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Ne aflăm în plin sezon de con
strucții. Timpul favorabil permite 
ca pe fiecare șantier să se lucreze 
într-un ritm susținut. La redacție 
ne sosesc numeroase vești oglin
dind eforturile pe care le fac con
structorii de pe șantiere pentru a 
grăbi ritmul lucrărilor, încît noile 
locuințe să fie date în folosință la 
termenele stabilite. „Constructorii 
de locuințe de pe șantierele regiunii 
Bacău — se arată într-o scrisoare
— se străduiesc să facă tot ce este 
posibil pentru a grăbi ritmul
execuție, fără a slăbi cîtuși de pu
țin preocuparea pentru îmbunătă
țirea calității lucrărilor și reducerea 
costului lor". într-adevăr, construc
torii din această regiune au predat 
anul acesta în termen și chiar îna
inte de termen locuințele care le-au 
ridicat și, în același timp, au rea
lizat blocuri mai frumoase, cu a- 
partamente confortabile și la un 
cost mai redus.

Darea în folosință la termen a 
locuințelor — unul din indicatorii 
de bază ai activității în construcții
— a devenit pentru majoritatea co
lectivelor de muncitori și tehnicieni 
de pe șantiere un obiectiv de sea
mă în întrecere. Constructorii și-au 
îmbogățit experiența în ultimii ani, 
utilizează mai larg metodele indus
triale și materialele noi, mai eficien
te, au la îndemînă un număr mare 
de utilaje și mijloace mecanizate 
care îi ajută să lucreze cu un ran
dament sporit. Colectivul șantieru
lui Giulești al întreprinderii de con
strucții montaj nr. 3 București a 
început în luna martie din acest an 
lucrările la 6 blocuri. Organizîndu-și 
bine munca, aprovizionînd

graficele, se iau operativ măsuri 
pentru înlăturarea unor deficiențe, 
echipele sînt mai bine repartizate 
pe blocuri etc. Numai astfel con
structorii acestei întreprinderi au 
putut obține, în ultimele 2-3 luni, 
rezultate mult mai bune decît în 
primele luni ale anului .în ce pri
vește respectarea termenelor de 
dare în folosință a locuințelor pe 
care le ridică. Cu totul altfel stau 
însă lucrurile pe unele șantiere din 
regiunile Suceava și Iași. Sînt 
blocuri la care lipsesc graficele de 
execuție, iar acolo unde, există, ele 
nu sînt respectate. De aici un ritm 
de lucru necorespunzător și, deci, 
întîrzieri în darea la timp în folo
sință a unor blocuri.

în fiecare regiune există expe
riență bună și condiții ca noile lo
cuințe să fie date în folosința oa
menilor muncii într-un timp mai 
scurt. E nevoie însă ca experiența 
șantierelor fruntașe să fie larg răs- 
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Elîsabeta Toth, Florlca 
snlach șl Ileana Comea conduc 
trei brigăzi fruntașe din secția de 
croit a fabricii de piele și încăl
țăminte din Oradea. Brigăzile 
conduse de ele împreună cu ce
lelalte brigăzi din secție au reu
șit ca prîntr-o croire cîî mai ju
dicioasă să economisească piele 
de fețe și meșină din care se pot 
confecționa 1 450 perechi fețe pen
tru pantofi de damă.

(Foto : M. Andreescu)

rit
mic punctele de lucru cu ma
teriale, urmărind sistematic res
pectarea graficelor de execuție a lu
crărilor și folosind din plin utila
jele, constructorii de pe acest șan
tier au reușit să dea în folosință, în 
mai puțin de 4 luni, adică înainte 
de termen, 3 blocuri cu 119 apar
tamente. La celelalte 3 blocuri ridi
cate „la roșu* se lucrează acum 
intens și .sînt pondiții ca și acestea 
să fie terminate complet înainte de 
datele prevăzute.

Acest exemplu, ca și multe altele, 
arată că pe șantierele de construc
ții de locuințe sînt posibilități ca 
fiecare bloc să fie predat la „cheie* 
la termenele planificate. Dar aceste 
posibilități nu sînt peste tot din 
plin valorificate. Pe unele șantiere 
din regiunile Hunedoara, Argeș, Su
ceava și altele, ritmul de execuție 
nu e suficient de susținut, fapt care 
duce la nerespectarea termenelor de 
dare în folosință a unor blocuri. Un 
corespondent din Vulcan a scris nu 
de mult ziarului : „Trustul regional 
de construcții Hunedoara întârzie 
de multă vreme darea în folosin
ță a 120 de apartamente care se 
construiesc la Vulcan. Aceasta pen
tru că nu s-au luat măsuri din timp 
ca șantierul să fie aprovizionat cu 
toate materialele necesare și, îndeo
sebi, cu uși și ferestre. Abia în 
ultimul timp conducerea trustului a 
început să se intereseze mai îndea
proape de felul cum decurg lucră
rile pe acest șantier. Dar mtîrzie- 
rea rămîne întîrziere. Dacă s-ar fi 
lucrat bine de la început, cu sigu
ranță că nu s-ar fi ajuns aici*. De 
altfel, despre deficiențele din acti
vitatea acestui trust s-a mai scris 
în presă. Se pare însă că cele sem
nalate n-au fost privite cu toată răs
punderea de către conducerea trus
tului, devreme ce la unele blocuri 
continuă să nu fie respectate ter
menele de dare în folosință.

O mare însemnătate pentru gră
birea ritmului lucrărilor are res
pectarea cu strictețe a graficelor 
de xecuție. Bineînțeles, că accentul 
tre ’.ie pus nu pe aspectul formal 
al întocmirii graficelor — cum se 
mai întîmplă în unele locuri —- ci 
pe urmărirea sistematică a fiecă
rei faze de lucrări în parte, pe gă
sirea de noi posibilități de redu
cere a duratei operațiilor de lucru. 
Pe șantierele întreprinderii de con- 
strucții-montaj nr. 5 din Capitală 
se urmărește mai îndeaproape, la 
fiecare bloc, cum sînt respectate

teriale, urmărind sistematic

pîndită, ca sfaturile populare 
conducerile trusturilor regionale 
construcții să urmărească mai 
deaproape cum se desfășoară 
crările, să intervină operativ, 
măsuri eficiente, acolo unde consta
tă rămîneri în urmă. Orice zi pier
dută în rezolvarea unei probleme 
sau alteia creează greutăți în rea
lizarea la timp și de buna calitate 
a lucrărilor.

La blocurile unde lucrările sînt 
mai avansate e bine să se stabi
lească ce materiale mai sînt nece
sare și, mai ales, cum pot fi ele a- 
duse într-un timp scurt pe șantiere, 
ce posibilități există ca lucrările să 
se termine mai repede. Paralel cu 
aceasta, trebuie să se acorde în
treaga atenție urgentării lucrărilor 
la blocurile începute mai recent, in
cit pînă la sfîrșitul anului ele să 
fie complet terminate. Ce satisfac
ție mai mare poate fi pentru con
structori decît aceea de a preda la 
termenul prevăzut blocurile pe care 
le ridică, asigurînd în același timp 
o înaltă calitate a lucrărilor, un fi
nisaj bine îngrijit, încît noii loca
tari să fie pe deplin mulțumiți 1

Experiența de pe unele șantiere 
pledează din plin pentru extinderea 
pe scară tot mai largă a metodelor 
industriale de construcții — pa
nouri mari prefabricate, cofrajele 
glisante și altele — aceasta fiind 
calea principală de grăbire a rit
mului lucrărilor și, deci, de dare în 
folosință într-un timp cit mai scurt 
a noilor locuințe. O serie de blocuri 
executate în acest an la Roman din 
panouri mari prefabricate s-au rea
lizat în numai 4 luni, ceea ce în
seamnă jumătate din timpul în 
care s-au construit tot aici anul tre
cut alte blocuri după metode tra
diționale.

Eforturile constructorilor pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor, pentru 
respectarea termenelor de dare în 
folosință a noilor locuințe vor fi și 
mai rodnice dacă organizațiile de 
partid vor desfășura pe șantiere o 
muncă politică mai susținută, in
tervenind activ acolo unde se ivesc 
întîrzieri. Bune rezultate se obțin 
pe acele șantiere unde organizații
le de partid analizează periodic 
mersul lucrărilor, felul cum sînt 
respectate graficele de execuție, nu 
pe ansamblu ci pe fiecare șantier, 
sau chiar pe blocuri, unde pun în 
discuția constructorilor problemele 
cele mai importante ce se cer re
zolvate. în acest fel se previne ori
ce rămînere în urmă, se pot lua 
măsuri eficiente pentru grăbirea 
ritmului de execuție a lucrărilor. 
Organizațiile de partid de pe șan
tiere trebuie să antreneze masa 
constructorilor la o muncă mai sus
ținută pentru ca ridicarea fiecărui 
bloc să dureze mai puțin, realizîn- 
du-se în același timp lucrări de ca
litate și cu cheltuieli cît mai re
duse.

Executînd în grafic fiecare lucra
re, muncind mai spornic și mai or
ganizat, punînd în valoare posibili
tățile de care dispun șantierele, 
constructorii pot și trebuie să res
pecte termenele de dare în folosin
ță a locuințelor prevăzut« pentru 
anul 1962,

Indici de mecanizare 
tot mai ridicaji

Exploatările forestiere din întreaga țară au fost 
dotate în piima jumătate a anului cu noi mașini și 
utilaje. Printre acestea se numără 470 de ferăistraie 
mecanice, 65 de funiculare de diferite tipuri, 240 de 
tractoare și altele.

Folosind din plin capacitatea acestor utilaje, mun
citorii forestieri au realizat, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, indici de mecanizare superiori. La 
iaza de doborît șl secționat bușteni, de pildă, gradul 
de mecanizare a crescut de la 24,1 la sută la 37,6 la 
sută. Aceasta a permis să se doboare și fasoneze 
cu mijloace mecanizate cu 1 240 000 mc mai mult ma
terial lemnos decît în primul semestru al anului tre
cut. Indici de mecanizare mal ridicați s-au înregistrat 
și la operația de 
iul în instalațiile

scos-apropiat, la încărcarea lemnu- 
de transport etc. (Agerpres)

Seară 
de educafie 

sanitară
CONSTANȚA 

(coresp. „Scîn- 
teii"). — Colec
tivul clubului 
S.N.M.C. a orga
nizat ieri o sea
ră de educație 
sanitară pe tema: 
„Cura la mare“.

Medici de spe
cialitate au vor
bit celor pre- 
zenți despre im
portanța helio- 
terapiei și tala- 
zoterapiei.

