toate acestea 
vor contribui la folosirea rațională 
și la ridicarea fertilității solului.

Prevederea din planul de muncă 
secției cereale și plante tehnice 
privire la executarea în condi- 
optime a lucrărilor de întreține- 
a culturilor se află în atenția

a-

a-
cu

consiliului 
întîlnit 

și cu ceilalți

al 
cu 
ții 
re
întregului consiliu raional. S-a ce
rut ca inginerii să organizeze echi
pe speciale de colectiviști care să 
lucreze la răritul plantelor ; în loc 
de „pasul și cucuruzul“, cum este 
obiceiul pe aici, să se respecte dis
tanța de 30 de centimetri pe rîndi 
pentru a se asigura densitatea po
trivită. în mod deosebit am accen
tuat asupra necesității aplicării îți- 
grășămintelor suplimentare în tim
pul vegetației pe suprafețele desti
nate a se obține 5 000 kg porumb 
boabe la hectar. Din controalele fă
cute pe teren, în multe gospodării 
colective, ca cele din Luna de Jos, 
Borșa, Șoimeni, Cătina, Mociu etc., 
aceste metode se aplică cu stăruință 
și grijă.

Membrilor 
specialiștilor 
socialiste li
importantă să studieze comportarea 
diferitelor soiuri în 
naturale 
dii vor 
ritoriul 
iuri noi
rințele specifice ale fiecărui

Multe din prevederile planului de 
muncă al secției hortiviticole se 
află în atenția unităților agricole 
și în special a inginerilor agronomi. 
Printre altele, se studiază posibili
tățile de creștere a suprafețelor cu

legume, pomi și vii, construcția 
încă în acest an a 6 sere pentru 
producerea de legume timpurii în 
gospodăriile colective din Răscruci, 
Bonțida, Hășdate etc.

în gospodăriile colective din ra
ionul nostru sînt mari posibilități 
de creștere a numărului de anima
le. Pentru acest an e prevăzut ca 
din 
rări, 
täte 
vaci 
oi și 600 scroafe de prăsilă. Pen
tru creșterea numărului oilor cu 
lînă fină și semifină, se vor intro
duce la montă un număr de 300 de 
berbeci din rasa merinos. Planul 
de cumpărări de animale al gospo
dăriilor agricole colective este rea
lizat în linii generale. Am avut gri
jă ca toate cumpărările să se facă 
în prezența medicilor veterinari și 
a zootehnic'ienilor.

O mare atenție se acordă asigu
rării bazei furajere și construcții
lor de adăposturi pentru animale. 
Pentru îmbunătățirea pășunilor s-au 
organizat noi pășuni model, 
executat defrișări de arborete 
4 000 ha. Inginerii agronomi 
gospodăriile colective au în grija lor 
loturile destinate producerii de se
mințe de ierburi valoroase pentru 
ameliorarea pășunilor degradate.

în fiecare gospodărie s-a întocmit 
un plan calendaristic de însilozare 
a furajelor care este urmărit cu ri
gurozitate. Multe gospodării colec
tive au însilozat cantități însemna
te de furaje. G.A.C. din Bonțida, 
de pildă, a însilozat peste 300 tone 
de rogoz, ierburi, trifoliene, G.A.C. 
Aștileul Mare 400 tone etc.

în întărirea gospodăriilor colecti
ve și sporirea producției agricole o 
mare însemnătate o au răspîndirea 
și aplicarea în practică a realizări
lor științei și a experienței frunta
șilor. De aceea, ne-am propus să 
organizăm schimburi de experiență 
la stațiunea experimentală zooteh
nică Juc, pe pășunile model ale a- 
cesteia și la gospodăriile fruntașe.

Trebuie să spunem că Consiliul 
agricol al raionului Gherla se bucu
ră de sprijin și îndrumare perma
nentă din partea comitetului raio
nal de partid și a comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional. La 
instruirea aparatului de partid, a 
secretarilor organizațiilor de bază, 
am fost invitați să facem expuneri 
asupra sarcinilor ce revin consiliilor 
agricole raionale.

Ne vom strădui ca prin munca 
noastră de zi cu zi să rezolvăm 
cu competență și operativitate toa
te sarcinile care stau în fața con
siliului agricol raional.

Editorial : „Un măreț 
ment istoric în viața poporului 
tru — încheierea colectivizării 
culturii”.

La rubrica „Monografii“,
vista publică articolul : „Gospodăria 
agricolă colectivă „11 iunie 1948” din 
comuna Pechea, regiunea Galati”, 
de M. GIDIUTA, A. SIMION.

Rubrica „Studii" cuprinde mate
rialele : „Acțiuni de solidarizare ale 
clasei muncitoare cu răscoala țăra
nilor din ‘ ~
„Situația 
Romînia 
lative a 
CONSTANTINESCU, TUDOR PAUL. 
„Caracterul național și internațio
nal al mișcării de rezistentă din Ro
mînia” de N. GOLDBERGER, GH. 
ZAHARIA.

La rubrica 
publică : 
rea răscoală țărănească 
1907”.

Rubrica „Comunicări“ 
de articolele: „Unele date 
re Ia greva muncitorilor 
de Ia Bana-Moreni din 1913” de M. 
IOANID, N. G. MUNTEANU. „Con
stituirea și activitatea Clubului mun
citorilor din Ploiești pînă la crearea 
P.S.D.M.R. (1891-1892)” de V. G. IO- 
NESCU.

Revista mai cuprinde recenzii, 
note bibliografice și informații.

La stațiunea experimentală din 
Ișalnița, regiunea Oltenia, au so
sit de curînd, pentru a face prac
tică, eleve ale școlilor de hortj- 
viticultură din Blaj, Geoagiu și 
Tg. Jiu, în fotografie : ing. Virgil 
Poll vorbind elevelor despre cul
turile de roșii,

(Foto : A. Cartojanu)

Pc graficul întrecerii socialiste
VITEZE SPORITE

ÎN ABATAJE

VULCAN (coresp. „Scînfeii"). — Tr> 
abatajele frontale ale minei Vulcan, 
transportul este în cea mai mare parte 
mecanizat. Au fost îmbunăfăfite mono
grafiile de armare și pușcare, s-a extins 
armarea metalică și s-au introdus cra- 
fere și alte mașini moderne.

Ca urmare, în acest an, în abatajele 
frontale se realizează viteze de înain
tare lunare cu 10 metri mai mari decît 
în 1960. Unele brigăzi objin lunar 
avansări de peste 30 de metri. Au cres
cut și vitezele de avansare în abatajele 
cameră. Aici unele brigăzi realizează 
lunar avansări de 90 metri liniari.

montaj a fost extinsă metoda de re- 
condiționare a pieselor uzate prin 
ețectrometalizare. Procedeul asigură 
o calitate superioară a suprafeței 
active a pieselor și aduce economii 
în valoare de 200 000 de lei pe an.

Au fost extinse de asemenea for
jarea în matrițe, turnarea centrifu
gală a pieselor 
trițe se forjează 
de piese.

Ca urmare a 
avansate de muncă, în primul se
mestru al anului productivitatea 
muncii a sporit cu 3,16 la sută față 
de plan. Prețul de cost al produse
lor a fost redus simțitor, colectivul 
uzinei obținînd astfel 1405 000 
economii peste plan.

din fontă. In ma- 
lunar peste 30 tone

aplicării metodelor

TRICOTAJE
PRÏNAPLICAREA DE BUNĂ CALITATE

METODELOR AVANSATE
de LUCRU

lei

consiliului și tuturor 
din unitățile agricole 
s-a trasat ca sarcină

diferite zone 
de producție. Aceste stu- 

înlesni repartizarea pe te- 
raionului a diferitelor so
dé plante în funcție de ce- 

soi,

Ing. MIRCEA BÎRSAN 
președintele Consiliului 
agricol raional Gherla

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Metdlurgiștii de la Uzina mecanică 
Teleajen se ocupă îndeaproape de 
introducerea și extinderea metode
lor avansate de muncă. La secția 
cazangerie au fost introduse anul 
acesta craițuirea prin metoda „arc- 
aer“ și sudura automată. La secția

o®o

Economisesc materia primă
în fabricile de încălfărninte din 

giunea Brașov, numeroși muncitori 
îmbrățișat inițiativa de a scoate 
magazie cu 1 la sută mai puține ma
teriale decît prevede norma de con
sum. Combinînd tiparele mari cu cele 
mici la croirea fefelor de încălfărninte, 
ei au reușit să atingă scopul propus 
prin această inițiativă, îmbunătățind

re- 
au 

din

totodată calitatea produselor fabricate 
și economisind, de la începutul anului 
și pînă acum 7 451 kg de talpă și a- 
proape 4 000 mp de piele. Fruntași în 
aejiunea de reducere a consumurilor 
specifice de materii prime sînt munr 
citorii de la Fabrica „Timpuri Noi" din 
Brașov.

SEBEȘ (coresp. „Scînfeii"), — 
lectivul fabricii de tricotaje „Sebeșul" 
obfine însemnate realizări în produejie. 
De la începutul anului, el a produs, peste 
sarcinile de plan, 61 000 de perechi de 
ciorapi din bumbac și relon și aproape 
11 000 de confecții djn tricot de bumbac. 
Totodată, au fost realizate importante 
economii de materii prime, ace de tri
cotat șj alte materiale în valoare de a- 
proape 240 000 lei.

Muncitorii și tehnicienii întreprinderii 
acordă o atenție sporită îmbunătățirii ca
lității produselor și asimilării de noi sor
timente. Ca urmare a înzestrării fabricii 
cp. utilaje moderne, îmbunătățirii tehno
logiei șj ridicării calificării muncitorilor, 
producția de calitatea I a crescut față 
dé aceeași perioadă din 1961 cu 10 la 
sută la confecții din tricot de bumbac și 
cu 15 la sută la ciorapi din relon. Jn a- 
celași timp au fost asimilate 55 de noi 
sortimente.

co

Regizorul vest-german Kurt Hof
fman s-a făcut cunoscut publicului 
nostru îndeosebi ca autor al strălu
citei satire antimilitariste „Copiii 
minune". în „Fantomele din Spes
sart" Hoffman se dovedește din nou 
un cineast plin de vervă și deloc 
indiferent fată de problemele mari 
ale actualității.

„Fantomele din Spessart' este, 
așa curți precizează realizatorii, o 
fantezie muzicală, și a fost distins 
în 1961 — la Festivalul cinemato
grafic internațional de la Moscova 
— cu medalia de argint pentru co
medie. Evpcînd o legendă după 
care, în urmă cu un veac și jumă
tate, niște tîlhari ar fi fost zidiți de 
vii în pivnița ha
nului din Spessart, 
autorii filmului au 
imaginat o în- 
tîmplare ce se pe
trece în zilele 
noastre și ai că
rei eroi principali 
sînt... spiritele răposaților bandiți. 
Procedeul aceșta al „reînvierii" unor 
fantome a lost de multe ori folosit 
în cinematografie. De astă dată, 
fantomele aduse pe ecran de fan
tezia cineaștilor au menirea să de
monstreze existența unor alte „fan
tome“, autentice, care joacă un rol 
important în viața politică q Ger
maniei federale : strigoii în carne și 
oase ai hitlerismului... Acesta este 
tțlcul filmului.

Subiectul proprhnzis (este vorba 
despre familia unui nobil scăpătat, 
care are nevoie de o mare sumă 
de bani pentru a evita scoaterea 
la mezat g castelului strămoșesc), 
reprezintă doar un pretext pentru 
intrarea 
dornice 
contese 
pretext 
parodie, 
un fecior 
îndrăgostește de

chemate să clarifice situația și să 
explice că ele sînt autoarele furtu
lui. Și cum unor fantome le este 
posibil orice, le vedem „materiali- 
zîndu-se" șl intrînd în conflict cu 
oficialitățile ce nu voiau să recu
noască faptul că la Bonn există 
fantome.