Să fie grăbit treierișul

PENSIONARI 
LA ODIHNĂ

BRASOV (co
resp. „Scînteli*). 
— Zilele acestea, 
150 de pensionari 
care au lucrat In 
uzinele șl între
prinderile brașo
vene au fost tri
miși la tratamente 
și odihnă în sta
țiunile balneo-cli- 
materice 
Herculane, 
Sibiului și 
toral.

Bazna,
Ocna 
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Pentru deservirea 
populației

BAIA MARE (coresp. „Scinteil"), 
— Pe ogoarele regiunii Maramureș 
recoltarea păioaselor a început mai 
tîrziu. De cîteva zile lanurile cul
tivate cu grîu și orz s-au copt, iar, 
recoltatul a început in întreaga re
giune. Cu combine, secerători, coa
se și seceri. s-au recoltat în ulti
mele zile aproape 2 000 ha cultivate 
cu păioase.

Fruntașe sînt gospodăriile colec
tive și de stat situate pe Valea So
meșului. Colectiviștii din Botiz, Că- 
rășeu, 
te 100 
giune 
lui de 
griul.
de păioase, miriștile sînt arate șl 
insămînțate cu plante furajere,

în foafe raioanele regiunii Oltenia 
colectiviștii, mecanizatorii și lucrătorii 
din gospodăriile de stat zoresc seceri
șul păioaselor. Din ultima situație pri
mită la Consiliul agricol regional reiese 
că în raioanele Segarcea, Băilești, Ca
lafat și Caracal s-a terminat secerișul, 
iar în raioanele Vînju Mare, Balș șl Fi- 
liași această lucrare este executată în 
proporție de peste 90 la sută din supra
fața cultivată cu grîu.

Aceste succese se daforesc folosirii 
din plin a tuturor forțelor șl mijloace
lor : combine, secerăfori-legăfori și sim
ple, coase și seceri. Colectiviștii din ra
ioanele în care s-a terminat secerișul 
și-au concentrat acum forțele la freie- 
riș, executarea de arături și în- 
sămînțarea plantelor furajere în mi
riște. Multe gospodării colective din ra
ionul Segarcea, bunăoară, printre care 
cele din Gîngiova, Horezu-Poenari, 
Drănicu, Padea și altele au terminat și 
treieratul. Se prevede, de altfel, ca spre 
sfîrșitul acestei săpfămîni în toate gos
podăriile colective din raionul Segar
cea să se termine această lucrare.

Astfel de exemple se pot da multe. 
Cu toate acestea, în unele gospodării 
colective există un mare decalaj între 
seceriș și treieriș. Pînă în seara zilei de 
16. iulie în regiunea Oltenia se secerase 
recolta de pe 82 la sută din suprafața 
cultivată cu grîu șl numai 31 la sută 
se treierase. La gospodăria colectivă 

Caracal, s-au 
cultivate cu 
Dar treiera-

arie nu stnf suficienfl saci pentru tran
sportul griului șl nici suficiente atelaje 
pentru transportul snopilor la batoze, 
din care cauză nu se poate folosi în
treaga capacitate de lucru a batozei, 

în multe gospodării colective se con
tinuă practica greșită de a se termi
na întîi secerișul întregii recolte și apoi 
să se înceapă transportul snopilor la 
arii și organizarea ariilor.

în regiunea Oltenia sînt toate posi
bilitățile ca lucrările agricole de vară 
să se facă la timp. Pentru aceasta 
este necesar ca, pe măsură ce o serie 
de gospodării colective termină fre- 
ierișul, consiliile agricole raionale să ia 
măsuri de a ajuta cu batoze și com
bine gospodăriile colective rămase 
în urmă.

Arabud, Acîș si din alte pes- 
de comune si sate din re- 

au terminat recoltatul orzu- 
toamnă, iar acum recoltează 
Odată cu stringerea recoltei

C. LINTE
coresp. „Scînteli“

raionul 
850 ha 
și orz.

Difuzarea 
manualelor școlare

La data de 1 augusf 1962 va începe 
în întreaga țară difuzarea manualelor 
școlare penfru clasele VIII—XI. Manua
lele se vor vinde prin librării și prin 
magazinele cooperației de consum.

Manualele școlare pentru clasele 
I—VII se vor distribui gratuit, prin școli.

care 
moderne 
Hîrlău,

au fost înființate, de la în
ceputul anului, aproxima
tiv 60 de unități noi. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, re
țeaua cooperației meșteșu
gărești va spori cu peste 
30 de unități noi, printre 

și două complexe 
la Pașcani și 

ale căror con-

Zilele acestea, pe una 
din arterele centrale ale 
orașului Iași, s-a deschis 
un nou complex al coope
rației meșteșugărești, cu 
unități de croitorie, încăl
țăminte 'de comandă, bro
derie și lenjerie, reparații 
de radio si televizoare, a- 
teller fotografic.

Pentru îmbunătățirea
continuă a deservirii popu-. strucții sînț aproape ter- 
lației, în orașele regiunii minate. (Agerpres)

HOTARE
LA 17 IULIE guvernul japonez și-a 

prezentat demisia. Agențiile de pie
să occidentale remarcă că această 
demisie, care survine în urma rea
legerii primului ministru Ikeda în 
funcția de președinte al partidului 
de guvernămînt liberal-democrat, 
se datorește dorinței sale de a face 
anumite schimbări în componența 
guvernului.

EXPOZIȚIA SOVIETICA, care este 
deschisă de o săptămînă în capitala 
Ghanei, a fost vizitată de peste 
100 000 de persoane.

UN AVION AL S.E.A.T.O. a violat 
spațiul aerian al Laosulul. Aseme
nea acte primejduiesa în mod serios 
securitatea Laosulul — declară pos
tul de radio Vocea Laosulul.

PRIMUL MINISTRU AL GUYANE! 
BRITANICE a adresat un memoran
dum O.N.U. sollcitînd adoptarea 
unei rezoluții prin care să se ceară 
guvernului britanic să organizeze 
fără întîrziere o conferință care să 
fixeze data independenței Guyanei.

LA MONTEVIDEO a luat ființă 
„Frontul politic al forțelor de stîn- 
ga", care a hotărît să acționeze In 
comun In alegerile generale din 
noiembrie și să pună bazele Fron
tului de Eliberare Națională. Din el 
fac parte Partidul Comunist din 
Uruguay, „Comitetul universitar", 
„Comitetul reprezentanților intelec
tualității și artei", „Mișcarea 26 oc
tombrie" șl o serie de alte organi
zații progresiste.

din Mîrșani, 
secerat cele 
grîu, secară 
tu] se desfășoară anevoios. Zilele trecute 
două batoze și două combine stăteau 
nefolosite în curtea gospodăriei. Una 
din batoze nici nu a fost încă folosită 
deoarece S.M.T. Zănoaga a frlmis-o 
gospodăriei nereparată.

Deși s-a început treieratul, în comu
na Brafovoieștl din raionul Craiova, la

Vizita la expoziția industriala 
austriaca

Tovarășii Alexandru Drăghicî, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan Voltec, 
Mihail Levente, ministrul comerțu
lui interior, Mlhai Suder, ministrul 
economiei forestiere, au vizitat marți 
la amiază expoziția Industrială aus
triacă.

La sosire 'oaspeții au fost întîm-

pinați de ministrul Austriei la Buau- 
rești, dr. Paul Wetzler.

Atașatul comercial al Legației 
Austriei la București, dr. Hermann 
Commenda șl reprezentanții firme
lor austriece au prezentat produsele 
expuse, dînd ample explicații.

(Agerpres)
«
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CARTIERUL GIULEȘTI : In curlnd sute de locatari vor primi cheile noilor apartamente din blocurile pe
caro constructorii le-au predat aici înainte de termen. (Foto : R. Costin)

Independența... Sat mare, 
așezat nu prea departe de 
Șiret, pe linia Galați — 
Tecuci. Are uliți largi, drep
te șl lungi ca niște bulevar
de. Casele sînt albe, cu o- 
grăzl mari, cu livezi de vi
șini și calși, cu grădinițe de 
flori. Dimineața și copacii 
sînt albi, și gardurile, și 
ierburile, și stîlpil de tele
graf. Totu-i alb de rouă.

Totdeauna trenul mă lăsa 
în gară înainte de răsăritul 
soarelui. Trec pe uliți a- 
proape singur. La gospodă
ria colectivă „Zorile socia
lismului" îl întllnesc pe 
vicepreședintele gospodă
riei, 
ehe.

și pe 
pră- 
ră- 
nu

tovarășul Gavrilă Ena- 
Mă-ntreabă zlmblnd: 
Ați mai venit pe la

noi?
11 string mina. E un om 

căruia 
Jocului.

Intr-o 
nul de 
Se făcea prașila a III-a. Vi
cepreședintele trecea de la 
un rlnd la altul, se uita, Be 
apleca. Uneori se întorcea 
zece, douăzeci, treizeci de 
pași. Ml s-a părui că nu
mără firele de porumb. Abia 
tîrziu ne-am apropiat de 
prășitori. Oamenii îl întîm- 
pinau bucuroși. Vicepre
ședintele ținea palmele în 
brîul lat de lină pe care-1 
poartă peste cămașă și pe 
călduri din cele mai mari și 
se uita la rîndurile prășite. 
S-a apropiat de o fată de 
18-20 de ani, (avea broboa
da lăsată mult, să nu o ardă 
soarele și n-am văzut-o la 
față prea bine), i-a luat 
sapa și a început să pră
șească el. A prășit cinci, 
zece minute, o jumătate de 
ceas. Fata stătea lingă el 
tăcută, cu capul plecat. Oa
menii s-au tras apoi la um-

nu-i place sä stea

zi, ne atlam In la- 
porumb de „5 000".

bră, sub cotigare. Era 
prînzulul. L-au strigat 
vicepreședinte, dar el 
șea mai departe. Fata 
măsese în același loc,
venea nici ea să mănînce. O 
femeie mi-a spus:

— E fiică-sa.
Enache a mal 

o bucată bună 
poi s-a întors 
Cînd l-a dat sapa, l-am auzit 
spunînd încet:

— Asia t porumb de 5 000. 
FII atentă.

★
Treptele de Ia Intrare, să- 

lila au fost stropite și mă
turate. Geamurile sînt des
chise, dar la biroul pre
ședintelui e lacăt. Poate că 
încă n-a venit. Alături, la 
contabil, se aude vocea crai
nicii de la emisiunea 
gimnastică. înăuntru o 
resc pe Milica Dumitru, aju- 
toarea contabilului. Stă lin
gă aparatul de radio și zîm- 
bește. E o iată 
subțirică șl cîrnă. 
de ani dar nu-i 
nici 15. Poartă 
nouă și pantofi 
înalte. O întreb:

— Te-ai pregătit 
bal?

Milica își privește ro
chița și pantofii. Rîde:

— Nu! Vin de Ia bal. Ieri 
'după-amiază s-a ținut ser
barea de sfîrșit de an la se
ral. Clasele a 
au avut după 
chet.

— Și acum 
duci acasă?

Fata mă privește 
rată.

— Am început recoltatul

tras la sapă 
de timp, a- 
spre iată.

dă 
o
cu

de 
ză

măruntă, 
Are 20 
nimeni 
rochiță 

tocuri

pentru

IX-a A și B 
aceea

de ce

ban

nu te

mi-

La gospodăria colectivă din comuna M. Kogălnlceanu, raionul 
Medgidia, secerișul se apropie de sfîrșlt. O contribuție deosebită la 
strîngerea recoltei la timp și fără pierderi a adus-o combinerai fruntaș 
Nicolae Merișan de Ia S.M.T. Castelu. (Foto : Agerpres)

it in.
griului. Slntem în campa
nie. Tovarășul contabil e 
plecat la Galați. Trebuie să 
mai aducă o sută de saci. 
Eu am de întocmit niște si
tuații. Să le trimit la raion... 
$1 apoi nu mă simt obo
sită.

— Ați fost . mulțl Intr-a 
IX-a?

— Destul de mulfi.
— Șl ceilalți colegi 

sînt?
— Unii sînt tractoriști,

■illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli..

ce

al-

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 1’ 
(11 șoferi, alții socotitori, co
lectiviști.

Trece la biroul din stin
gă, se așează cu băgare de- 
seamă să nu-și bolească ro
chia și deschide sertarul. 
Mă gîndesc că la ora asta 
mulfi colegi de-ai ei și-au 
lăsat costumele de dumini
că și urcă la volanul ma
șinii sau al tractorului.

Cu trei sau patru zile în 
urmă fusesem la o ședință 
cu brigadierii. Combinele 
trimise de S.M.T.-ul din Șen- 
dreni au fost repartizate cile 
două de fiecare 
Au fost numiți șl 
pentru combine, pentru 
mioane (gospodăria 
două camioane), pentru 
râtul paielor.

O întreb pe Milica:
— Cu recoltatul cum 

stați?
— Alaltăieri s-a recoltat 

mazărea de pe 15 hectare.

brigadă, 
oameni 

ca- 
are 
că-

S-a arat șl s-a semănat po
rumb siloz și in locul seca
rei cosită tot alaltăieri s-a 
arat și s-a semănat porumb 
siloz în amestec cu soia pe 
25 de hectare.

Intră inginerul Dobre Spl- 
ru, agronomul gospodă
riei. E un om nu prea înalt, 
robust, ars de soare, cu ochii 
albaștri, vii și inteligenți. 
Ne strînge mîna grăbit. În
treabă:

— Tovarășul președinte e 
pe aici?

— A fost. A plecat la 
combine.

Inginerul se 
Abia acum i-a 
O întreabă:

— Al trecut
Milica strîmbă din nas. Se 

aștepta poate să-i spună că 
are o rochiță frumoasă. In- 
gaimă:

— Am trecut.
Inginerul s-a întors spre 

mine:
— Mergeți la combine? 

Ne așteaptă șareta afară.
— Da. Tocmai voiam să 

știu cum stați cu recoltarea 
la grîu.

— O să aflațl 
la fața locului. Din 
spune Milicăi:

— Dă un telefon
S.M.T.

uită la iată, 
văzut rochia.

clasa?

lan Andone. Dobrin e un om 
zdravăn, cu o figură blîndă 
și surîzătoare. Lucrează de 
doi ani la „Zorile socialis
mului" și de 13 ani e trac
torist. Execută lucrările cu 
pricepere și cu atenție. Anul 
acesta, la prașila a Il-a me
canică, a lucrat cite 32 de 
hectare pe zi. Ceilalți trac
toriști din brigadă făceau 
cite 24—26 de hectare. Mă 
urc pe combina condusă de 
el. Cînd mă vede, îmi zîm- 
bește. Sintern cunoștințe 
vechi. Ne-am cunoscut cînd 
executa prașila a treia la 
porumb-siloz. La întoarcere, 
secretarul organizației de 
partid, tovarășul Epure Sta- 
văr, îmi prezintă pe cel mai 
bun șofer din gospodărie, 
comunistul Condrea Iorda- 
che.

— Ieri, îmi spune secre
tarul, a cărat 
lui la siloz 
grame grîu.

— Adică 
completează

cu
30.000

camionul 
de kilo-

vagoane,

indată 
prag îi

la Cen
trul S.M.T. din Șendrenl. 
Spune-le să ne trimită com
bina a 8-a. Astăzi să ne-o 
trimită.

•fc
Lanurile de grlu cuprind 

750 de hectare. Soiuri de 
înaltă productivitate. Cele 
șapte combine au recoltat 
in două zile aproape 150 de 
hectare. Combinerl truntașl 
sînt : Dobrin Vasile și Sto-

trel
rlzînd șoierul.
★

Inginerul Dobre îmi pro
pune să mai văd odată la
nul de porumb „5000". A 
fost prășit a treia oară șl ar 
vrea să mai cerceteze umi
ditatea solului. In urmă cu 
cîteva zile a plouat puțin 
pe aici.

Lanul pare nesfîrșit. Are 
150 de hectare. Din loc în 
loc coborîm 
ne afundăm 
drepte șl

eIn aer

din șaretă șl 
între rîndurile 

bine Îngrijite, 
o temperatură

COSTACHE ANTON

(Continnare în pag. III-a)
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Datorită îndrumărilor înțelepte și 
sprijinului multilateral acordat de 
partidul și de guvernul țării noastre, 
tehnica romînească a făcut progrese 
mari în anii regimului democrat- 
popular. Congresul al III-lea al 
P.M.R. a trasat sarcini importante în 
legătură cu mecanizarea lucrărilor 
care necesită un mare volum de 
muncă și automatizarea proceselor 
tehnologice — căi principale de in
troducere a tehnicii noi. Oamenii de 
știință și proiectanții, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din fabrici și 
uzine înfăptuiesc cu succes măsurile 
necesare pentru transpunerea in via
ță a prevederilor Directivelor : crea
rea unei baze proprii de producție 
a elementelor de automatizare, a 
unor mașini-unelte automate și se
miautomate ce vor fi introduse și 
extinse în primul rînd în ramurile 
în care utilizarea lor este justificată 
din punct de vedere economic.

în realizarea programului de dez
voltare rapidă și multilaterală a 
tehnicii capătă o însemnătate cres
cândă automatizarea în domeniul su
durii metalelor. La construcții me
talice, poduri, rezervoare, recipienți 
sub presiune, conducte forțate, ve
hicule, nave, avioane, sudarea înlo
cuiește cu succes nituirea. Mai mult, 
ea este singurul mijloc aplicabil pen
tru îmbinarea elementelor de con
strucție cu pereți groși : căldări de 
abur pentru presiuni mari, reactoa
re nucleare etc. Sudarea face posi
bilă laminarea la rece continuă, cu 
iuțeală mare, a benzilor metalice ; 
compunerea din piese simple forja
te în matriță, laminate sau turna
te a unor piese complicate ; compu
nerea unor organe de mașini din di
ferite oțeluri : supape de evacuare 
ale motoarelor cu ardere internă, 
rotoare de turbine cu abur ; depune
rea de straturi dure pe piese supu
se uzurii — sape de foraj, brăzdare, 
bandajele roților de cale ferată, 
macaze de cale ferată etc. Tendința 
tehnicii de azi este de a crea pen
tru executarea acestor operații ade
vărate combine cu productivitate 
foarte mare. O astfel de mașină poa
te înlocui în unele cazuri munca 
manuală a 20—30 de muncitori.

Unul dintre procedeele moderne 
de sudură, aplicat în aproape 50 de 
întreprinderi metalurgice și con
structoare de mașini din țara noas
tră este sudarea automată cu arcul 
electric acoperit printr-un strat de 
materie pulverulentă numită flux. 
Prin aceasta se înlocuiește cu fo
loase mari sudarea manuală cu e- 
lectrozi înveliți la cusături lungi, 
drepte și circulare, precum și în ca
zul unor pereți groși. Din punct de 

•Tvedere al productivității este grăi
tor .faptul că intr-un arc electric ar- 
zînd sub flux se pot topi, chiar și 
în condiții mijlocii, pînă la 10 kg 
sîrmă de adaos pe oră, adică de circa 
8 ori mai mult decît la sudarea ma
nuală. Ansamblul de condiții reali
zat în cadrul procedeelor automate 
și semiautomate de sudare sub flux 
asigură o productivitate a muncii 
de 6—7 ori mai mare decît în cazul 
sudurii manuale cu electrod învelit, 
precum și o îmbunătățire simțitoare rurgîc Reșița " și "lucrînd în 

schimburi 300 zile pe an, în ate
lierul fix se vor putea suda tron
soanele în lungime de 300 m nece
sare pentru realizarea unei căi fe
rate de circa 300 km. în acest fel 
se va realiza o producție de 5—6 
ori mai mare decît producția unei 
instalații mobile amplasate în șan
tiere improvizate și lucrînd numai 
în anotimpuri favorabile.

Sudarea electrică prin topire in
termediară joacă un rol important 
și în industria de automobile. Un alt 
domeniu de aplicații este sudarea 
barelor de oțel pentru armături de 
beton, în special a barelor din oțel 
de rezistență mare.

Un cîmp de aplicații extinse are 
și sudarea electrică prin puncte. Ob
ținerea unui „punct de sudură’’ cu 
rezistență suficientă și uniformă

a calității sudurilor.
Sudarea automată cu arc electric 

acoperit printr-un strat de flux este 
în curs de aplicare și la încărcarea 
bandajelor uzate de la vagoanele de 
tramvai și de cale ferată. Procedeul, 
studiat la centrul de cercetări teh
nice din Timișoara al Academiei 
R. P. Romîne în colaborare cu I.T.B., 
se bazează pe alierea în arcul elec
tric a unei sîrme de adaos din oțel 
moale cu componente luate dintr-un 
așa-numit flux ceramic. El are o 
eficiență economică ridicată, îndeo
sebi în ce privește reducerea consu
mului de oțel. în cadrul acestor stu
dii s-au adus contribuții originale 
privind baza zgurifiantă a fluxului.