Filmul înmănunchează numeroase 
episoade de uri umor savuros, mo
mente de satiră inteligentă la adre
sa militarismului, a spiritului răz
boinic pe care-1 întrețin și-l culti
vă strigoii în viață ai fostului Wehr
macht.

Stilul regizorului K. Hoffman s-a 
format șub .influența 
Bertholt Brecht,
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Pe ecranele 
cinematografelor

•••

în acjiune a fantomelor, 
să vină în ajutorul tinerei 
aflate la ananghie- Este un 

o 
scenă 
ce se 

„frumoasa caste
lană“, dgși el este, desigur, tocmai 
fiul creditorului, al bogătașului care 
voia să pună fflîna Pe castel și 
care, pînă la urrpâ, șe dovedește a 
fi foarte generos.

...Fantomele tîlharilor din Spes
sart își găsesc adăpost lg castel în 
momentul cînd un emisar al guver
nului de la Bonn închiriază dome
niul în vederea vizitei „incognito” a 
unui prinț exotic ; prințului îi dis
par bijuteriile, contesa este aresta
tă sub învinuirea de furt, iar fanto
mele, care au încurcat lucrurile, sînt

convențional,
care aduce 

de bani gata

aproape 
în

teatrului lui 
a reprezentațiilor 
muzicale populare. 
Ca și în unele 
dintre filmele sale 
anterioare, cine
astul îmbină sati
ra cu melodrama, 
vodevilul cu ope
reta. în a doua ju

mătate a filmului satira devine vi
rulentă și lovește direct la țintă. La 
Bonn, năstrușnicii eroi ai filmului își 
fac simțită prezența printr-o serie de 
„miracole“ pe care le înfăptuiesc 
dansînd și cîntînd, și al căror sens 
este clar pentru oricine. Merită să 
fie citat, de pildă, cîntecul în care 
eroii se întreabă dacă în R.F.G. sînt 
fantome : auzim cuvintele cîntecu- 
lui și vedem, succesiv, un magazin 
de, jucării în care se vînd drăgă
lașe tancuri, rachete atomice, bom
bardiere etc., apoi o vitrină unde 
sînt expuse uniforme militare, apoi 
un centru unde își încasează pen
siile foștii hitleriști ; jucăriile ofen
sive dispar ca prin farmec, mane
chinelor jn uniformă le cad panta
lonii, iar „pensionarului" nazist vîn- 
tul îi răpește stipendia.

...Și în sala de judecată cînd ma
gistratul afirmă răspicat, bătînd cu 
pumnul în masă, că nu există fan
tome, din cauza loviturii sare gip
sul ce acoperea un ornament ceva 
mai vechi, și .vedem desenîndu-se 
clar deasupra fotoliului prezidențial 
o emblemă bine cunoscută : crucea 
încîrligată...

Finalul lărgește cumva sensul fil
mului. Contesa fiind reabilitată, cas
telul fiind salvat ș.a.m.d., fantomele 
din Spessart riscau să rămînă fără 
ocupație. Noroc că un american le 
propune un... angajament în numele 
lui von Braun, cunoscutul fizician 
nazist, aflat acum în S.U.A.

D. COSTIN

O îndatorire cetățeneasca
Cel care se oprește astăzi în ori

care oraș de pe cuprinsul țării — în 
Capitală, la Cluj, Galați sau Ploiești, 
la Oradea, Bacău, Craiova — priveș
te cu un sentiment de mîndrie și 
de bucurie cartierele noi, blocurile 
cu mii de apartamente date în folo
sința oamenilor muncii. Pretutindeni 
se clădește în ritm intens. în ultimii 
ani, zeci de mii de familii, dintre 
care multe au trăit o viață întreagă 
în condiții din cele mai grele, s-au 
mutat în locuințe noi, modeme, 
bucurîndu-se de confortul unui trai 
civilizat. Anul trecut, oamenii mun
cii au primit în folosință 41.000 de 
apartamente noi, iar pentru anul 
acesta este prevăzută construirea a 
aproape 50.000 de apartamente. Nu
mai în București, planul de 6 ani 
prevede darea în folosință a circa 
90.000 de apartamente.

Fondul de locuințe este o impor
tantă avuție obștească. De aceea, 
grija pentru întreținerea în cele mai 
bune condiții a locuințelor este 
o datorie cetățenească, o cerință a 
conviețuirii socialiste.

în imensa lor majoritate cetățe
nii înțeleg acest lucru comportîn- 
du-se ca locatari conștiincioși, buni 
gospodari.

între îndatoririle legale pe care 
cetățenii le au față de stat în cali
tate de locatari se numără, bineîn
țeles, și plata la timp a chiriei. 
Aproape în unanimitate, cetățenii își 
plătesc chiria fără înțîrziere, în con
dițiile stabilite prin contract, înde
plinirea acestei obligații fiind o ex
presie a conștiinței lor cetățenești. 
Trebuie însă arătat că, din păcate, 
mai există și excepții — locatari rări 
platnici care nesocotesc sistematic 
angajamentele asumate prin con
tractul de închiriere. De pildă, Gră- 
bencea Carp, salariat la o întreprin
dere metalurgică din Capitală, are 
o chirie lunară de 36 lei pentru lo
cuința ce o deține, dar el n-a mai 
plătit-o din februarie anul trecut ! 
Sau Octavian CÎQphină, care nu și-a 
plătit ohiria (38 lei pe lună) din luna 
mai 19§i, ca și fon Lefter care, avînd 
de plată 18 lei lunar, a ajuns să aibă 
restanță chiria pe 17 luni ! După 
cum se vede asemenea cetățeni, care 
ar fi desigur profund nemulțumiți 
dacă la plata salariului lor s-ar în- 
tîrzia cu 48 de ore, consideră că

obligația elementară de achitare la 
timp a chiriei poate fi nesocotită cu 
lunile și cu anii !

Pe bună dreptate asemenea răi- 
platnici trebuie să plătească restan
tele de chirie și majorările respec
tive. Acestea sînt menite să aco
pere pagubele suferite de stat prin 
neplata la timp a chiriei și au tot
odată un rol educativ — acela de a 
disciplina pe locatarii care nu res
pectă prevederile legii.

Fiecare cetățean știe că este dator 
nu numai să achite la timp chiria, 
ci și să plătească exact suma cu
venită pentru locuința ce i-a fost 
încredințată. După cum bine se 
cunoaște, chiria este calculată pe 
baza unui șir de elemente — supra
fața locativă, gradul de confort, nu-

Pe marginea unor scrisori 
sosite la redacție

mărul de persoane care folosesc lo
cuința etc.

Potrivit legii, orice schimbare în 
situația locatarilor — fie că este 
vorba de modificarea numărului de 
persoane care locuiesc sub același 
acoperămînt, fie că este vorba de 
venituri care depășesc suma mențio
nată în contraot — trebuie anun
țată imediat I. A. L., așa cum 
este înscris clar în contract, ast
fel încît chiria să fie calculată în 1 
mod corect, în fupcție de situația 
reală și începînd din momentul cînd 
au survenit schimbările.

Recent, Sfatul popular al Capita
lei a avut o inițiativă bună, aceea 
de a întocmi fișe tehnice și juridice 

■ale imobilelor, lucrare menită să 
■asigure o evidență mai clară a spa
țiului locativ, cunoașterea mai pre
cisă a situației fiecărui imobil. Cu 
•acest prilej s-a constatat că un anu
mit număr de cetățeni nu s-au con
format obligației prevăzute în con
tract și în lege, de a anunța ime
diat schimbările care au intervenit 
în regimul lor de locatari.

Asemenea schimbări s-au consta
tat într-un șir de cazuri, fie prin 
micșorarea numărului de persoane 
care foloseau suprafața locativă în-< 
cît eei rămași dispuneau de supra

fețe suplimentare pentru care nu 
plăteau chiria cuvenită, fie prin alte 
modificări ; nedeclarîndu-le la timp, 
contractul acesțora nu a fost recal
culat conform situației reale. Este 
evident că aceștia se află în situația 
de răi-platnici — și ei au obligația 
de a plăti diferențele de chirie, cu 
majorări. Datorită unor asemenea 
locatari, I.A.L. și, prin el, statul a 
fost trustât de anumite sume bă
nești.

Or, aceasta înseamnă o păgubire 
a înșiși oamenilor muncii, o încăl
care a intereselor acestora, căci la 
noi chiriile sînt folosite pentru con
tinua dezvoltare a fondului de lo
cuințe^ și pentru buna lor întreți
nere, în vederea satisfacerii cres- 
eînde a necesităților celor ce mun
cesc. Cu atît mai mult fiecgre ce
tățean trebuie să-și îndeplinească 
datoria elementară de a achita co
rect și la timp chiria locuinței sale.

Cu ocazia măsurătorilor efectua
te pentru întocmirea fișelor teh
nice și juridice ale clădirilor s-au 
constatat și unele erori în măsurarea 
spațiului locativ, acesta fiind sau 
mai mic, sau mai mare- decît supra
fața înscrisă în contract. Este deci 
normal ca aceste erori să fie în
dreptate. Cetățenii din această cate
gorie sînt datori să achite retroactiv 
diferențele pentru suprafețele găsite 
în plus la remăsurătoare, deoarece 
ei le-au folosit efectiv. în aceste ca
zuri nu se mai plătesc majorări. 
Cînd se constată că locatarii dețin 
suprafețe mai mici decît cele în
scrise în contracte, sfatul popular 
restituie diferențele respective. în 
Capitală, numai în anul 1959 s-au 
restituit astfel locatarilor peste 
330.000 lei.

Desigur, pentru solicitarea cu în
tîrziere a sumelor ce se cuvin 
au o vină I.A.L. și sfatul popular, 
care nu au organizat din timp și în 
mod sistematic controlul necesar, 
spre a orienta pe cetățeni să se în
cadreze în prevederile legii. Pe linia 
îndreptării acestor lipsuri, Sfatul 
popular al Capitalei a întreprins ac
țiunea despre care am amintit mai 
sus, prin întocmirea fișelor tehni
ce și recuperarea sumelor restante. 
Trebuie apreciată munca rodnică, 
pătrunsă de conștiința răspunderii, 
desfășurată de mulți din cei care au 
participat la această acțiune.

Vorbind despre chirii, nu se poate 
să nu se sublinieze că în țara noas
tră ele sînt extrem de ieftine, re- 
prezentînd doar o foarte mică parte 
din bugetul unei familii.

Oamenii muncii își mai amintesc 
de sumele mari de care erau spo- 
liați în trecut de cățre proprietarii 
particulari, în schimbul unor locu
ințe mizere. Aceasta este și astăzi 
situația în țările capitaliste, unde 
chiriile sînt o povară eare-j apasă 
din greu pe oamenii muncii, Se știe 
că în Occident chiriile ajung la o 
treime și uneori chiai' la jumătate 
din salariu — și ele se urcă an 
de an.

Cu atît mai mult, situația radical 
deosebită de la noi în ceea ce pri
vește nivelul chiriilor impune cetă
țenilor obligația strictă de a anunța 
neîntîrziat schimbările ce survin în 
situația lor de locatar, de a a- 
chita la timp chiria. Organizațiile de 
partid din cartiere, grupele de partid 
din blocuri trebuie să dezvolte în 
rîndul cetățenilor sentimentul răs
punderii pentru îndeplinirea obliga
țiilor față de stat, conștiința lor ce
tățenească, grija pentru plata la timp 
și corectă a chiriei, ca și pentru buna 
întreținere a fondului de locuințe. 
Deșfășurînd în acest sens o susți
nută muncă politică, folosind mij
loacele variate care le stau la înde- 
mînă, ele au datoria să popularizeze 
pe locatarii care își întrețin bine lo
cuințele și își îndeplinesc conștiin
cios obligațiile, dezvoltînd totodată o 
opinie de masă față de răi-platnici, 
care încalcă legea și interesele con
cetățenilor lor.