în curs de introducere în indus
tria noastră este un procedeu mai 
nou, la care protecția metalului to-

Adeseori paginile revistelor noas
tre literare ne aduc ecouri de la 
întâlnirile cu cititorii organizate de 
redacții, prilej de 
nemijlocit părerile 
cii despre creația 
stimula inițiativele

După conferința pe țară a scriito
rilor, periodicele literare au publi
cat numeroase poezii, dintre care 
unele, valoroase, au stârnit intere
sul cititorilor. In jurul problemelor 
ridicate de creația lirică din ultima 
vreme s-a desfășurat, în sala Casei 
Universitarilor din București, o con
sfătuire cu cititorii organizată de 
„Gazeta literară” și „Luceafărul”. 
Au participat numeroși cititori ti
neri : muncitori, colectiviști, profe
sori, elevi, studenți, activiști cultu
rali. Au citit din ultimele lor lu
crări poeții Marcel Breslașu, Nichita 
Stănescu, Veronica Porumbacu, Al
fred Margul-Sperber, Ion Brad, 
Mihai Beniuc. Au urmat discuțiile.

■fc
O imagine folosită de minerul 

George Arădanu-Bela a revenit de 
cîteva ori în discuție, datorită far
mecului și adevărului pe care îl 
conținea. Nobila activitate a poetu
lui a fost asemuită cu munca mine
rului care se străduiește necontenit 
să găsească filonul de aur, ferindu-se 
atunci cînd l-a aflat să se împot
molească din nou în stratul de ste
ril. Cei care și-au spus părerile des
pre poezia tipărită în ultimele luni 
de „Gazeta Literară' și „Luceafărul" 
au apreciat cu căldură versurile ce 
își trag seva din filonul de aur al 
vieții noastre socialiste, întruchi- 
pînd în imagini artistice cit mai 
emoționante viața sufletească a o- 
mulul nou. Au fost citate în acest 
sens „E bine, da" de Mihai Beniuc, 
„Ultimul“ de Al. Andrițoiu, „Rapso
dii de primăvară* de Ion Brad, poe
zii de Maria Banuș, Ion Horea, Ni
chita Stănescu și alții.

Toți participanții la discuție au 
vorbit cu căldură despre poeziile 
închinate muncii pline de abnegație 
a colectiviștilor, apreciind acele 
versuri în care entuziasmul și 
bucuria oamenilor ce și-au unit o- 
goarele, trăiesc în toată plenitudi
nea lor. Tinerii iubitori ai literaturii 
aduceau nu numai părerile .proprii ci 
relatau și impresii ale tovarășilor de 
muncă sau aspecte din experiența 
lor în domeniul educării tinerei ge-

a afla în mod 
oamenilor mun- 

literară, de a 
pozitive.

Acad. C. MIKLOȘI 
directorul Centrului de cercetări 

tehnice al Bazei din Timișoara 
a Academiei R. P. Romîne

pit se obține printr-o atmosferă de 
bioxid de carbon creată în jurul 
arcului electric. Spre deosebire de 
procedeul precedent; în cazul apli
cării bioxidului de carbon nu se for
mează zgură și, de aceea, se asigu
ră operației de sudare o curățire 
deosebită. Productivitatea și calita
tea sînt la fel de bune ca la suda
rea sub strat de flux, iar aparatele 
folosite sînt mai ales semiautomate. 
Acest procedeu își găsește aplicare 
îndeosebi la sudarea unor obiecte 
voluminoase, de exemplu în cazul 
construcțiilor navale.

Posibilități încă și mai mari de 
extindere oferă însă un alt grup de 
procedee și anume, sudarea electri-

Pe teme tehnice

că prin presiune. La acestea, încăl
zirea locului de sudură se obține în 
urma trecerii prin piesele de sudat 
a unui curent electric de mare in
tensitate, iar sudarea se realizează 
datorită unei presiuni transmise în
tre piese. Unul dintre aceste proce
dee — sudarea electrică prin topire 
intermediară — se aplică, între altele, 
la sudarea șinelor de cale ferată, 
operație ce se execută în prezent 
cu șase instalații mobile proiectate 
și executate în țară. La una dintre 
instalațiile mobile C.F.R., două ope
rații sînt complet automatizate. Un 
sistem original automat elaborat la 
Centrul de cercetări tehnice din Ti
mișoara, caracterizat ca invenție de 
Oficiul de Stat pentru Invenții, se 
referă la supravegherea etapei de 
topire în sensul că executarea refu
lării nu e posibilă decît după o to
pire continuă și stabilă de o durată 
minimă dinainte fixată. Astfel se a- 
sigură o calitate bună a sudurii. Re
zultatele obținute prin folosirea a- 
cestor instalații de tip original sînt 
bune, ele fiind apreciate și în alte 
țări. De exemplu, documentația pri
vind această instalație a fost solici
tată de Institutul central de sudură 
al R. D. Germane și de Academia 
de Științe a R. P. Chineze. Instala
ția a fost cerută și în R. P. Ungară, 
unde o echipă din țara noastră a e- 
xecutat cu rezultate bune lucrări de 
sudare pe o linie de cale ferată.

Pentru realizarea căii ferate con
tinue cu șine sudate pe toate liniile 
noastre magistrale, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor a 
hotărît înființarea unui atelier fix de 
sudare avînd o linie tehnologică au
tomatizată pe ansamble. Documen
tația necesară a fost elaborată la 
centrul nostru de cercetări tehnice. 
Instalația aceasta este concepută să 
execute 10—12 suduri pe oră. La o 
lungime de fabricație de 15 m a și
nelor laminate la Combinatul side- 

două

impune folosirea de mijloace auto
matizate. La table subțiri, durata 
trecerii curentului electric este de 
ordinul sutimilor de secundă și, de 
aceea, automatizarea necesită mij
loace electronice. Un rezultat e- 
conomic și mai bun se obține 
dacă sudarea se face la o mașină 
cu multe perechi de electrozi aran
jate în șir. Aplicații importante poate 
avea sudarea prin puncte la fabri
carea autovehiculelor, a vagoanelor 
de cale ferată, a plaselor de armare 
pentru prefabricate de beton și pen
tru traversele de cale ferată din be
ton armat precomprimat. Procedeul 
s-a aplicat cu succes și la construc
ții metalice mari, reușindu-se să se 
sudeze laolaltă pe șantier table cu 
grosimi de 25 mm.

Pentru a suda sîrme și foi foarte 
subțiri, de zecimi sau chiar sutimi 
de milimetru, cazuri care se întîl- 
nesc bunăoară la instrumente elec
trice, trebuie să dozăm în mod au
tomat și foarte exact energia care 

■ apoi se transformă în căldură în 
zona sudurii. în acest scop, energia 
se poate înmagazina în cîmpul mag
netic al unei bobine trecînd prin a- 
ceasta un curent de o anumită in
tensitate sau în cîmpul electric al 
unui condensator căruia îi aplicăm 
o anumită tensiune. Un aparat ba
zat pe înmagazinarea energiei în 
cîmp electric a fost realizat la Uzi
nele de mașini din Reșița.

Se poate spune că în domeniul su
durii cu arcul electric a oțelurilor și 
în ce privește sudarea electrică prin 
topire intermediară a șinelor de cale 
ferată, în țara noastră s-au obținut 
realizări la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. Nu aceleași progrese s-au 
realizat însă în privința aplicării în 
industrie a sudurii electrice prin pre
siune. în această direcție specialiștii 
trebuie să depună un efort susținut 
pentru ca procedeele tehnologice de 
înaltă productivitate să fie extinse 
în cît mai multe întreprinderi. Spri
jin avem, bunăoară documentația 
din U.R.S.S., unde această tehnică a 
atins un nivel foarte înalt.

Pentru elaborarea șl aplicarea au
tomatizării în tehnica sudurii se cer 
cadre de înaltă calificare. Toți cel 
care avem sarcini în această pri
vință, de la oamenii de știință pînă 
la operatorul executant, trebuie să 
stăpînim temeinic fenomenele care 
intervin la aplicații, toate amănun
tele utilajelor și materialelor supuse 
sudării sau folosite ca auxiliare. 
Consider însă că este necesar să fie 
studiată problema realizării unui 
sistem unitar în ce privește forma
rea și calificarea sudorilor, în sco
pul ridicării nivelului general de 
cunoștințe profesionale ale acestor 
muncitori, al extinderii celor mai 
avansate procedee tehnologice de 
sudare.

La întărirea colaborării între cer
cetători și inginerii din producție 
au contribuit și consfătuirile pe 
țară organizate de Baza de cerce
tări din Timișoara a Academiei 
R. P. Romîne și Institutul politeh
nic din localitate. Proxima consfă
tuire va avea loc la Timișoara, în 
zilele de 12—14 octombrie 1962. La 
această consfătuire vor participa și 
academicieni, profesori, ' cercetători 
științifici și ingineri din țările prie
tene. Un număr mare de comuni
cări au sosit pînă acum la comite
tul de organizare a consfătuirii atît 
din partea cercetătorilor și ingine
rilor din țară, cît șl a celor de peste 
hotare. Se prevede că în jurul 
multor probleme se va desfășura și 
de data aceasta o discuție de mare 
folos pentru progresul în tehnica 
sudurii din

Succesele 
deamnă pe 
cercetătorii 
și inginerii 
rească încă 
tru accelerarea continuă a progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei noastre naționale.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
Intr-o ședință plenară care a avut 
loc în urmă cu cîteva zile, Comi
tetul regional de partid Bacău a 
analizat măsurile luate de comita
tul executiv al sfatului popular re
gional pentru prevenirea și comba
terea eroziunii solului. La lucrările 
plenarei au luat parte membri ai 
comitetului executiv al Consiliului 
agricol regional, președinți ai co-

lor prin centrifugare și la prelu
crarea cilindrilor există încă o sla
bă preocupare pentru respectarea 
normelor tehnologice.

Comitetul de partid a stabilit o 
serie de măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea situației. Organiza
țiile de bază au fost îndrumate 
sărși exercite mai sistematic drep
tul de control asupra activității 
conducerii administrative a sectoa- 

mitetelor executive ale consiliilor relor. Conducerii tehnice și admi- 
agricale și sfaturilor populare ra
ionale, specialiști din agricultură, 
președinți ai unor gospodării co
lective, activiști de partid.

Din informarea prezentată ca și 
din discuțiile ce au avut loc a 
reieșit că încheierea colectivizării 
agriculturii a creat condiții pen
tru întreprinderea unor acțiuni sus
ținute în vederea 
combaterii eroziunii solului. în ul
tima vreme au fost efectuate pe 
mari suprafețe o serie de lucrări 
antierozionale cum ar fi arături 
pe curbele de nivel, amenajarea 
de terase continue și individuale, 
plantări de pomi și viță de vie, 
lucrări, de îmbunătățire și întreți
nere a pășunilor și fînețelor etc.