în ceea ce privește plata sumelor 
restante, I.A.L.-urile raionale trebuie 
•să-i invite pe cetățenii în cauză și 
să-i ajute în clarificarea situației lor, 
înlesnindu-le în timp, potrivit po
sibilităților fiecăruia, achitarea su
melor pe care le datorează. La sta
bilirea termenelor de plată a aces
tor sume este necesar să se țină sea
ma dacă esțe vorba de un rău-plaț- 
nic care s-a făcut vinovat de în
călcarea legii, sau dacă diferențele 
provin din stabilirea inițial greșită 
a chiriei.

Este o sarcină de seamă a sfatu
rilor populare de a gospodări cît 
mai bine fondul locativ pe care-1 
administrează, de a întreprinde ac
țiunile cuvenite ca acesta să fie în
treținut cu grijă. Toți cetățenii sînt 
datori să se încadreze în prevederile 
legii, așa cum cer interesele statu
lui, ale tuturor oamenilor muncii.

N. CONSTANTINESCU

In regiunea Maramureș

Crește numărul 
depunătorilor la C« E« C

In primul semestru al anului, în re
giunea Maramureș s-au înregistrat pes
te 30 000 de noi depunători pe libțete 
de economii C-E.C. în acest timp, va
loarea depunerilor a crescut cu peete 
20 milioane de lei. Mai mult de 10 la 
sută din numărul total al posesorilor de 
librete C.E.C. practică sistemul de eco
nomisire pe bază de consimtămînt.

Răspunzind cerințelor celor care își 
păstrează disponibilitățile bănești la case
le de economii, Direcția de economii și 
cgnsemnatiuni a regiunii Maramureș a în
ființat în marile întreprinderi, precum și 
în comunele și satele mai îndepărtate, 
încă 31 de agenții și ghișete C.E.C.

fAgerpres)
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L T1EATR1E *<£aooODmsi •
TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ t 

INTILNIRE CU DRAGOSTEA — (Orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT BOTOȘANI (Sala 
Savoy) : MICII BURGHEZI — (orele 20).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Teatrul 
de vară din Parcul „Herăstrău“) : Ope
reta SILVIA — (orele 20).

TEATRUL DE VARĂ „23 AUGUST“ ; 
Orchestra de muzică ușoară GUSÎAV 
BROM (R. S. Cehoslovacă) — (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICA (R, S. Cehoslovacă) — (orele
20.30) .

CIRCUL DE STAT : O SEARA OU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : M-AM SATURAT 
DE CĂSNICIE : Patria (10; 12,15; 14,110; 
16,45; 19; 21,15), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15 — grădină 20,30), Gh. 
Doja (10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Stadionul qiulești (20,15). FANTOMELE 
DIN SPEȘSART : Republica (8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 21), București (j: 
11; 13; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Republicii 
(20,30), Stadionul Dinamo (20,15), Arenele 
Libertății (20,15). PLĂCERILE ORAȘU
LUI ; Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
21), V. Alecsandri (10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30; 21,45), 23 August (10; 12,15; 14,30: 
16,45; 19; 21,15 - grădină 20,15), Volga 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05), Grădina 
Progresul (20,15). AL NOUĂLEA CERC : 
rulează la cinematograful Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). 
CIND VINE DRAGOSTEA : 1 Mai (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). CAVALERII TEU-

peretului (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (15; 17; 19 — grădină 20,30). FRU
MOASA AVENTURĂ : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). DOUĂ REPRIZE
ÎN IAD : Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) , Alex. Popov (rulează în continuare
de la orele 10 la 21), Libertății (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). PROGRAM PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10; 11,30). EXPRESUL 
De SEARĂ : 13 Septembrie (12,30; 16,30; 
18,30; 20,30). PICTORUL ȘI EPOCA — SE
MICENTENARUL I. L. CARAGIALE — 
DOMNUL LENTILĂ IN DEȘERT ; (rulea
ză la cinematograful Timpuri Noi de la 
10 la 21 în continuare). RAZE PE GHEA
ȚĂ : Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), Gră
dina 13 Septembrie (20,15). FETELE — 
cinemascop ; înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30), Alex. Sahla (10,15; 12,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18; 20).
AGRAFA ALBĂ : Cultural (16; 18,15;
20,15). urme TĂCUTE : 8 Martie (15;
17,05; 19,10 — grădină 20,30). POMPIE
RUL ATOMIC : Grivița (10; 12; 15; 17; 
19; 21). TOATĂ LUMEA RIDE, ÇINTA 
ȘI DANSEAZĂ : rțilează la cinematogra
ful C. David (15,30; 18; 20,30). CIND CO
MEDIA ERA REGE : rulează la cinema
tografele V- Roșită (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20), Arta (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15), Donca Simo (15; 17; 19; 21
- grădină 20,30). TOM-DEGEȚELUL : 
Unirea (11; 15; 17,15; 19,30 — grădină
20.30) . NUMAI O GLUMĂ : Flacăra (16; 
18,15; 20,45), Miorița (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina Alex. Sahia (20,15). 
ȘOFERII IADULUI : Munca (15; 17; 19;
21). EL HAKIM : Popular (10,30; 16; 18,30;
21), MEXICUL CINTĂ : 16 Februarie (16; 
18; 20). BĂTRINUL ȘI MAREA : rulează 

TONI : Lumina (rulează în continuare la cinematografele M. Eminescu (16; 18,15; 
de la orele 10 la 13.20; 16,45; 20,30). SCRI- 20,30). Luceafărul (15; 17; 19,15 — grădină 
SOARE DE LA O NECUNOSCUTĂ : Ti- 20.30). CÏÉLTTO LINDO : rulează la ci-

nematograful Ilie Pintillc (15; 17; 19 — 
grădină 20). ALBĂ CA ZĂPADA : 8 Mal 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari : „MIINI ÎNDEMINA- 
TICE“. Filmul pentru copii : „MICUL 
CUBUS“ — primit din partea Televiziu
nii sovietice. 19,40 — Emisiune (^^tjință 
și tehnică : Din realizările inswsF elor 
noastre de cercetări. 20,00 — 'Em une 
de teatru : „JOCUL DRAGOSTEI Șx AL 
INTIMPLÄRII“ de Marivaux. Interpre
tează un colectiv al Teatrului de stat 
din Piatra Neamț. In pauze : Sfaturi pen
tru telespectatori. Ultimele știri,

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă în sudul țării, rămînînd 
instabilă în rest. Cerul a fost mai mult 
senin în Dobrogea șl schimbător, tem
porar noros, în celelalte regiuni. Au că
zut ploi intermitente și sub formă dè 
averse însoțite izolat de descărcări e- 
lectrice în Ardegl, Moldova și regiunea 
de munte. V!Ptul a suflat slab, cu in
tensificări temporare din sectorul sudic, 
în Dobrogea și lpcal în Bărăgan și în 
Moldova. Temperatura aerului la ora 14 
avea valori cuprinse între 16 grade la 
Huedin și 34 grade la Giurgiu.

Timpul probabil perftru zilele de 18, 19 
șl 20 iulie : Vreme instabilă cu cerul 
variabil, temporșr poros. Ploi locale sub 
formă de averse vor cădea în toațe re
giunile țării. Vînt potrivit din nord-vest 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar maxi-' 
mele între 18 șl 28 grade.



S. STĂNEL

Vedere parțială a noului complex de locuințe de pe str. Gării din Tulcea

ceasta a îmbunătățit simțitor 
alimentarea cu apă a orașu
lui. De asemenea, rețeaua 
electrică a fost extinsă și In 
cartierele mărginașe.

De anul trecut și pînă în 
prezent au lost modernizate 
străzile Babadag, Păcii, Vic
toriei și Isaccea, în supra
față de aproape 31 000 me
tri păirați. In 1961 și în pri
mele 6 luni ale acestui an 
au fost reparate străzi în su
prafață de peste 100 000 
metri pătrafi.

Parcurile și grădinile, zo
nele verzi sini bine îngriji
te și mereu extinse. In ul
timul timp s-au amenajat 
spații verzi pe o suprafață 
de peste 22 000 metri pă- 
traji. Sînt în curs de ame

najare spații și zone verzi 
la bariera Babadag, lacul 
Ciuperca și în alte părți ale 
orașului, pe o suprafață de 
aproape 40 000 metri pă
trafi.

La aceste lucrări tulcenii, 
ca buni gospodari, aduc o 
prețioasă contribuție. La che
marea sfatului popular, a de- 
putaților, sute și sute de ce
tățeni dau în timpul liber o 
mînă de ajutor la diferite lu
crări. Prin muncă patriotică, 
s-au realizat anul trecut eco
nomii de peste 1 650 000 
lei. Pentru anul acesta rezul
tatele se anunță și mai bune. 
Eforturile comune ale sfatului 
popular și ale cetățenilor fac 
orașul din ce în ce mai 
frumos.

Tulcea este unul dintre 
cele mai vechi orașe ale 
noastre. Vîrsfa lui : peste 
2 000 de ani. „Orașul celor 
5 coline", cum i se mai 
spune, a fost secole de-a 
rîndul un mic port dună
rean, recunoscut totodată ca 
un centru al morilor de vînt.

După sutele de ani de 
stagnare din trecut, în anii 
puterii populare orașul a 
crescut în ritm rapid. S-a 
dezvoltat mult pe tărîm eco
nomic. Au apărut mai multe 
întreprinderi moderne : un 
combinat pentru industriali
zarea peștelui, o fabrică 
de conserve de legume, 
hale frigorifice ; aproape de 
malul Dunării s-a înălțat o 
fabrică pentru plăci de stuf, 
folosite la diferite construc
ții ; s-au înființat două mari 
întreprinderi piscicole, Trus
tul pentru amenajarea și 
valorificarea stufului.

Dezvoltarea economică a 
orașului, creșterea numărului 
de locuitori au impus luarea 
de măsuri pentru dezvoltarea 
lui urbanistică și social-cul- 
turală. In locul caselor vechi 
și insalubre de lingă port au 
fost construite numeroa
se blocuri cu cîfe 3—4 
etaje. Numai în cursul a- 
nului trecut au fost date în 
folosință peste 120 de apar
tamente. La parterul noilor 
blocuri s-au deschis maga
zine comerciale, moderne. 
Anul acesta este prevăzut

să se dea în folosință încă 
150 de apartamente.

Noile blocuri de locuințe 
dau orașului un aspect mo
dern. Frumusețea acestor 
locuri a fost întregită prin 
amenajarea țărmului. „Pro
menada”, asfaltată și ilu
minată fluorescent, gazo
nul, florile, arborii și ar
buștii ornamentali au trans
format cheiul intr-un loc plă
cut de recreere și odihnă.

Mai sînt șt alte noutăți 
interesante la Tulcea. Au 
fost construite un teatru de 
vară, o baie comunală, un 
spital, iar spitalul cel vechi 
a fost complet renovat și 
dotat cu mobilierul și apa
ratura necesară. De curînd 
s-a dat în exploatare o con
ductă de apă potabilă. A-

iHIBlili

TELEGRAME EXTERNE
• *Normalizarea situației

din Berlinul occidental - o necesitate urgentă
Nota guvernului U.R.S.S. adresată guvernului S.U.A.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS : Guvernul sovietic a decla
rat că provocările pe care elemen
tele fasciste și revanșarde din Ber
linul occidental și din R.F.G. con
tinuă să le comită la frontiera R. D. 
Germane „creează o situație care 
nu poate să nu îngrijoreze statele 
interesate în menținerea liniștii și 
păcii în această regiune“.

Această declarație este conținută 
în nota adresată la 14 iulie de gu
vernul U.R.S.S. guvernului S.U.A. 
ca răspuns la nota ambasadei S.U.A. 
din 25 iunie 1962. Note cu conținut 
similar au fost adresate și guver
nelor Angliei și Franței.

Guvernul sovietic a atras, de ase
menea, atenția asupra faptului că 
demersurile diplomatice nu dau re
zultatele pe care le scontează Uniu
nea Sovietică, în calitate de stat 
aliat cu R.D. Germană.

„Toate acestea, se spune în notă, 
întăresc și mai mult convingerea 
guvernului U.R.S.S. că este necesar 
să se normalizeze de urgență situa
ția din Berlinul occidental pe baza 
reglementării pașnice cu Germania".

Guvernul sovietic își exprimă re
gretul că guvernul S.U.A. nu ia mă
suri pentru a pune capăt acțiunilor 
provocatoare pe care le comit îm
potriva R.D.G. poliția vest-berline- 
ză și elementele fasciste din Berli
nul occidental, acțiuni care „provoa
că o agravare serioasă a situației 
în această regiune“.

Mai mult decit atît, autoritățile 
americane de ocupație din Berlinul 
occidental și chiar guvernul S.U.A.

încurajează și sprijină direct pe or
ganizatorii atacurilor ostile. Aceasta 
face ca activitatea provocatoare cri
minală împotriva R.D.G., care por
nește din Berlinul occidental, să ia 
un caracter tot mai insolent și pri
mejdios.

Guvernul sovietic menționează 
fapte care ilustrează „că atacurile 
armate, crimele, aruncarea în aer a 
obiectivelor de la frontieră și alte 
acțiuni criminale nu reprezintă in
cidente izolate, ci sînt acte agresive 
premeditate împotriva R.D.G. și a 
statelor socialiste aliate cu ea”.

Guvernul sovietic constată că in
terpretarea incidentelor din Berlinul 
occidental făcută în nota guvernului 
S.U.A. din 25 iunie este departe de 
adevăr.

Referindu-se la încercările guver
nului S.U.A. de a explica aceasta 
prin afirmații „că se caută mijloace 
care să înlesnească circulația oame
nilor și mărfurilor în Berlin“ și la 
propunerea sa „de a se studia acea
stă problemă, de preferință în Ber
lin, de către reprezentanții guver
nelor S.U.A., Angliei, Franței și 
Uniunii Sovietice", guvernul sovie
tic declară : „Această propunere nu 
poate să nu stîrnească nedumerire“.

Dacă guvernul S.U.A. își formu
lează propunerea cu scopul de a in
terveni în afacerile interne ale Re
publicii Democrate Germane suve
rane și independente, guvernul so
vietic consideră că această proble
mă în general nu merită să fie dis
cutată pe o bază cvadripartită și 
nici pe o altă bază.

OtO -------  -

Nimsc bim poate foang©
spiritul de lupta al lua tazeuga

— ZiarulACCRA 16 (Agerpres). 
„GHANIAN TIMES" publică decla
rația făcută de Antoine Gizenga, în- 
flăeăratul luptător pentru indepen
dența Congoului, unui corespondent 
al acestui ziar. „Spuneți întregii 
lumi, a declarat Gizenga, că consi
der modul în care autoritățile se 
comportă față de mine drept o gro
solană încălcare a drepturilor ele
mentare și a imunității parlamenta
re. Insist să mi se acorde imediat 
posibilitatea de a lua cuvîntul în 
parlament și a răspunde în fața sa 
și în fața poporului congolez tu
turor acuzațiilor ce mi se aduc".

Corespondentul ziarului, care l-a 
vizitat pe Gizenga, subliniază con
dițiile deosebit de grele în care tră
iește acesta pe insula Bolabemba, 
unde este izolat de restul lumii și 
nu are posibilitatea nici măcar de

a-și vedea rudele. Consider afirma
ția că aș avea condiții bune drept 
o minciună, a arătat Gizenga.

Condițiile grele de pe insula Bo- 
labemba, relevă corespondentul, nu 
au frînt însă spiritul de luptă al 
curajosului fiu al poporului congo- 
lez.

k
Soarta lui Gizenga continuă să 

provoace îngrijorare în întreaga 
lume. După cum relatează ziarul 
englez „Daily Worker", cinci mem
bri ai parlamentului englez au de
pus în Camera Comunelor o rezo
luție în care cer ca reprezentantul 
Angliei la O.N.U. să folosească pri
mul prilej ce i se va oferi pentru 
a cere eliberarea lui Gizenga. Auto
rii rezoluției critică guvernul englez 
pentru faptul că nu a protestat îm
potriva arestării lui Gizenga.

o® o----------

Contradicțiile conferinței secrete 
a „Internaționalei socialiste“

Primirea ambasadorului 
Turciei de către adjunctul 

ministrului afacerilor externe
La 16 iulie adjunctul ministrului 

afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
a primit în audientă pe Semsettin 
Arif Mardin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Turciei 
la București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare. (Agerpres)

Conferință de fiziologie
La Sinaia au început ieri lucrările Con

ferinței de fiziologie organizată de So
cietatea de fiziologie și Institutul de fi
ziologie normală și patologică ,,Dr. D. 
Danielopolu" al Academiei R.P. Romine, 
care dezbate probleme de fiziologia sis
temului nervos și endocrin. La lucrările 
conferinței participă oameni de știință și 
medici de specialitate, precum și oameni 
de știință din țările socialiste. Sandu 
loan, adjunct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, a rostit cuvîntul de 
deschidere. Raportul principal a fost ex
pus de acad. Grigore Benetato.

Au prezentat comunicări prof. Antal 
Iurai (R.S. Cehoslovacă), acad. Ștefan 
Milçu, acad. Grigore Benetato, conf. Va
sile Vasile și alții.

în mun^i, la cabane
Cabanele turistice Cheile Zănoagei, 

Babele, Vîrful cu Dor și altele din 
munții Bucegi, au găzduit duminică 
peste 2 200 de oameni ai muncii din 
orașele București. Constanța, Bacău, 
Iași, Cluj și din alte orașe ale țării, 
veniți aici în excursie. De la înce
putul anului și pînă acum, peste 
35 000 turiști din țară și de peste ho
tare au vizitat aceste locuri pitorești.

Deschiderea expoziției tehnice 
si științifice franceze
■t' 'al >4

Luni după-amiază a avut loc la 
București inaugurarea expoziției 
tehnice și științifice franceze orga
nizată sub auspiciile Comitetului 
permanent francbz pentru tîrguri 
și manifestări economice în străină
tate și Centrului național francez 
de cercetări științifice.

La festivitate au luat parte mi
nistrul comerțului exterior, Gogu 
Rădulescu, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne și ai altor ministere, ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, membri ai grupului parla
mentar romîn pentru relații de prie
tenie Romînia-Franța, academicieni 
și alți oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Erau de față reprezentanți ai Mi
nisterului Finanțelor și Afacerilor 
Economice al Franței și ai Comite
tului permanent francez pentru 
tîrguri și manifestări economice în 
străinătate.

Salutînd pe oaspeți, ministrul 
Franței la București, Pierre Paul 
Bouffanais, a spus că Franța pre
zintă astăzi, pentru a treia oară, un 
important ansamblu de utilaje, de 
echipamente industriale la care par
ticipă 15Q de firme franceze.

Nu mă îndoiesc, a spus ministrul 
Franței, că această expoziție va con
tribui la dezvoltarea schimburilor 
economice franco-romîne, al căror

volum s-a dublat din 1959 pînă în 
1961. în primele cinci luni ale anu
lui 1962 vînzările romînești pe piața 
franceză au înregistrat o creștere 
de 32 la sută. El a adăugat că anul 
trecut dintre țările socialiste Romî- 
nia a fost, după Uniunea Sovietică, 
al doilea partener comercial al 
Franței.

în încheiere dl. Pierre Paul Bouf
fanais a anunțat că pe linia dezvol
tării relațiilor comerciale cu R. P. 
Romînă guvernul francez a hotărît 
să trimită la București în vizită ofi
cială pe dl. Michel Maurice-Boka- 
novski, ministrul industriei.

Răspunzînd, președintele Camerei 
de comerț a R. P. Romîne, Mihai 
Ciobanu, a arătat că expoziția, care 
se inaugurează acum, ca și prezen
tarea produselor romînești la tîrgu- 
rile internaționale organizate în 
Franța, convorbirile purtate în di
ferite ocazii și schimbul de vizite 
între reprezentanții cercurilor de 
afaceri franceze și ai comerțului 
exterior romîn, confirmă posibili
tățile de colaborare economică exis
tente între Romînia și Franța.

La invitația organizatorilor, minis
trul comerțului exterior a tăiat 
panglica inaugurală, după care a- 
sistența a vizitat expoziția.

Organizată în noul pavilion din 
Piața Scînteii, expoziția tehnică și 
științifică frapceză este deschisă 
pînă la 26 iulie, între orele 9 și 
12,30 pentru tehnicieni și 17 și 19,30 
pentru public.

(Agerpres)
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După victoria handbalistelor noastre
Succesul obținut de handbalistele 

echipei R, P. Romîne care au cu
cerit titlul mondial ca și organizarea 
celei de a lî-a ediții a „mondiale- 

., lor" au atras aprecieri din cele mai 
elggioase. Iată ce au declarat :

CHARLES PETIT - MONȚGOBERT 
(Franța), prim vicepreședinte al Fe
derației ințernaționale de handbal :

„Titlul mondial l-a cucerit forma
ția cea mai bună : echipa romînă. 
In toate meciurile, dar în special în 
finală, romîncele au demonstrat din 
plin calitățile lor tehnice. Folosesc 
prilejul pentru ca. odată cu felici
tările mele adresate campioanelor, 
să transmit în numele F.I.H. și a e- 
chipelor participante mulțumiri co
misiei de organizare. Totul a fost 
perfect.

Impresiile culese în diferitele vi
zite făcute prin minunata dvs. țară 
mă var face să-mi amintesc cu mul
tă plăcere de zilele petrecute în 
Romînia".

THOR1LD JANERSTAM (Suedia) ■— 
arbitru internațional :

„Apreciez, fără rezerve, calitatea, 
nivelul tehnic înalt al meciurilor de 
la aceste campionate. Finala, pe

cars am avut cinstea s-o arbitrez, 
a fost un adevărat spectacol. Echi
pa romînă, cu un joc mai complet 
și — ceea ce am admirat în mod 
deosebit — cu multă voință de a 
cîștiga, a obținut o victorie indiscu
tabilă, corespunzătoare valorii ce o 
are la ora actuală. Bucureștiul și 
publicul m-au încîntat".

JORGEN ABSALONSEN — antreno
rul echipei Danemarcei :

„Pentru noi, calificarea în finală 
a însemnat un mare succes. Am în
cercat, firește, să facem și ultimul 
pas. Consider însă că așa cum au 
jucat .în finală, handbalistele din 
Romînia nu puteau fi învinse. Spec
tatorii bucureșteni ne-au lăsat o 
frumoasă impresfe prin felul cum 
știu să-și încurajeze echipa favo
rită“.

Agenția cehoslovacă de presă — 
„Ceteka" transmite : Noua campioa
nă mondială feminină de handbal în 
7 — reprezentativa R. P. Romîne — a 
fost indiscutabil cea mai valoroasă 
formație a ediției g II-a a campio
natului. Valoarea echipelor partici
pante a fost mult mai ridicată decit 
a campionatului mondial din 1957, 
cînd titlul suprem a revenit repre
zentativei cehoslovace.