A fost apoi aprobat planul de mă
suri al comitetului executiv al sfa
tului popular regional care preve
de ca pînă la sfîrșitul anului 1964 
să se planteze cu pomi o supra
față de 8 000 ha, din care 1 200 ha 
în toamna acestui an 
vara anului viitor și 
teze cu viță de vie 
teren situat iu pantă.

ROMAN. De curînd, 
partid de la întreprinderea meca
nică din Roman a analizat felul 
cum se îndeplinește sarcina de 
îmbunătățire continuă a calității 
produselor. Din dezbateri a reieșit 
că la sectorul prelucrări mecanice, 
la atelierul de turnare a cuzineți-

nistralive i s-a cerut să controleze 
cu mai multă exigență felul cum 
se, face controlul tehnic de cali
tate la piese și să ia măsuri hotă- 
rîte pentru desfășurarea în mai 
bune condiții, a acțiunii de ridicare 
a calificării cadrelor. Ca urmare a 
aplicării 
turnarea

măsurilor prevăzute, Iq 
cuzineților procentul de 

prevenirii și ' rebuturi a löst redus la aproape 
față’ de cel admis.jumătate

și în primă- 
să se plan- 
1 600 ha de

BUCUREȘTI. Comitetul raional 
de partid ' Nicolae Bălcescu acordă în 
permanentă atenție îndrumării orga
nizatorilor grupelor de partid pe 
blocuri și străzi. Pe baza indicațiilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 
a.c. , biroul comitetului raional' de 
partid a stabilit ca un secretar să se 
ocupe direct de îndrumarea activită
ții organizatorilor acestor grupe de 
partid.

Zilele trecute, comitetul raional de 
partid a organizat o consfătuire la 
care au participat peste 300 organi
zatori ai grupelor de partid pe 
blocuri și străzi. Cu acest prilej, cîfiva 
organizatori au prezentat scurte in
formări despre modul cum își duc la 
îndeplinire sarcina încredințată. în 
încheiere, fov. D. Dumitru, se
cretar al Comitetului raional de partid 
Nicolae Bălcescu, a vorbit organiza
torilor grupelor de partid pe blocuri 
și străzi despre principalele sarcini ce 
le revin în perioada actuală.

ORADEA. (coresp. „S cintezi ). — 
Un mare număr de artiști amatori, 
romîni și maghiari, din satele re
giunii Crișana, desfășoară o rodni
că activitate în sprijinul campa
niei de recoltare. Brigăzile artisti
ce de agitație din gospodăriile co
lective' Mădăras, Salonta, Ghiorac, 
Beliu Bocsig și altele și-au întocmit 
programe avînd ca temă muncile 
agricole de vară ; cîntecele, scene
tele înfățișează aspecte din activi
tatea intensă ce se desfășoară pen
tru strîngerea și înmagazinarea 
cit mai grabnică a recoltei.

Totodată, îndrumați de organiza
țiile de partid, numeroși învăță
tori, profesori, ingineri agronomi 
și zootehniști au ținut, la cămi
nele culturale, conferințe și ex
puneri pe teme ca : „Nici un bob 
pierdut", „Arăturile de vară — 
chezășia producțiilor sporite", „Cul
turile duble asigură nutrețuri bune 
și ieftine" etc., care au fost audia
te de mii de țărani colectiviști.

GALAȚI, (coresp. „Scînteii”). — 
Comuniștii din organizația de bază 
a atelierului asamblat-montaj de 
la Șantierul Naval din Galați au 
discutat recent cererea de primire 
în rîndurile partidului a tovarășu
lui Nedelcu Bacnaș. Pînă acum el 
a făcut parte din activul fără 
partid primind din partea organi
zației de bază numeroase sarcini 
pe care le-a dus la bun sfîrșit. Cei 
ce au luat ouvîntul în adunare, 
printre care tovarășii Hristache 
Spănache, Emil Huzum, Mihai He- 
raru, au arătat că Nedelcu Bacnaș

este un om harnic, fruntaș în pro
ducție; din mina lui iese numai Iu- ; 
cru de bună calitate. în activitatea j 
obștească el a dat dovadă de spirit < 
de răspundere și inițiativă. Prin j 
întreaga sa comportare în între- j 
prindere și în afara ei, toy. j 
Bacnaș face cinste colectivului în < 
rîndurile căruia muncește. Pen’. ,
calitățile sale moral-politice și pèCs ’’ 
tru munca bună în producție, j 
membrii de partid au votat pri- < 
mirea lui Nedelcu Bacnaș direct în < 
rîndurile partidului.

4

țara noastră.
obținute pînă acum în- 
oamenii de știință și 
științifici, pe proiectanții 
din producție să-și spo- 
și mai mult elanul pen-

comit e tul d e

„Patent“
— Alo I... Aprozarul 

Ploiești ? Aici e gospo
dăria colectivă Olo- 
geni. Să veniți după 
marfă. Am recoltat și 
sortat legumele pe ca
lități.

— Foarte bine. Ve
nim numaidecîf.

Intr-adevăr, după 
scurt timp, sosește în 
gospodărie un camion, 
însoțit de un recepfio- 
ner. Se cîntăreșfe mar
fa, se verifică dacă a 
fost bine sortată. Dele
gatul Aprozarului este 
mulțumit. Arătînd con
ducerii gospodăriei lis
ta de prețuri din ziua 
respectivă, adaugă : 
„Aveți o marfă de-ți ia 
ochii. Potrivit normelor 
stabilite vă vom adău
ga la preț un spor pen
tru calitate". Pe |oc s-au 
întocmit procesul verbal 
de recepfionare, în 
e trecută marfa pe 
tăți și factura.

Pe baza facturii, 
făcut înregistrările
pecfive la contabilita
tea gospodăriei. Colec
tiviștii realizează veni
turi bune de la grădi
na de legume. Nu mai 
puțin sînt mulțumiți to
varășii de la Aprozar 
cu asemenea furnizori 
care își respectă cu 
strictețe obligațiile con
tractuale, contribuind la 
aprovizionarea popu
lației din orașul Plo
iești cu legume proas
pete.

Dar gospodăria co
lectivă din Ologeni are 
încheiat contract pen
tru livrare de legume 
și cu alte organizații 
comerciale.

— Alo I... Ageva
coopul Ploiești ? Aici e 
gospodăria colectivă 
din Ologeni. Vă aș
teptăm să veniți după

care 
caii-

s-au
res-

Sudorii Nicolae Pop șl Gheorghe Dinu de la secția cazangerse a 
uzinelor „23 August“ din Capitală, folosesc sudura automată cu arc 
electric sub strat de flux la asamblarea corâoanelor circulare ale unei 
mori de ciment. (Foto . Rt costin)

CITITORII Șl POEZIA
nerații, al lăspîndirii culturii în rîn- 
duiile maselor. Din cuvintele lor s-a 
desprins încă o dată faptul că poe
zia a devenit un bun de preț al oa
menilor muncii, că cele mai va
loroase versuri ale scriitorilor noș
tri cunosc o răspîndire largă, se 
bucură de prețuire — așa cum a 
spus, de pildă, tînărul muncitor 
Alexandru Dobre de la Uzinele „Re
publica" din București. Vorbitorii 
și-au arătat satisfacția de a fi în- 
tîlnit în lunile din urmă asemenea 
versuri care le-au îmbogățit uni
versul sufletesc.

In același timp, cei care au luat 
cuvîntul și-au exprimat părerile a- 
supra unor laturi mai puțin rea
lizate ale poeziilor publicate 
cele două reviste — care nu au 
tisfăcut exigențele cititorilor, 
arătat de exemplu că în unele 
ezii tipărite în ultima vreme, descrie
rea proceselor tehnice, a mașinilor, 
a uneltelor, copleșește și întune
că prezența omului. Astiel muncitorul 
Marian Condrea de la Uzinele „23 
August" s-a referit în cuvîntul său la 
cîteva poezii despre oțelari, semnate 
de Nichita Stănescu — poezii care 
nu reușesc să impresioneze din 
pricina faptului că omul, cel ce su
pune și prelucrează metalul, nu apa
re în prim plan. Infățișînd unele 
aspecte ale muncii culturale în re
giunea București, tovarășul George 
Grigorescu s-a oprit asupra ace
lor poezii în care se descrie în 
imagini greoaie înfățișarea lanu
rilor de grîu sau porumb, dar omul, 
colectivistul, cel care dă viață a- 
cestor frumuseți este prezent în 
cîteva linii convenționale, schema
tice. Printre altele, „Vară dinamică" 
de Petre Stoica, „Porumb" de G. To- 
mozei dovedesc asemenea defici
ențe- In același sens au vorbit 
și alți cititori care au insistat 
asupra necesității unei mai com
plexe înțelegeri a omului con
temporan — arătînd că versuri sem
nate de Cezar Baltag și alți poeți 
sînt deficitare din acest punct de 
vedere. Eleva Doina Tudor de la 
școala medie din Brănești s-a refe-

rit la dorința pe care o au cititorii 
de a afla reflectate cu mijloacele 
poeziei o arie mai largă de aspecte 
ale bogatei vieți sufletești a oame
nilor muncii.

Poezia are desigur în contextul ce
lorlalte genuri literare specificul său. 
Cititorii au Vorbit pe larg despre 
cerințele artistice pe care le au față 
de poeți. Ei au sesizat, pe 
bună dreptate, o anumită sărăcie 
și unilateralitate a preocupărilor în 
poezie, arătînd că versurile publi
cate nu oglindesc suficient de cu
prinzător și de nuanțat gama largă

de 
sa- 
S-a 
po-

Pe marginea unei discuții 
despre lirica actuala

da sentimente ale omului nou, ide
alurile lui. Această idee, exprima
tă printre alții și de studenta Lefi- 
ția Nanu, a fost reluată în timpul 
discuțiilor. Colectivistul Teodor 
Bucur a înfățișat cîteva elemen
te grăitoare privind transformările 
radicale petrecute în conștiința 
colectiviștilor, care au dus la 
noi relații între oameni, la un nou 
mod de a aprecia calitățile tova
rășilor de muncă sau la o nouă 
concepție despre dragoste, căsăto
rie efc. Aceste sentimente caracteris
tice epocii noastre nu au căpătat cu
venita expresie artistică în poezia a- 
părută în publicațiile literare. Par- 
ticipanții la dezbateri au arătat 
că cititorii doresc să întîlnească 
în paginile revistelor literare poe- 
zif de dragoste reflectînd complexi
tatea sufletească a tineretului nos
tru, elanurile lui nobile, visurile sale 
înaripate. După cum au observat 
vorbitorii, în ultimul timp au apărut 
mai puține poezii de meditație, 
poezii care să exprime univer
sul intelectual al omului socialismu
lui, sensul mereu ascendent al cău
tărilor sale creatoare puse în sluj,- 
ba colectivității. Dezvoltînd această 
idee studenții Ion Andreiță și 
Gheorghe Bîlcu au vorbit și despre

succesele obținute de poezia noas
tră realist-socialistă pe acest tărîm 
amintind ca neîntrecut model ver
surile semnate de Tudor Arghezi.

S-a desprins clar ideea că oame
nii muncii nu gustă acele poezii care 
ră-mîn la un simplu nivel descriptiv, 
de constatare și relatare plată, lip
sită de frumusețe și de putere de a 
emoționa. Cititorii dezaprobă în 
egală măsură poezia contorsiona
tă, conținînd imagini neinteligi
bile, uneori lipsite de logică, ca 
și exprimarea simplistă, banală, 
prozaică. Fiecare participant la dis
cuție a dat exemple convingătoare 
în acest sens, subliniind că alături 
de poezii izbutite care au avut 
un răsunet puternic, revistele lite
rare au publicat și lucrări greoaie, 
leflectînd o evidentă lipsă de exi
gență, o superficială muncă asupra 
textului. Printre altele au fost criti
cate unele poezii de Florența Albu, 
„Popas", și „Iarnă de demult" de 
Constanța Buzea, „Cor peste 
rile pă-mînturi“. de 
neci, „Sub liniștea 
Violeta Zamfirescu, 
Titel Constantinescu. S-au citat ima
gini care stau sub semnul incoe
renței, imagini ce trebuie pur 
și simplu descifrate ca adevărate 
șarade, versuri ce nu trec de sim
pla descriere plată a peisajului.

Discuțiile purtate de cititori, exem
plele pe care le-au dat au eviden
țiat că pricina multor neîmpliniri ce 
s-au putut constata în lirica din ul
tima vreme stă în superficiala cu
noaștere a vieții, în „documentarea“ 
sumară, pripită, întîmplătoare care 
urmărește în primul rînd aflarea 
unor elemente decorative, pitorești. 
Distanța față de actualitate este 
încă evidentă în creația unor poeți. 
Versurile lor nefiind mereu împros
pătate de seva 
cultivă simboluri 
gini alambicate, 
ță emoțională.

Necunoașterea 
tă în acele poezii 
dează fapte minore, 
semnificative, rod al unor preocu-

Radu 
sfelară" 
„Rămîi'

ma-
Cîr- 

de 
de

vieții adevărate, 
vagi, cețoase, ima- 
reci, lipsite de for-

vieții este eviden- 
care abor- 

aspecte ne-

pări mărunte, al unui univers su
fletesc limitat. Artă autentică nu se 
poate realiza decît printr-o perma
nentă împrospătare a sferei de 
cunoștințe. Creatorul care se mul
țumește cu impresiile întîmplătoare 
culese cu ani în urmă va ajunge cu 
certitudine la epuizare artistică. 
Or, poezia trebuie să izvorască me
reu nouă, mereu proaspătă, mereu 
vie, din tumultul vieții contemporane.

Realitatea socialistă oferă un 
tezaur inepuizabil de fapte deo
sebite, de sentimente adevărate și 
clocotitoare, capabile să genereze 
marea poezie, după cum au dove
dit-o cele mai de seamă realizări 
ale liricii noastre. Pentru că numai 
o poezie plină de {nțelesuri adinei, 
de semnificații largi emoționează 
și cucerește inimile cititorilor.

Vorbitorii au apreciat interesul 
pe care îl vădesc publicațiile lite
rare și în special „Luceafărul" față 
de tinerii poeți, mulți dintre 
ei începători. „Luceafărul", re
vistă care are drept princi
pală sarcină promovarea celor ce 
fac primii pași în literatură, trebuie 
să manifeste o grijă deosebită pen
tru îndrumarea lor pe un făgaș să
nătos, care să le ofere maximum de 
posibilități în dezvoltarea viitoare, 
lncurajîndu-i cu căldură, revista nu 
trebuie să manifeste o atitudine 
concesivă față de poeziile minore, 
superficiale. Exigența redacțiilor va 
duce în mod firesc la respingerea 
acelor versuri în care se străvăd 
nu căutări creatoare, ci dibuiri ste
rile, lipsite de finalitate, false ino
vații. S-a insistat, de asemenea, în 
discuții, asupra datoriei pe care o 
au scriitorii de a acorda un spri
jin mai eficace cercurilor literare 
din întreprinderi, școli, instituții. 
Profesoarele Natalia Cernăuțeanu 
și Silvia Diaconu au vorbit despre 
atenția pe care scriitorii trebuie să 
o dea poeziei educative, adresată 
tinerei generații.

O manifestare grăitoare a intere
sului de care se bucură poezia au 
fost invitațiile pe care cei ce au 
luat cuvîntul le-au adresat scriitori
lor de a veni în mijlocul colective
lor de muncă, de a le cunoaște mai 
îndeaproape viața, preocupările, ce
rințele artistice, spre a le reflecta 
cit mai veridic și mai profund în 
scrierile lor.

VALERIU RÎPEANU

SEBEȘ, (coresp. „Scînteii"). — In 
ultima vreme, Comitetul de partid al 
comunei Gîrbova, raionul Sebeș, 
și-a sporit preocuparea pentru edu
carea membrilor și candidaților de 
partid. In organizațiile de bază din 
gospodăriile colective Gîrbova, Re
citi, Cărpiniș, membrii și candidații 
de partid primesc sarcini concrete 
la locul de muncă sau pe linie ob
ștească. In adunările generale li se 
cere să informeze cum le-au dus la 
îndeplinire. Aceasta a dus la întări
rea disciplinei, a simțului de răspun
dere al candidaților și noilor mem
bri de partid.

Prezentarea în cadrul organizații
lor de bază a unor expuneri despre 
educația și morala comunistă, des
pre îndatoririle și drepturile mem
brilor de partid, discuțiile purtate 
în legătură cu felul în care comu
niștii se achită de sarcini și se ocu
pă de ridicarea continuă a pro
priului lor nivel politic și ideologic 
contribuie, de asemenea, la educa
rea candidaților de partid.

é

Agevacoop-Ploiești
marfă. Acum am cu
les-o.

— Venim numaide- 
cîf.

în gospodărie soseș
te un camion. Coboară 
șoferul.

— Unde-i marfa ? în
treabă el pe președin
tele gospodăriei colec
tive, Ion Vulpe.

— Dar dumneata cine 
ești ?

— Sînt șofer la 
I.R.T.A.

— Și n-ai venit cu
..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih.

NOTE
'(llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll” 

recepționerul 
coopului ? C 
actele legale 
predat marfa, 
ce preț ? Ai 
de prejuri ?

— Ce acte, ce preț ? 
Puneți marfa în camion 
— răspunde ofensat 
șoferul.

— în acest caz, 
te supăra, dar nu 
să-ți dau marfa.

— N-o puteți da ? 
o să plătiți ben- 
iar marfa pînă 
se va sfrica. Și

Ageva- 
3 face 
că am

nu 
pot

Dvs. 
zina, 
mîine 
cine va fi în pierdere?

Președintele e pus în 
încurcătură. Ce să facă? 
S-a consultat cu ingi
nerul agronom și în 
cele din urmă a încăr
cat marfa în camion. 
Șoferul nu știe de con
diții contractuale, de 
reguli de stabilire a 
calității legumelor. N-a 
întocmii nici proces 
verbal de recepfiona- 
re, nici factură, așa 
cum prevede contrac
tul. A plecat cu marfa, 
avînd doar o nofă de 
expediție (însoțire) In

tocmită de gospodăria 
colectivă, în care erau 
specificate cantitățile 
de legume, pe calități. 
Pe baza acestei note, 
în gospodărie s-a înre
gistrat marfa ieșită,

Abia după cîteva zile 
sosește factura de la 
Agevacoop. Și ce 
constată conducerea 
G.A.C. ? Cantitățile nu 
mai corespundeau no
tei de expediție, fiind 
mai mici, Și nu numai 
afît. Erau schimbate și 
calitățile: o bună par
te din marfa de cate
goria înfîia era trecută 
la o categorie inferi
oară.

„Sistemul" descris mai 
sus sè practică și în alfa 
variante de Agevacoop. 
Chiar dacă vine la 
fața locului 
nerul 
tot

• fură 
bal 
re. De ce 
mese acesfe 
loc? lafă un fapt, 
gospodărie s-au ridicat 
1 000 kg spanac. Re- 
cepționerul a apreciat 
că e foarte bun. Cu 
toate acestea, după un 
timp, Agevacoopul tri
mite gospodăriei o hîr- 
tie prin care comunică 
că spanacul nu s-a 
vînduf, din cauză că 
ar fi fost, chipurile, de 
calitate necorespunză- 
foare.

De ce Aprozarul își 
respectă obligațiile con
tractuale, lucrează con
form legii, iar Ageva
coopul nu ? Ar fi ca
zul să răspundă la a- 
ceasfă 
Traian Negulescu, 
rectorul 
din raionul Ploiești.

TEODOR MARIAN

nu 
Ș' 
de

vine 
recepțio- 

Agevacoopului, 
încheie fac- 
proces ver- 

recepționa- 
nu se înfoc- 

acfe pe 
Din

întrebare tov. 
di- 

,Agevacoop"

CINEMATOGRAFE : M-AM SATURAT 
DE CĂSNICIE 
grafele Patria 
16,45; 19; 21,15), I.
14; 16,30; 19; 21.15 
Doja (10,15; 12,15; 
Stadionul Ciulești 
DIN SPESSART ;
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 21), București (9; 
11; 13; 15; “ " ~ *- - --
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. Alecsandrl (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). 
CÎND VINE DRAGOSTEA ; 1 Mai (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). TAINA EI : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,45 
la 14; 16,15; 18,30; 20,45). SCRISOARE
DE LA O NECUNOSCUTĂ ; Tinere
tului (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). DOUA 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 SEARA : 13 Septembrie (12,30; 16,30; 
18,30; 20,30). PICTORUL ȘI EPOCA — SE
MICENTENARUL I. L. CARAGIALE — 
DOMNUL LENTILA ÎN DEȘERT : (rulea
ză la cinematograful Timpuri Noi de la 
10 la 21 în continuare). RAZE PE GHEA
ȚA : Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), Gră
dina 13 Septembrie (20,15). FETELE — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia (10,15; 12,15; 
16,30; 18,45; 21). Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
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 RÎDE, CÎNTĂ 
ȘI DANSEAZĂ ; rulează la cinematogra
ful C. David (15,30; 18; 20,30). CÎND CO
MEDIA ERA REGE : rulează la cinema
tografele V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21 
— grădină 20), Arta (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15), Donca Simo (15; 17; 19; 21 