In ci te va rînduri
După trei ture, în fițrala campionatu

lui mondial studențesc de sah de la Ma- 
riqnsjțe Lazne, pe primul loc sé află 
echipa CP Puncte, urmată
de R. P. Romînă si R Ș, Cehoslovacă 
— 6,5 puncte, R. P. Ungară si R. D. Ger
mană 5 puncte. R P. Bulgaria, 4,5 punc
te, Iugoslavia 4 puncte, R. P. Mongolă și 
R. P. Polonă cite 3 puncte.

A
Canotorii romjni ap obținut trei vic

torii ia concursul internațional de cano
taj academic desfășurat la Poznan cu 
participarea unor puternice echipaie din 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Ungară și R. P. Polonă. Succesele noas- 
țre au fost realizata tn probele mascu-

line de șchif 4 plus 1, 2 plus 1 și 8 
plus 1.

★

Cu prilejul întîlnirii de haltere dintre 
echipele R. P Romîne și R. P. Polone, 
reprezentantul nostru Fiți Balas a stabi
lii un nou record mondial de juniori la 
categoria pană cu 357.5 kg (vechilii re
cord aparținea tot lui cu 347,5 kg). în 
cadrul aceleiași probe. Balas a corectat 
și trei recorduri republicane de seniori.

★
Luni s-a disputat la Galati meciul In

ternational de fotbal dintre echipa daneză 
Eisbejg și formația C.S.0. Galati.

Jntilnirea a luat sfirșit cu scorul de 
9—0 (0—0) tn favoarea jucătorilor danezi.

(Agerpres)

Întreceri sportive 
internationale la Arad >

ARAD (coresp. „Șcînteiî").— Timp 
de 3 zile, la bazinul de înot din A- 
rad a avut loc un turneu internațio
nal de polo pe apă, la care au par
ticipat reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne, R.S.S. Ucrainene și 
R. P. Bulgaria. La această întâlnire 
a participat, în afară de concurs, și 
selecționata divizionară a țării noas
tre.

In primul meci al turneului s-au 
întîlnit selecționata divizionară și 
reprezentativa de tineret a R.S.S. 
Ucrainene. Ambele echipe s-au 
străduit (și au reușit) să realizeze un 
meci frumos. A cîștigat selecționata 
noastră cu scorul de 5—2.

Prima partidă oficială în prima zi 
a concursului a opus selecționatele 
de tineret ale R. P. Romîne și R. P. 

■Bulgaria. Victoria a revenit tinerilor 
noștri sportivi : scor 13—2.

In cea de-a doua zi, s-au întîlnit 
selecționata divizionară a țării noa
stre și reprezentativa de tineret a 
R. P. Romîne. „Divizionarii“ au reu
șit să cîștige cu 5—3.

In cel de-al doilea meci s-au în
tîlnit selecționatele de tineret ale 
R.S.S. Ucrainene și R. P. Bulgaria. 
Echipa R.S.S. Ucrainene, care a 
avut o bună pregătire fizică, a reușit 
să cîștige cu scorul de 4—3.

Reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne și R.S.S. Ucrainene 
au terminat meciul la egalitate 
(4—4).

k
Orașul Arad a găzduit duminică 

dimineață pe terenul „Constructo
rul" o întîlnire amicală de baschet 
îpțre echipei Vorzgärts-Leipzig 
(R. D, Germană) și „Conștructorițl" 
din localitate. Oaspeții, campioni ai 
R. D. Germane, au demonstrat 
înalte calități de joc și au ctș- 
tigat eu 68—35.

fowa/ita lui Æ Æ Gromiko cu reprezentanți 
ai Uniunii germane a păcii

MOSCOVA jl6 (Agerpres). — 
TASS : Șase reprezentanți ai con
ducerii federale a Uniunii germane 
a păcii au avut la 14 iulie o convor
bire cu Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., la 
care a participat Vladimir Semenov, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.

în timpul acestei convorbiri, se 
arată în declarația dată publicității 
de acești reprezentanți, au fost dis
cutate unele probleme actuale ale 
vieții internaționale și relațiile din
tre U.R.S.S. și R. F. Germană.

Uniunea Sovietică insistă asupra 
necesității încheierii tratatului de 
pace german, deoarece este convin
să că acest lucru corespunde inte
reselor păcii. Propunerile sovietice 
nu au caracter ultimativ față de 
cealaltă parte, dar Uniunea Sovieti
că nu intenționează să tărăgăneze 
Ia infinit tratativele cu puterile oc
cidentale în problema tratatului de 
pace german, și dacă nu se va ajun- 
ge la o înțelegere cu Occidentul, va 
semna tratatul de pace cu R. D. 
Germană.

Uniunea Sovietică este dispusă să 
ofere garanții suficiente pentru 
securitatea Berlinului occidental da 
oraș liber, garanții care să fie spri
jinite de participanții la tratat și de 
O.N.U.

în condițiile respectării suverani
tății R. D. Germane s-ar garanta 
accesul liber al persoanelor civile și 
mărfurilor în Berlinul occidental.

• Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a sprijinit activ propunerea 
cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate în centrul Europei, 
considerînd că această problemă este 
actuală.

în ce privește relațiile comercia
le, partea sovietică și-a exprimat 
în cadrul convorbirii interesul pen
tru lărgirea unui comerț reciproc 
avantajos.

(r

Participanții celor două părți la 
convorbire s-au pronunțat în fa
voarea dezvoltării relațiilor cultu
rale.

Miercuri 18 iulie reprezentanții 
conducerii federale a Uniunii ger
mane a păcii se vor înapoia în R. F. 
Germană unde vor relata amănun
țit, în cadrul unei conferințe de pre
să, despre convorbirea pe care au 
avut-o.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — La 
16 iulie la Bruxelles și-a încheiat 
lucrările conferința secretă care a 
durat două zile a așa-numitei Inter
naționale socialiste. Agenția Reuter 
relatează că la 15 iulie, la conferin
ță a avut loc o ciocnire între socia
liștii din țările Pieței comune și cei 
din Anglia în problema condițiilor 
aderării Angliei la Comunitatea E- 
conomică Europeană (C.E.E.). Liderii 
laburiști englezi, a căror poziție 
conciliatoare provoacă nemulțumirea 
profundă a membrilor de rînd ai 
acestui partid, sînt nevoiți să in
siste asupra unor anumite con
diții de aderare a Angliei la Piața 
comună, cum ar fi : acordarea de 
înlesniri pentru partenerii comer
ciali ai Angliei din Commonwealth și 
din Asociația Europeană a Co
merțului Liber (grupul celor șapte) 
și pentru agricultura engleză, pre
cum și amînarea aderării Angliei la 
„Uniunea politică europeană“ plă
nuită de țările „grupului celor 
șase". Crearea pe baza Pieței co
mune a acestei uniuni... politice în 
care rolul determinant va reveni

axei „Bonn-Paris“ reprezintă o gra
vă primejdie pentru suveranitatea 
Angliei și provoacă neliniște pro
fundă în rîndul opiniei publice en
gleze. Probabil avînd în vedere a- 
ceastă neliniște, Gaitskell, recoman- 
dînd în principiu ideea „integrării", 
a declarat că în prezent Anglia nu 
poate să adere la „Uniunea politică 
europeană“ și că ea „va putea face 
aceasta doar peste 10—20 de ani".

Încercările lui Gaitskell de a ob
ține sprijinul din partea socialiștilor 
altor țări au suferit un eșec total. 
Liderul socialiștilor belgieni Spaak, 
care l-a atacat cu înverșunare, a 
declarat că probabil laburiștii en
glezi doresc „ca noi să implorăm în 
genunchi Anglia să 
comună. Așa ceva 
tîmpla“.

Spaak a 
cuvîntarea 
veția, care

adere la Piața 
nu se va în-

atacat de 
sa Austria, 
doreau o asociere econo

mică cu Piața comună, dar din cau
za politicii lor de țări neutre nu 
vor să facă parte din Uniunea po
litică.

asemenea în 
Suedia și El-
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PROGRAMUL
NOULUI GUVERN BRAZILIAN

Noul guvern brazilian prezidat de 
Francisco Brochado da Rocha, a ți
nut prima sa ședință în cursul că
reia a lost adoptat în unanimitate 
un plan de lucru privind măsurile 
care să asigure aprovizionarea 
populației cu articole de primă ne
cesitate, să stabilizeze costul viejii, 
să mărească numărul locurilor de 
muncă și să dezvolte producția.

UN MARE AEROPORT CONSTRUIT
CU AJUTORUL SPECIALIȘTILOR 

SOVIETICI LA CONAKRY
Cu ajutorul specialiștilor sovietici, la 

Conakry — capitala Republicii Guineea. 
— a fost terminată construcția unui mare 
aeroport modern. Recent pe aeroport a 
aterizat primul avion, o aeronavă sovie
tică de tip „TU—114", care a parcurs 
fără escală distanfa Moscova-Conakry 
zburînd timp de 11 ore.

UNELTIRI ÎMPOTRIVA MIȘCĂRII 
DEMOCRATICE DIN AMERICA 

LATINĂ
Ziarul costarican „REPUBLIC” 

anunță că șefii statelor majore ale 
forțelor armate și conducătorii or-

ganizațiilor de securitate și spionaj 
din S.U.A. și țările Americii Latine 
s-au întrunit la 14 iulie în Panama. 
Scopul reuniunii este de a intensi
fica represiunile împotriva mișcării 
democratice și de independență din 
America Latină sub pretextul „co
ordonării campaniei anticomuniste”. 
Teritoriul panamez este folosit de 
militarii americani pentru instrui
rea elementelor contrarevoluționare.

MITING DE PROTEST 
LA GUANTANAMO

Agenția Prensa Latina relatează 
că populația orașului Guantanamo 
s-a întrunit Ia un miting de protest 
împotriva asasinării unui pescar 
cuban de către criminali contrare
voluționari adăpostiți la baza na
vală americană din Guantanamo.

Mii de locuitori au participat la 
funeraliile lui Rodolfo Rossel, 
cursul cărora patru avioane cu re
acție americane de la baza Guan
tanamo an zburat în mod provoca
tor deasupra cimitirului. Rita Diaz, 
secretar general ai organizațiilor 
revoluționare integrate din orașul 
Guantanamo, a declarat că Rodolfo 
Rossel este o nouă victimă a im
perialismului nord-american.

în

BAZINE DE ÎNOT 
„NUMAI PENTRU ALBI"

Agenția Associated Press anunță că 
14 negri și albi, făcînd parte din miș
carea pentru integrarea rasială, care se 
află închiși la închisoarea din Cairo, 
statul Illinois, au declarat greva foamei 
în semn de protest împotriva arestării 
lor. Ei participaseră la o manifestație 
de protest împotriva segregației rasiale 
în faja bazinului de înot din localitate 
rezervat numai albilor. Poliția i-a ares
tat sub acuzația de „tulburare a ordi
nii publice" ; ei sînt pasibili de pe
deapsa cu închisoare pe termen de 1 
an și amendă de 500 de dolari.

HARTĂ A RELIEFULUI 
FUNDULUI OCEANULUI PACIFIC

La Institutul de océanologie al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a fost alcătuită 
și dată spre tipărire o nouă hartă a re
liefului fundului Oceanului Pacific.

Prin datele complete care au fost fo
losite, prin noutatea lor științifică și prin 
exactitatea lor, harta este una dintre 
cele mai bune din lume. Ea este rezul
tatul unei munci vaste desfășurate timp 
de mulfi ani de specialiștii sovietici și 
totodată rezultatul muncii oamenilor de 
știință din întreaga lume. .. ;

Ziarul elvețâqn „DIE TAT“ despre Republica sud-africanâ

La concurență cu nazismul
Intensificarea continuă a terorii 

rasiste în Republica sud-africqnă 
trezește indignare în opinia publi
că internațională. Numeroase ziare 
relevă aspecte cu privire la noi 
măsuri anti-populare intreprinse de 
rasiștii sud-africani.

După cum arată ziarul elvețian 
„DIE TAT", „guvernul statului poli
țist sud-african a prezentat par
lamentului proiectul unei legi așa 
numite „anti-sabotaj", 
lează complet 
duale. în cazul

va intra în vigoare, Republica 
șud-afaicană va concura în mate
rie de... stat polițist pe prede-
.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

Răsfoind presa străină

care anu- 
libertățile indivi- 

cînd această lege

'''Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllli1' 

cesoiii săi bruni... sau negri (adică 
Germania hitleristă și Italia fas
cistă — n.r.).

în concepția

care o comisie internațională a ju
riștilor a îpițergt-o ■— vinovat este 
oricine nu-și poate 
novăția. Un acuzat 
monstreze că n-a 
„să favorizeze sau 
un anumit țel politic și, mai ales, 
să contribuie la schimbarea orîn- 
duirii sociale sau polițice a repu
blicii", Acela care nu poate dez
minți aceasta prin dovezi, este vi
novat. Pedepsele prevăzute de 
noua lege — inclusiv pentru mi
nori — variază de la cel puțin 5

dovedi nevi- 
trebuie să de- 

avut intenția 
să încurajeze

acestei legi — pe

imagini concludente din
leșțe
albă (fotografia din dreapta).

Două ........................ ____ _ ..
populația de culoare dintr-un cartier de negri (fotografia din stingă)

orașul Capetown, capitala Republicii sud -africane : una redă mizeria în care tră- 
_ ' _/_„_), cealaltă — un cartier locuit de populația

ani închisoare pînă la pedeapsa 
cu moartea prin spînzurătoare".

„Și pînă acum — arată mai de
parte ziarul — regimul sud-afri
can a dispus de un mare număr 
de mijloace pentru înăbușirea ori
cărei opoziții : legea pentru inter
zicerea partidului comunist,, legea 
cu privire la organizații neconsti
tuționale, legea privitoare la secu
ritatea politică, legea cu privire la 
procedura proceselor penale. După 
cum se pare, aceste mijloace n-au 
fost suficiente pentru a intimida pe 
luptătorii pentru libertate și demo
crație. Prin noua lege șe creează o 
nouă gamă de delicte care se de
finesc — în textul original — prin 
779 de cuvinte 1

Cu alte cuvinte : autoritățile pot 
spînzura pe oricine este suspectat 
de a fi scris pe un zid o inscripție 
antiguvernamentală ; acela care 
pătrunde fără permisiune pe un 
teren străin este un sabotor. Orice 
mișcare grevistă, orice exprimare 
de păreri sau acțiune a opoziției 
se pedepsește conform prevederi
lor noii legi. în afară de aceasta, 
legea împuternicește guvernul să 
interzică anumitor persoane de a 
participa la adunări, de a publica 
articole sau cărți, de a fi în pose
sia sau de a răspindi anumite ti
părituri, de a părăsi domiciliul sau 
de a primi oaspeți. Aceste persoa
ne pot fi obligate să se prezinte 
zilnic, pentru control, la poliție. Li 
se poatu institui fără o hotărîre ju
decătorească domiciliu forțat.

Extrem de gravă este și „refor
ma“ procedurală în legătură cu 
noua lege. Tribunalele pot pro
nunța condamnări fără efectua
rea de cercetări ; dacă un acuzat 
este achitat, el poate fi adus din 
nou în fața tribunalului pentru ace
lași ..delict". Concomitent, quver- 
nul pregătește interzicerea fără 
excepție a publicațiilor „indezira
bile".

Pe această cale, Republica sud- 
africană se transformă într-un stai 
polițist perfect*.
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la geneva Comitetul celor 18 state
și-a reluat

SAIGON 16 (Agerpres). — Cores
pondentul din Saigon al agenției 
Associated Press relatează că activi
tatea partizanilor sud-vietnamezi s-a 
intensificat în ultima săptămînă în 
partea de sud a țării. La 14 iulie, o 
unitate de partizani a atacat tru
pele ngodinhdiemiste în apropierea 
localității Nang Rea, situată la 120

©•
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Congresul constitutiv al Partidului 
Comunist din Basutoland

GENEVA 16 (Agerpres). — TASS. 
La 16 iulie, după o întrerupere de 
o lună, Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare și-a reluat lucră
rile la Geneva. Ca și înainte de la 
lucrări lipsește delegația Franței 
care a refuzat să participe la con
ferință.

în cuvîntarea rostită de șeful de
legației sovietice, V. A. Zorin, a fost 
exprimată hotărîrea fermă a guver
nului U.R.S.S. de a face tot pösi- 
bilul pentru încheierea neîntîrziată 
a acordurilor cu privire la dezarma
rea generală și totală, la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, la 
măsurile speciale pentru micșorarea 
încordării internaționale.

Delegația sovietică este autori
zată să declare, a spus V. A. Zorin, 
că guvernul sovietic a studiat și 
analizat cu atenție felul în care au 
decurs tratativele cu privire la de
zarmarea generală și totală în co
mitet în martie-iunie a.c.

.V. A. Zorin a declarat apoi că gu
vernul sovietic a hotărît să facă noi 
pași în întîmpinarea poziției S.U.A. 
și a celorlalte puteri occidentale și 
să introducă în proiectul sovietic de 
tratat prezentat spre examinare Co
mitetului celor 18 state o serie de 
completări și precizări care țin sea
ma de doleanțele puterilor occiden
tale, în măsura în care acest lucru 
nu este în contradicție cu sarcina 
rezolvării problemei dezarmării ge
nerale și totale. V. A. Zorin s-a ocu
pat pe larg de aceste completări și 
precizări. Guvernul sovietic acceptă 
propunerea S.U.A. privind procedu- 

/ ra reducerii armamentelor clasice, 
' întrucît ea permite să se înfăptuias

că lichidarea acestor armamente și 
nu creează pentru nimeni vreun 
avantaj militar unilateral.

Guvernul U.R.S.S. a ajuns 
semenea la concluzia că ar 
fi adoptate unele propuneri

S.U.A. în domeniul micșorării pri
mejdiei izbucnirii unui război.

Venind într-o serie de probleme 
importante în întîmpinarea poziții
lor puterilor occidentale și introdu- 
cînd în acest scop completări și pre
cizări în proiectul tratatului de de
zarmare generală și totală, a spus 
șeful delegației U.R.S.S., guvernul 
sovietic așteaptă că S.U.A. și cele
lalte state occidentale vor aprecia 
așa cum se cuvine acest act de bu
năvoință al Uniunii Sovietice și că 
la rîndul lor vor depune eforturi 
spre coordonarea cît mai grabnică 
a proiectului tratatului de dezarma
re generală și totală.

V. A. Zorin a atras, de asemenea, 
atenția comitetului asupra necesită
ții de a accelera cît se poate de mult 
și lucrările subcomitetului pentru 
încetarea experiențelor 
nucleară.

Tratativele 
cerea pentru 
experiențelor
pînă la capăt — a spus el. Propune
rea statelor neutre — membre ale 
comitetului nostru — este o bază 
bună pentru încheierea unui acord.

Intervenția delegației S.U.A. a 
provocat dezamăgire în rîndul ace
lora care au sperat că S.U.A. vor 
face un pas important în direcția 
apropierii pozițiilor. Discursul lui 
A. Dean s-a caracterizat mai ales 
prin elogierea așa-numitei „schițe a 
prevederilor de bază ale tratatului“ 
prezentată de americani. Discutarea 
acestei schițe în prima etapă a tra
tativelor à arătat că ea urmărește 
menținerea 
„intimidări nucleare' 
controlului asupra înarmărilor pînă 
la dezarmarea reală, adică crearea 
posibilității pentru desfășurarea ac
tivității de spionaj și recunoaștere.

După cum a arătat A. Dean, dele
gației S.U.A. nu-i place îndeosebi

cu arma

la interzi- 
a tuturor

cu privire 
totdeauna 

nucleare trebuie duse

de a- 
putea 

ale

mijloacelor faimoasei 
și stabilirea

faptul că proiectul sovietic de tratat 
prevede lichidarea încă în prima 
etapă a tuturor mijloacelor de trans
portare a armei nucleare la țintă și 
a bazelor militare străine de pe 
teritorii străine.

Referindu-se la problema interzi
cerii experiențelor nucleare A. 
Dean a declarat că delegația S.U.A. 
prezintă comitetului raportul Mi
nisterului de Război al S. U. A. pri
vind rezultatele studierii mijloace
lor de detectare a exploziilor nu
cleare. El a asigurat comitetul că 
S.U.A, sînt hotărîțe să depună efor
turi pentru a obține încheierea unui 
acord cu privire la încetarea expe
riențelor, dar în același timp a tre
cut sub tăcere problema dacă S.U.A. 
acceptă să pună la baza tratative
lor cu privire la acest acord propu
nerile prezentate de cele 8 țări neu
tre la 16 aprilie.

în încheiere A. Dean a chemat pe 
participanții la lucrările comitetului 
„să atenueze rezonabil divergențe
le“ deși el n-a făcut nimic în aceas
tă direcție.

La ședință au luat cuvîntul, de 
asemenea, reprezentanții Italiei și 
Angliei. Ei s-au referit în special 
la problemele de procedură a lucră
rilor comitetului. Reprezentantul 
Angliei a declarat că năzuința 
U.R.S.S. spre apropierea pozițiilor 
trebuie salutată și că propunerile 
sovietice vor fi studiate cu atenție. 
Șeful delegației R. P. Polone, M. 
Lachs, a analizat amănunțit modifi
cările propuse de U.R.S.S. la pro
iectul de tratat și a subliniat impor
tanța lor constructivă.

Ultimul a luat cuvîntul reprezen
tantul Braziliei care a cerut ca ela
borarea acordului cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare să 
fie considerată ca o sarcină primor
dială a comitetului.

ÎN OBÂȘUL FRUNZE

Expoziție de gravuri 
reprezentind peisaje 

din R. P. Romină

FRUNZE 16 (Agerpres). — 
TASS : La Frunze s-a deschis o 
expoziție a pictoriței Lidia Ilina, 
artistă emerită din Kirghizia. La 
expoziție sînt prezentate peste 
100 de lucrări de grafică realiza
te în urma vizitării Romîniei.

De un deosebit succes se bucu
ră la expoziție gravurile în lino
leum „Cosașii", „Turnătorii", 
„Băieți din sat“, precum și lito
grafiile în culori reprezentind 
peisaje de la orașe și de la sate.

Pictorul Gapar Aitiev, artist al 
poporului din Kirghizia, a sub
liniat că lucrările Lidiei Ilina re
dau viu atmosfera marilor trans
formări prin care trece poporul 
romîn.

Noi numiri în guvernul 
Macmillan

Largul ecou al Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

* *. ★

Declarațiile președintelui 
Guineei, Seku Ture

CONAKRY 16 (Agerpres). — „Po
porul guinez salută cu căldură Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace și îi încredințează 
pe participanții la Congres de hotă- 
rîrea lui fermă de a lupta neobosit 
pentru menținerea păcii în întreaga 
lume și pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate popoarele”, 
scrie președintele Guineei, Seku 
Ture, într-un articol de fond publi
cat în ziarul „Horoya”.