“ ” “ ‘ ’ (10,15;
(ii; 

20,30).
(16; 

16,30:

rulează la cinemato- 
(10 ; 12,15 ; 14,30 ;
C. Frimu (0,30; 11,45; 

— grădină 20.30), Gh. 
14,30; 16,45; 10; 21,15), 
(20,15). FANTOMELE 

Republica (8,45; 10,45;

17; 19; 21), G. Coșbuc (10;

grădină 20,30), Alex. Sahia 
TOM-DEGEȚELUL : Unirea 
17,15; 19,30 — grădină

NUMAI O GLUMA : Flacăra 
18,15; 20,45), Miorița (10; 12; 14,15;

12). 
15;

18,45; 21), Grădina Alex. Sahia (20.13). 
ȘOFERII IADULUI : Munca (15; 17- '0; 
21). EL HAKIM : Popular (10,30; 16; >0;
21). MEXICUL CÎNTĂ : 16 FebruariflQl6; 
18; 20). BĂTRINUL ȘI MAREA : rute .ză 
la cinematografele M. Eminescu (16; 18,15;
20.30) , Luceafărul (15; 17; 19,15 — grădină
20.30) . CIELITO LINDO : rulează la ci
nematograful Ilie Pintilie (15; 17; 19 — 
grădină 20). ALBĂ CA ZĂPADA : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). DUELUL N-A AVUT LOC: 
G. Bacovia (16; 18; 20). UN OM TRECE 
PRIN ZID ; rulează la cinematograful 
Olga Bancic (15; 17; 19 — grădină 20.30). 
COCOȘATUL : Drumul Serii (15; 17; 19; 
21). '

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI : Din cuprins : n Tele
jurnalul săptămînii a întrecerea socia
listă la Uzina de mașini electrice din 
București a Dicționar tehnico-economic a 
Din creația cercului literar al orașului 
Turda « Muzică distractivă. Cîntă o for
mație instrumentală condusă de Costel 
Stingaciu. Soliști : Mariana Terplan și 
Gabriel Gheorghiu. 19,00 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE : Din cuprins : a Buleti
nul lucrărilor agricole a Rep-îȘStedul fil
mat : „La seceriș“ — Asigurarea®?»’?) fu
rajere a Emisiunea literară : .'ir a pe 
ogoare“ a Muzică populară romi. ască. 
Cîntă orchestra „Lazăr Cernescu“ dl.i Ca
ransebeș. Soliști ; Florentina Vlad, Ana 
Pacatluș, Sofia Preda, Florentin Iosif și 
Dimitrie Chepețeanu.

CUM VA FI VREMEA?
Ieri în țară : Vremea a fost ușor in

stabilă, cu cerul schimbător. înnouiărl 
mai accentuate s-au produs în Moldova, 
Ardeal, Banat, Oltenia și în vestul Mun
teniei, unde local au căzut ploi inter
mitente sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, pe alocuri cu in
tensificări predominînd din Sectorul su
dic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 18 grade 
la Bistrița, Oravița și Tg. Jiu și 32 grade 
la București, Giurgiu și Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 iulie : Vremea se va menține 

. instabilă, cu cer variabil. Ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice vor cădea in toate regiunile ță
rii. Vînt potrivit, izolat pînă la tare 
din nord-vest. Temperatura în scădere 
la început, apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 grade, local mal 
ridicate la sfîrșitul intervalului'.
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Plecarea unei delegații economice în Anglia
La invitația guvernului britanic, 

marți dimineața a plecat spre Lon
dra o delegație economică romînă, 
condusă de Sergiu Bulgacoff, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, pentru a face o vizită 
oficială de informare în Marea Bri- 
tanie.

Delegația este însoțită de un grup 
de experți.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost conduși 
de reprezentanți ai conducerii Comi
tetului de Stat al Planificării, ai 
unor ministere economice și Came
rei de Comerț a R. P. Romine, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față reprezentanți ai 
legației Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)
090

Deschiderea expoziției documentare „Imagini din Franța“
Cu ocazia Zilelor culturii franceze, 

organizate în cadrul protocolului de 
schimburi culturale dintre R. P. Ro
mînă și Franța, marți s-a deschis, 
în sala Uniunii Arhitecților din Ca
pitală, expoziția documentară „Ima
gini din Franța“.

Au participat Gh. Pele, secretar 
general în Ministerul Afacerilor Ex
terne, prof. acad. Duiliu Marcu,

președintele Uniunii Arhitecților din 
R. P. Romînă, arhitecți, artiști plas
tici, ziariști.

A fost de față Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R- P. Ro
mînă, șefi ai altor misiuni diploma
tice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
o®o

Consfătuire privind îmbunătățirea 
învățămîntului tehnic superior

în zilele de 16 și 17 iulie, Minis
terul învățămîntului a organizat o 
consfătuire pentru a analiza și îm
bunătăți planurile și programele de 
studii din învățămîntul tehnic supe
rior.

La lucrări au participat reprezen
tanți ai ministerelor și instituțiilor 
centrale, academicieni, cadre didac
tice din institutele de învățămînt 
tehnic superior, specialiști din între
prinderi, institute de cercetări și 
proiectări.

în cuvîntul de deschidere, Ilie

Murgulescu, ministrul învățămîntu
lui, a subliniat necesitatea unei mai 
strînse legături între învățămîntul 
tehnic superior și producție, pentru 
o pregătire teoretică și practică a 
viitorilor ingineri la înălțimea cerin
țelor economiei naționale.

Participantă la consfătuire, con
stituai în 10 secții de lucru, și-au 
adus contribuția prin propuneri va
loroase la îmbunătățirea planurilor 
și programelor de studii din învă- 
țămîntul tehnic superior.

(Agerpres)
o®o

Examenele de admitere 
în învățămîntul superior

După cum comunică Ministerul Invăță- 
mintului, concursul de admitere în in- 
vătămintul superior (cursuri de zi), la 
toate facultățile institutelor tehnice si a- 
gronomice, precum și la facultățile de 
matematică, fizică, chimie și la secțiile 
de filozofie din cadrul universităților va 
începe în ziua de 7 septembrie a.c.

La celelalte institute și facultăți, con
cursul de admitere va începe în ziua de 
18 septembrie a.c.

La institutele de teatru și de arte plas
tice, la conservatoare, la institutul de 
cultură fizică, precum și la facultățile 
de educație fizică, arte plastice și muzi
că din cadrul institutelor pedagogice de 
3 ani, probele practice încep în ziua de 
7 septembrie a.c.

înscrierile candidatilor se fac la se
cretariatele facultăților, între 10 și 30 
august pentru institutele și facultățile din

prima etapă a concursului. Candidatii 
care susțin examenul de maturitate in 
sesiunea din toamnă vor putea să se în
scrie la concursul din prima etapă pînă 
la 6 septembrie inclusiv.

Pentru institutele și facultățile care tin 
concurs în a doua etapă, înscrierile se 
vor face între 20 august — 12 septem
brie a.c.

Condițiile de admitere, disciplinele la 
care se dă concurs și programele lor se 
pot obține de la secretariatele facultă
ților și sînt publicate în broșura „Admi
terea în învățămîntul superior", editată 
de Ministerul învățămîntului.

în cursul lunilor iulie și august, can
didatii la concursul de admitere în în- 
vătămîntul superior pot participa la 
cursurile de pregătire organizate de in
stitutele de invătămînt superior.

(Agerpres)
O® O

încheierea lucrărilor conferinței de fiziologie
Marți s-au încheiat la Sinaia lu

crările conferinței de fiziologie, or
ganizată de Societatea de fiziologie 
și Institutul de fiziologie normală și 
patologică „Dr. D. Danielopolu” al 
Academiei R.P. Romîne.

Participanții la conferință — oa
meni de știință și medici de specia
litate — au dezbătut timp de două 
zile probleme privind fiziologia sis
temului nervos și endocrin. în cursul 
lucrărilor au fost ținute 45 de comu
nicări științifice și referate.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de acad. Grigore Benetato.

Conferința a trimis o telegramă 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romînă prin care, în 
numele cadrelor medicale, exprimă 
recunoștința față de partid și guvern 
pentru condițiile create desfășurării 
muncii de cercetare științifică, hotă- 
rîrea de a ridica nivelul ocrotirii să
nătății oamenilor muncii din țara 
noastră.

(Agerpres)
o®o

Călătorie în
(Urmare din pag. I-a)

de 35—36 de grade. Departe, 
combinele se zăresc deformate ne
firesc de aerul înfierbîntat care 
pîlpiie ca niște flăcări jucăușe, fără 
culoare. Umblăm multă vreme prin 
lanul de „5000". Din cînd în cînd 
inginerul se apleacă, ia țărîna în 
mină, o sfarmă. A devenit tăcut și 
concentrat. Abia cînd ieșim din Ian 
vorbește :

— S-a făcut prașila întîia la timp. 
Și celelalte. Dacă le întîrziam cu 
cîteva zile... Pe aici a cam fost un 
timp secetos. Ei, 5000 la hectar tot 
scoatem noi !

Ajungem în dreptul unei tarlale 
cu mazăre. Sare jos. la cîteva păs
tăi, le desface.

— Mîine dimineață, pe rouă, tre
buie să recoltăm și mazărea de 
aici. Sînt aproape zece hectare.

Se urcă din nou în șaretă și îmi 
dă cîteva boabe. Sînt tari și au 
miezul dulce-amărui. Șareta aleargă 
iar printre lanuri de porumb, de 
floarea-soarelui. 11 privesc pe ingi-

miezul verii
ner de-aproape. Are zece ani de 
practică în agricultură. A terminat 
facultatea la lași, în 1952. A lucrat 
în primele gospodării colective din 
raionul Făurei, a fost o vreme in
giner șef la S.M.T.-ul Șendreni, apoi 
șeful secției agricole de la raionul 
Galați. în primăvara asta s-a întors 
în producție.

— De mult îmi doream asta, măr
turisește aproape fără să-l întreb.

Cînd ajungem în sat, cu puțin 
înainte de clădirea conducerii gos
podăriei, o fată ne face semn să 
oprim.

— Tovarășe inginer, vi s-a adus 
mobila.

Coborîm. Inginerului i s-a ame
najat o locuință cu două odăi, în 
care s-a adus mobilă nouă, cum
părată de gospodărie. Un pat du
blu, cu noptiere, garderob spațios, 
masă, scaune, oglindă. Toate noi.

— Văd că gospodăria are grijă 
de dumneata.

Inginerul Dobre mă privește cu 
ochii iui albaștri și zîmbește.