Subliniind că popoarele recent 
eliberate de sub dominația colonială 
sînt direct interesate în menținerea 
păcii, Seku Ture continuă : Republi
ca Guineea nu poate să confunde 
neutralismul pozitiv, care reprezintă 
principala linie în politica ei exter
nă, cu neutralitatea și indiferența.

Calea cea mai rațională și justă 
de restabilire a rolului fiecărui po
por în problemele internaționale, 
scrie el, este de a se proceda la în
făptuirea dezarmării generale și to
tale care va preveni orice încercare 
de dezlănțuire a războiului și de 
folosire a forței.

„Speranțe noi în victoria cauzei păcii

LONDRA 16 (Agerpres). — La 16 
iulie au fost făcute noi numiri în 
guvernul Macmillan d'upă remanie
rea recentă a cabinetului brita
nic, cînd au fost înlocuiți 7 miniștri 
care ocupau posturi cheie în guvern. 
Hugh Fraser a fost numit ministru 
al aerului, Julian Amery, ministru 
al aviației, N. Macpherson, ministru 
al pensiilor, Geoffrey Ripon, minis
tru al lucrărilor publice, etc. Au fost 
anunțate, de asemenea, schimbări în 
posturi de subsecretar de stat.

*

LONDRA 15 (Agerpres). — „In loc 
să se debaraseze de colegii săi, pri
mul ministru trebuie el însuși să-și 
dea demisia și să îngăduie poporului 
să aleagă un nou guvern, a declarat 
Gaitskell, liderul partidului laburist, 
comentînd remanierea guvernului 
englez. El a caracterizat această re
maniere ca o „mare recunoaștere a 
eșecului“ politicii guvernului, pentru 
care sînt răspunzători toți membrii 
cabinetului.

(Agerpres). — 
poate nega cît 
năzuința spre

MOSCOVA 16 
TASS : „Nimeni nu 
de puternică este 
pace" — se spune în declarația 
transmisă presei sovietice, adopta
tă la 15 iulie în cadrul unei adu
nări a membrilor delegației S.U.A. 
la Congresul mondial pentru de
zarmare generală și pace.

Noi, cetățenii S.U.A., declară 
membrii delegației americane, ne 
angajăm să ne unim cu luptătorii 
pentru pace de pe întreg globul 
pămîntesc în lupta pentru pace.

Delegația S.U.A. promite solemn 
să depună toate eforturile pentru

îmbunătățirea relațiilor reciproce în
tre U.R.S.S. și S.U.A. „Soarta lumii 
s-ar putea să depindă de succesul 
sau insuccesul eforturilor noastre*.

Carlton B. Goodlet, conducătorul 
delegației S.U.A., a subliniat în in
terviul acordat unui corespondent al 
agenției TASS că el și colegii săi 
au plecat din sala de ședințe a 
Congresului „plini de sentimente noi 
și speranțe noi în victoria cauzei 
păcii". Goodlet a declarat că mem
brii delegației vor organiza în 
S.U.A. mitinguri și adunări pentru a 
obține ca hotărîrile Congresului să 
fie larg sprijinite.

Apel adresat femeilor din întreaga lume
MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS: 

Femeile din cele cinci continente 
participante la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
au adresat un apel tuturor femeilor, 
mișcărilor și organizațiilor de femei

Un obiectiv realizabil
16 (Agerpres). — 

convorbire cu un co-
MOSCOVA 

TASS : Intr-o 
respondent al agenției TASS, cunos
cutul om politic francez, Pierre Cot, 
membru al Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii, a declarat că după 
șase zile de discuții și dezbateri, toți 
delegații la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace, re- 
prezentînd poporul francez, pleacă 
spre patrie convinși de faptul că în

zilele noastre dezarmarea generală 
și totală este nu numai necesară, 
din cauza primejdiei uriașe pe care 
ar aduce-o un război nuclear în
tregii omeniri, dar este și realiza
bilă.

din lumea întreagă, chemîndu-le să 
înceapă acțiuni urgente care să con
tribuie la înfăptuirea 
nică a dezarmării și 
păcii.

Femeile din lumea 
chemate să ceară cu 
ror puterilor nucleare încheierea cît 
mai urgentă a unui acord cu privire 
la interzicerea pentru 
experiențelor cu toate 
arme nucleare.

„Cerem de asemenea 
dezarmării generale și 
interzisă producerea oricărei arme 
de distrugere în masă", se arată în 
apel.

cît mai grab- 
la menținerea

întreagă, sînt 
hotărîre tutu-

totdeauna a 
genurile de

ca în cadrul 
totale să fie

Recepția de la Kremlin
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 15 iulie în Palatul 
Mare al Kremlinului din Moscova 
a avut loc o recepție cu prilejul 
încheierii Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

Alexandr Korneiciuk, președintele 
Comitetului sovietic de sprijinire a 
pregătirilor în vederea Congresului, 
a salutat cordial pe cei prezenți.

La recepție au rostit cuvîntări 
șefii și reprezentanții delegațiilor 
Indiei, Nepalului, R. P. Chineze, 
S.U.A., Belgiei și altor țări.

Ei au mulțumit cu toții poporu
lui sovietic pentru ospitalitatea 
cordială. în cuvîntările lor ei au 
declarat că Congresul a unit și mai 
strîns întreaga omenire progresistă 
în lupta pentru dezarmarea gene
rală și instaurarea păcii pe părnînt.

de mile sud de Saigon. în cursul 
ciocnirii au fost uciși 11 ngodinhdie- 
miști. Agenția relevă că eforturile 
depuse de. trupele ngodinhdiemiste 
conduse de americani de a „curăți“ 
de partizani regiunile din sud nu au 
dat nici un rezultat. •

Partizanii desfășoară importante 
acțiuni și în celelalte regiuni ale 
țării. Tot la 14 iulie, un convoi mili
tar a căzut într-o ambuscadă orga
nizată de partizani la 60 kilometri 
nord de Saigon. în cursul ciocnirii 
au fost uciși 23 de soldați ngodinh- 
diemiști și un ofițer american care 
îi conducea. Cîteva vehicule au fost 
distruse. Partizanii au capturat arme 
și armament. După cum reiese din 
relatarea agenției Associated Press, 
populația a sprijinit acțiunile parti
zanilor.

★

SAIGON. Partizanii sud-vietna- 
mezi au doborît cu focuri de armă 
un elicopter american în partea cen
trală muntoasă a Vietnamului de 
sud, în apropiere de frontiera cu 
Laosul.

LONDRA 15 (Agerpres). — După 
cum anunță săptămînalul „World 
News“, la 5 mai a.c. a avut loc Con. 
greșul constitutiv al Partidului Co
munist din Lesoto — așa cum nu
mește țara sa populația băștinașă 
din Basutoland.

Realizarea independenței Basuto- 
landului, formarea unui stat demo
crat ca etapă pe calea spre consti
tuirea ulterioară a unei republici 
socialiste, lichidarea tuturor rămă
șițelor colonialismului, stabilirea re
lațiilor de prietenie cu toate țările, 
mai cu seamă cu statele indepen- nirea acestor sarcini urgente parti

dul comunist se declară gata să ade
re la un front național unit al tutu- 

democratice ale țării.

iată sarcinile pe care și le propune 
în programul său tînărul Partid 
Comunist din Basutoland.

In programul partidului comunist 
se exprimă convingerea fermă că, 
în noile condiții care se creează în 
interiorul țării și în lumina schim
bărilor rapide dincolo de hotarele 
ei, partidul comunist va ști să unea
scă poporul în lupta pentru dezvol
tarea economică, pentru indepen
dență, astfel încît să se preîntîmpi- 
ne pericolul de aservire a Basuto- 
landului de către rasiștii din Repu
blica sud-africană. Pentru îndepli-

dente din Africa, efectuarea unei 
reforme agrare și adoptarea de mă
suri pentru avîntul agriculturii — ror forțelor

-------- o©o---------

Declarațiile lui Subandrio 
cu problema Irianului

DJAKARTA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: In legătură cu re
luarea contactelor în problema Iria- 
nului de Vest între reprezentanții In
doneziei și Olandei, în cercurile ofi
ciale dé la Djakarta se speră că O- 
landa va asculta, în sfîrșit, glasul 
rațiunii și va accepta planul d'e re
zolvare pașnică a acestei probleme, 
plan care prevede transferarea ad
ministrației Irianului de Vest către 
Indonezia cu condiția efectuării ul
terioare a unui referendum.

8*4

FERGANA. La Fergana (Uzbe
kistan) s-a deschis o expoziție vo- pe 
lantă despre construcțiile de orașe 
din R. P. Romină. Cele 50 de stan
duri ale expoziției ilustrează con
strucțiile de locuințe și crearea unei 
industrii moderne de materiale de 
construcție în R. P. Romină. Expo
ziția s-a bucurat de un deosebit 
succes.

RIO DE JANEIRO. La 15 iulie în 
orașul Petropolis și-a început lucră
rile Congresul Uniunii Naționale a 
Studenților din Brazilia. Luînd cu- 
vîntul cu prilejul deschiderii con
gresului, Brizola, guvernatorul sta
tului brazilian Rio Grande do Sul, 
a condamnat grupurile monopoliste 
care exploatează Brazilia și alte țări 
din America Latină. El a cerut ca 
Brazilia să efectueze reforme struc
turale, care să elimine această ex
ploatare și să promoveze o politică 
externă independentă.

PARIS. Agenția Reuter anunță că 
în sudul Franței au avut loc puter
nice manifestații ale țăranilor viti
cultori împotriva înrăutățirii conti
nue a situației lor economice. Țăra
nii au blocat șoseaua între Albi și 
Gaillac cu tractoare, căruțe și trun
chiuri de copaci. Ei au menținut șo
seaua blocată timp de șapte ore.

QUITO. Sute de învățători de la 
școlile din provincia ecuadöria-

Pichincha au declarat grevă 
termen nedefinit cerînd pla- 
salariilor restante. Muncitoriita

municipali din Guevedo au declarat 
grevă în urma eșecului negocierilor 
duse pentru plata salariilor lor res
tante de peste trei luni. Greva mun
citorilor de la compania mixtă ame- 
ricană-ecuadoriană „International 
Lumber Company” s-a încheiat cu 
victoria greviștilor, care au obținut 
plata salariilor restante și reprimi
rea unui număr de 120 de muncitori 
concediați arbitrar.

NEW YORK. Intr-un articol des
pre situația muncitorilor de la căile 
ferate americane, apărut în revista 
„U, S. News and World Report“, se 
arată că „mai mult de o jumătate 
milion de locuri de muncă au dis
părut în decurs de 10 ani“.

QUEBEC. In cercurile de afaceri 
canadiene cresc resentimentele îm
potriva dominației pe care o exerci-

-o®o-

în legătură 
de Vest

Referindu-se la primele știri în le
gătură cu aceste contacte, Subandrio, 
ministrul afacerilor externe al In
doneziei, le-a calificat drept satisfă
cătoare. In ceea ce privește Haga, 
reacția ei este reținută. Potrivit ști
rilor parvenite la Djakarta, repre
zentantul autorităților olandeze a re
fuzat să facă precizări cînd cores
pondenții s-au interesat de mersul 
tratativelor.

numeroase filiale ale

§ T II IRl II
tă asupra economiei canadiene fir
mele din S.U.A. Aceste resentimen
te și-au găsit expresia și în recenta 
creare la Winnipeg a unei noi orga
nizații a companiilor canadiene — 
O.C.M. Crearea O.C.M. este conside
rată de presa canadiană drept un 
act de revoltă împotriva Asociației 
fabricanților canadieni și Camerei 
de comerț canadiene, care numără 
ca membri
companiilor din S.U.A.

LONDRA. La 14 iulie a sosit
Londra într-o vizită oficială Mennen 
Williams, secretarul de stat adjunct 
al S.U.A. pentru problemele africa
ne. Tratativele sale cu reprezentanți 
ai guvernului englez vor avea un 
„caracter general", transmite agen
ția Press Association. In timpul aces
tor tratative va fi discutată situația 
posesiunilor engleze din Africa în 
lumina proiectatei aderări a Angliei 
la Piața comună.

0|0-------------------------
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După vizita lui Norstad la Bonn...

LONDRA 15 (Agerpres). — Luna 
aceasta peste 700 000 de tineri en
glezi vor absolvi școlile medii. Dar 
puțini dintre absolvenți își vor pu
tea găsi de lucru. într-o serie de re
giuni din Anglia șomajul în rîndul 
tineretului a căpătat un caracter 
acut, ceea ce constituie încă un in
diciu al stagnării economiei brita
nice.

In cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la 12 iulie, re
prezentantul Consiliului central pen
tru problemele asigurării locurilor 
în producție pentru tineret a décla
rât că pentru fiecare cinci persoa
ne, care au absolvit anul acesta șco-

Iile din Yorkshire, există un singur 
loc vacant. Pentru cei 38 000 de ab
solvenți ai școlilor din Yorkshire 
s-au putut găsi numai 7 700 de 
locuri în producție.

Reprezentantul organizației din 
Liverpool a consiliului amintit a 
declarat că în acest oraș numărul 
șomerilor tineri a atins cel mai ri
dicat nivel din ultimii 20 de ani. 
„Această criză implică măsuri ur
gente“, a spus el.

Situația cea mai grea s-a creat în; 
nordul Angliei, unde marea majori
tate a absolvenților din anul acesta 
nu .vor avea de lucru.

BONN 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ministrul de război vest- 
german, Strauss, luînd cuvîntul la 
„Clubul politic” al Academiei evan
ghelice din orașul Tutzing (Bavaria) 
a făcut cunoscut în mod direct in
tenția sa de a obține arma atomică 
pentru Bundeswehr. El a declarat 
fățiș că în cadrul N.A.T.O. sînt 
elaborate planuri ce prevăd transmi
terea către armata vest-germană a 
așa-numitei „arme nucleare mici”. 
In această ord'ine de idei Strauss s-a 
referit la tratativele lui cu genera
lul Norstad, comandantul suprem al 
forțelor armate N.A.T.O. în Europa, 
care a făcut recent o vizită la Bonn. 
„Peste cîteva luni, a adăugat Strauss, 
voi putea comunica cifre. Dacă pla
nurile comandamentului suprem al 
N.A.T.O. vor fi realizate în anii 
1966—1967, vom sta pe un teren mai 
mult sau mai puțin sigur”.

Dat fiind că încă de pe acum, 
după cum a comunicat Strauss
Tutzing, armata vest-germană con
stituie 40 la sută din potențialul mi-

40 de ani de luptă pentru interesele

vitale ale poporului japonez

litar european al N.A.T.O., înzes
trarea ei cu focoase atomice ar în
semna să se acorde foștilor generali 
hitleriști, care ocupă posturi-cheie 
în comandamentul armatei de la 
Bonn, dreptul de a hotărî destinele 
popoarelor Europei occidentale.

în cuvîntarea sa, Strauss n-a fă
cut un secret din faptul împotriva 
cui sînt îndreptate planurile sale a- 
tomice. Declarațiile sale nu pot fi ca
lificate altfel d'ecît un răspuns al 
Bonnului la ultimele propuneri ale 
Uniunii Sovietice, care indică calea 
reală spre soluționarea problemei 
Berlinului occidental. în cazul cînd 
va fi „închis accesul” spre Berlinul 
occidental, a afirmat Strauss, și dacă 
acest acces „nu va fi deschis” în 
urma tratativelor diplomatice sau 
politice, atunci „se va impune nece
sitatea asigurării lui pe calea acțiu
nilor militare”. Ministrul de război 
vest-german s-a înfierbîntat atît de

la mult încît nu s-a dat în lături nici 
de la amenințări la adresa Uniunii 
Sovietice.

Demonstiație organizată de mamele din Dortmund (R.F. Germană) 
împotriva experiențelor atomice efectuate de S.U.A,

S-au împlinit 40 de ani de la în
temeierea Partidului Comunist din 
Japonia. Alături de comuniștii japo
nezi sărbătoresc această dată me
morabilă clasa muncitoare, oamenii 
muncii, toți oamenii progresiști din 
Japonia. Partidele comuniste frățești 
trimit cu acest prilej glorioșilor co
muniști japonezi un cald salut to
vărășesc și le urează să obțină noj 
succese în lupta dîrză pentru inte
resele vitale ale poporului, pentru 
pace, democrație și progres.

Marea Revoluție Socialistă 
Octombrie a generat în lumea 
treagă un uriaș avînt al luptei re- pentru pace, libertate și democra- 
voluționare. Sub influența acestui e- " ’
veniment de însemnătate istorică 
mondială, în Japonia — ca și în 
celelalte țări — creștea impetuos 
mișcarea muncitorească și democra
tă. în aceste condiții, în iulie 1922, 
a luat ființă Partidul Comunist din 
Japonia, ca partid de avangardă al 
oamenilor muncii, călăuzit de atot- 
biruitoarea învățătură marxist-leni- 
nistă. P. C. din Japonia s-a dovedit 
un conducător încercat al clasei 
muncitoare, el s-a situat în fruntea 
luptei 
de la 
vitale 
lor.

încă de la începutul existenței 
sale, P.C.J. a înfruntat cu curaj te
roarea sălbatică, represiunile crun
te organizate de reacțiune. Timp de 
23 de ani, pînă la capitularea Ja
poniei în cel de-al doilea război 
mondial, comuniștii japonezi au fost 
nevoiți să lupte în adîncă ilegali
tate, în condițiile existenței unui 
sîngeros regim militar fascist. Nenu- 
mărați militanți neînfricați ai parti
dului au căzut în luptele de clasă,

din 
în-

maselor populare japoneze 
orașe și sate pentru interesele 
ale acestora, pentru fericirea

sute și sute de. comuniști au fost 
aruncați pentru ani îndelungați în 
temniță. Totodată, în această pe
rioadă activitatea partidului a în- 
tîmpinat piedici serioase din partea 
a tot soiul de oportuniști.

In pofida grelelor încercări prin 
care au trecut, comuniștii japonezi 
s-au aflat în primele rînduri ale 
luptătorilor împotriva războiului și 
fascismului. P.C.J. a chemat masele 
populare la rezistență activă față de 
aventurile agresive ale cercurilor 
militariste japoneze, la doborîrea re
gimului militaro-fascist, la lupta

ție. Ținînd sus steagul internaționa
lismului proletar, P.C.J. a militat pen
tru întărirea solidarității oamenilor 
muncii din întreaga lume.

Lupta și jertfele grele ale comu
niștilor japonezi n-au fost zadarnice, 
în rîndurile poporului prestigiul co
muniștilor a crescut tot mai mult. 
Ideile marxist-leniniste propagate 
de ei au rodit, înrîurind puternic 
conștiința păturilor înaintate ale 
proletariatului japonez. în procesul 
dezvoltării partidului, din rîndurile 
sale s-au ridicat conducători re
marcabili, luptători revoluționari in
ternaționaliști bine cunoscuți în miș
carea muncitorească — Sen Kata
yama, S. Itikawa, K. Tokuda, S. No- 
saka.

După înfrîngerea militarismului 
japonez în cel de-al doilea război 
mondial, partidul comunist, ieșind 
din ilegalitate, a desfășurat o neo
bosită activitate în fruntea mișcării 
proletare și democrate care se des
fășura cu o mare forță. Mișcarea 
democrată de masă a luat un avînt 
rapid. Comuniștii au fost organiza
torii mișcării sindicale renăscute.

Cu sprijinul forțelor progresiste 
din țară, bucurîndu-se de solidari
tatea opiniei publice democrate din 
lumea întreagă, comuniștii japonezi 
au luptat împotriva orientării reac
ționare inspirate și promovate de 
autoritățile americane de ocupație 
și de reacțiunea internă, militînd cu 
consecvență și hotărîre pentru smul
gerea rădăcinilor militarismului, 
pentru transformarea Japoniei în
tr-un stat democratic, independent 
și pașnic.

Urmărind cu furie creșterea conti
nuă a influenței politice a partidu
lui și temîndu-se de forța sa, reac
țiunea se pregătea să dea noi lo
vituri P.C.J. în urma a tot felul de 
represiuni polițiste, partidul a fost 
obligat în 1950 să treacă în semi- 
itegalitate. Dar P.C.J. a izbutit ulte
rior să lichideze cu succes greută
țile ivite în calea luptei sale. Ob- 
ținînd restabilirea statutului său le
gal, partidul a desfășurat o activi
tate și mai puternică, manifestîn- 
du-și rolul conducător în mobiliza
rea largă a maselor populare în 
Iupta împotriva alianței militariste 
cu S.U.A., pentru pace, democrație 
și independență. Desfășurarea eve
nimentelor a confirmat justețea li
niei politice a P.C. din Japonia.

în iulie 1961 a avut Ioc Congre
sul al VIII-Lea al P.C.J — eveni
ment de mare însemnătate în viața 
partidului. Congresul a adoptat în 
unanimitate noul program al parti
dului car.e i-a înarmat cu o per
spectivă clară pe comuniști.

In jurul lozincilor noului program 
al P.C.J. se unesc toate forțele sănă
toase ale națiunii. încercările reac- 
țiunii de a submina prestigiul si in-

fluența partidului în rîndurile oame
nilor muncii sînt condamnate la 
eșec, după cum arată și creșterea 
numărului membrilor P.C.J. Numai în 
ultimii doi ani acesta a sporit de 
peste două ori, în prezent cifrîn- 
du-se la 100 000 de membri.

P. C. din Japonia desfășoară o 
neobosită activitate pentru unirea 
tuturor forțelor muncitorești și de
mocratice într-un larg front națio
nal, militează perseverent împotriva 
militarismului, pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru promovarea 
păcii și coexistenței pașnice în lu
mea întreagă. Popularitatea crescîn- 
dă de care se bucură lupta parti
dului în rîndurile tuturor patrioților 
japonezi este oglindită și în rezul
tatele recentelor alegeri pentru Ca
mera superioară a parlamentului. 
Candidații P.C.J. au întrunit un nu
măr dublu de voturi față de alege
rile ținute în urmă cu trei ani. Pre
ședintele partidului, tovarășul San- 
zo Nosaka, a primit 415 000 de vo
turi, cu 145 000 mai multe decît îna
inte. Relevînd aceste succese, re
centa plenară a C. C. al P. C. cp 
Japonia, consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii partidului, a 
adoptat o rezoluție care mobilizează 
pe comuniști și toate forțele demo
cratice ale țării la luptă pentru vic
toria cauzei clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii din Japo
nia. în rezoluție sînt indicate sarci
nile care stau în fața partidului co
munist : formarea unul puternic front 
unit național-democrat, construirea 
unei Japonii pașnice și democrate.

Felicitîndu-i cu căldură pe comu
niștii japonezi la cea de-a 40-a ani
versare a întemeierii partidului lor, 
comuniștii șl oamenii muncii din 
țara noastră le urează din toată ini
ma noi succese în întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului, în lupta 
pentru înfăptuirea programului său, 
pentru o Japonie independentă, de
mocratică și iubitoare de pace.

V. ILIESCU

REDACȚIA SI at1 T'i < To AȚI A București, Piața „Scfnteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele sa fac la oficiile poștale, factorii oostali si dtfuzorii voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul: Combinatul Pollqraflc Casa Sclnteii