T E L E G R A MJ_E XJE R NJ
Colaborare frățească

Munții Bucegi. Vedere 
din Buștenio

loc în sa- 
Czottner, 

al R.P.U.,

s-au și făcut principalele calcule 
crearea unei insfalafii unice 

plasmă cu o capacitate de zeci 
de kilowaji. Construcția instala- 
începe în viitorul apropiat. Ea

„Pravda , V. Golovacev 
reportaj despre experimen- 

............................... Pe 
cu ar- 

era considerat drept o 
.plafonul"

Â fost dată în exploatare linia 
energetice ale

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
Agențiile TASS și M.T.I. informează 
că a fost dată în exploatare într-un 
cadru solemn linia de înaltă tensi
une „Mir” care unește sistemele 
energetice ale R.P. Ungare și Uni
unii Sovietice. Curentul electric de 
la termocentrala din Dobrotvorsk 
cu o intensitate de 2’20 kilovolți a 
parcurs linia de transport de ener
gie electrică cu o lungime de 310 
km terminată chiar atunci. Prin 
noua linie Ungaria va primi anul a-

de înaltă tensiune care unește sistemele 
U.R.S.S. ți R- P. Ungare

cesta pînă la 200 de milioane kWh 
de energie electrică iar în anul 1965 
va primi o cantitate de energie e- 
lectrică echivalentă cu cea produsă 
de cea mai mare centrală electrică 
din Ungaria, cea de la Tiszapalko- 
nya cu o putere de 200 megawați. 

La solemnitatea dării în exploa
tare a liniei, care a avut 
tul Sajdszeget, Sândor 
ministrul industriei grele 
a rostit o cuvîntare.

In U. R. S. S. se experimentează

r spuns de
Primul ministru al Ceylonului cere S.U.A. să nu se amestece 

în treburile interne ale acestei (ări
(Agerpres). — în- 

adresată ambasado- 
la Colombo, Frances

COLOMBO 
tr-o scrisoare 
rudui american
E. Willis, primul ministru ceylonez,
d-na Bandaranaiko, cere Statelor 
Unite să nu se amestece în treburi
le interne ale Ceylonului. Această 
scrisoare constituie răspunsul gu
vernului ceylonez la cererea expri
mată de ambasadorul american de 
a se plăti despăgubiri societăților 
americane Esso și Caltex pentru pro
prietățile lor preluate de societatea 
de stat Corporația petrolieră cey-

lonezct. Ambasadorul a amenințat 
că, în cazul în care aceste despă
gubiri nu vor fi plătite în decursul 
următoarelor șase luni, S.U.A. ar 
putea întrerupe acordarea „ajutoru
lui" pentru Ceylon.

Primul ministru ceylonez sublinia
ză în scrisoarea sa că cel mai mare 
ajutor pe care S.U.A. l-ar putea da 
este de a permite fiecărei țări să-și 
desfășoare dezvoltarea economică 
în mod independent, fără presiuni 
și amestec în treburile ei interne.

o® o

Bucureșfenii îndrăgesc Snagovul, .1 
Sîmbăfa și duminica, mii de cetățeni j 
pornesc spre Snagov cu autobuzele,) 
motocicletele, scuterele — cu ce se j 
nimerește. Numai cu trenul, nul AuJ 
ceva bucureșfenii contra trenului ? j 
N-au. Nu merg cu trenul. Pentru ) 

f simplul motiv că nici nu există, 
j Înainte vreme, exista și un tren j 
( pentru Snagov. Un compozitor îi în-j 
[ chinase și un cînfec : „Trenuleț, tre- j 
( nulef de Snagov". Dar de vreo doi )

a

în ziarul 
publică un 
tarea generatorului de plasmă, 
vremuri, scrie autorul, motorul 
dere internă 
mare realizare tehnică. Dar „[ 
lui era de numai 10—15 000 de kilo
wați. Curînd locul său a fost ocupat 
de turbinele cu aburi și cu gaze. Teh
nica epocii noastre cosmice și atomice 
cere însă mașini tot mai puternice și 
mai economice, scrie autorul reportaju
lui. Căile rezolvării acestei probleme 
trebuiau căutate în crearea unui gene
rator de plasmă.

încă de pe vremea lui Faraday se 
știa că pentru a obține curent electric 
trebuie să miști o sîrmă metalică în- 
fr-un cînip magnetic. Dacă în locul sîr- 
mei se folosește un jet de gaze care 
străbate cîmpul magnetic se obține un 
generator care nu are nevoie de 
discurile turbinei. Principalul său avan
taj este că are o putere foarte mare, 
putînd produce milioane de kW. Pen-

------OfiO------

tru ca gazele să devină bune condu
cătoare de electricitate ele sînt ioni
zate și încălzite la mari temperaturi. In 
felul acesta se obfine plasma.

V. Golovacev a vizitat laboratoarele 
unde s-a experimentat modelul viitoa
rei insfalafii destinate transformării 
energiei calorice în energie electrică. 
Impărfășindu-și impresiile în legătură 
cu aceasta el arată că în Uniunea So
vietică 
pentru 
pentru 
de mii 
(iei va , 
va avea înălțimea unei case cu opt 
etaje. în inferiorul ei plasma va atinge 
o temperatură de 3 000 de grade.

Dezbaterile din Adunarea 
Franceză

PARIS (Agerpres). — Luni sea
ra s-au încheiat în Adunarea Na
țională Franceză dezbaterile în le
gătură cu moțiunea de neîncredere 
în guvernul Pompidou, depusă de 
patru grupări politice din parla
ment (socialiștii, „independenții”, 
partidul M.R.P., „Uniunea democra
tică”). Moțiunea de neîncredere a 
fost prezentată în legătură cu ce
rerea guvernului de a se adăuga 
la actualele alocații militare uria
șe, încă 239 miliarde de franci pen-

o»o

Greva metalurgistelor 
de toți oamenii

a s «.belgieni este sprijinită 
muncii din Belgia

Națională

creării așa-zisei „for-

împotriva 
ei și gu- 

numai în 
înfăptuire

tru necesitățile 
țe de șoc” atomice franceze.

Trebuie subliniat că autorii rezo
luției nu sînt nicidecum 
cursei înarmărilor, între 
vern există divergențe 
problema metodelor de
practică a pregătirilor de război în 
cadrul Uniunii Atlanticului de nord.

Grupările politice menționate cer 
ca în locul creării așa-zisei „forțe 
de șoc” atomice naționale să fie 
creată „forța de șoc” atomică în 
cadrul faimoasei „mici Europe” sub 
egida S.U.A.

încercînd să-i împiedice pe depu
să voteze împotriva guvernu- 
primul 

specificat 
moțiunii

f ani 
f 
f
i 
f f r
(• 
f

ministru, Pompidou, 
că votul în ju
de neîncredere seMetalurgiștii din Borinage, scrie 

la 16 iulie ziarul „Drapeau Rouge“, 
colectează bani pentru a acorda a- 
jutor muncitorilor greviști din Hae
len. Greviștii primesc ajutor finan
ciar din partea Confederației Gene
rale a Muncii din Belgia — cea mai 
mare uniune sindicală din țară. Con
federația sindicatelor creștine a ho- 
tărît, de asemenea, să acorde ajutor 
material metalurgiștilor greviști.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — De 
șapte săptămini sînt în grevă meta- 
lurgiștii din orașul Haelen (pro
vincia Limbourg) care luptă pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață.

Dîrza luptă grevistă a muncitori
lor flamanzi, care revendică majo
rarea salariilor, se bucură de un 
sprijin călduros din partea tuturor 
oamenilor muncii din Belgia.

tați 
lui, 
a 
rul
referă la întregul buget suplimen
tar cerut de guvern, buget în care, 
pe lingă creditele militare pentru 
arma atomică, intră și fonduri pen
tru asigurări sociale și alte capi
tole bugetare. Această manevră — 
se spune în relatarea coresponden
tului din Paris al agenției U.P.I. — 
a fost violent criticată de un mare 
număr de deputați.

Deputatul comunist François Bil- 
! loux a subliniat că politica înarmă- 
. rii atomice, promovată de guvern, 
este pe placul revanșarzilor vest- 

1 germani, care caută, de asemenea, 
: să obțină arma nucleară.
i François Billoux a demascat le- 
i gâturile monopolurilor franceze cu 
I capitalul financiar internațional, 
i care se îmbogățește din cursa înar- 
■ mărilor, în special a înarmării a- 
tomice, și a enumerat societățile 
franceze, care se îmbogățesc din 
crearea „forței de soc” atomice.

Trecîndu-se la vot. moțiunea de 
neîncredere în guvern a întrunit 
206 voturi din totalul de 480, adică 
mai puțin de majoritatea necesară. 
Cu toate că prin acest vot credi
tele cerute de guvern au fost apro
bate, agențiile de presă subliniază 
că s-a înregistrat cel mai important 
număr de voturi de pînă acum îm
potriva actualului cabinet.

Apelul C.C. al P.G. din Grecia 
adresat poporului grec

(Agerpres). — TASS 
Central al Partidului

fost trecut pe... linie moartă, J

J 
J 

făcute I 
circulație 1J 

fre- J
AJ,

n^tdntanee, ATENA 
Comitetul

Comunist din Grecia a adresat po
porului grec un apel în care scoate 
în evidență primejdia care amenință 
pe fiecare democrat și- patriot, pe toți 
oamenii muncii din Grecia ca ur
mare a aprobării de către majori
tatea guvernamentală din parlament 
a proiectului de lege neofascist cu 
privire la așa-zisele măsuri de secu
ritate.

C.C. al P.C. din Grecia arată că 
proiectul de lege este îndreptat nu 
numai împotriva forțelor de stînga, 
ci și împotriva oricui se' pronunță 
împotriva politicii antinaționale a 
guvernului.

Aprobarea proiectului de lege 
reacționar și noile represiuni împo
triva democraților, lucru dovedit în
deosebi de pregătirea procesului îm
potriva lui P. Bettas, membru al 
C.C. al P.C. din Grecia, arată — se 
spune în apel — că dacă nu i se va 
da o ripostă guvernul își va înfăptui 
proiectele profasciste.

C.C. al P.C. din Grecia cheamă 
toate forțele patriotice din țară să 
formeze un front unic împotriva pri
mejdiei de fascizare a țării și cere 
anularea tuturor legilor speciale 
și legalizarea P.C. din Grecia.

2 000 de muncitori belgieni din minele de cărbuni „Saint Albert“ au 
demonstrat zilele trecute, în localitatea Peronnes, împotriva proiectatei 
închideri a minelor.

demersuri n-au fost 
repunerea lui în 

două săptămîni, 
făcut reapariția.

Cîte 
j pentru 
[ Acum vreo 

nuleful și-a tăcut reapariția, n j 
făcut o singură cursă... și gata. A o- j 
bosit. Nu mai circulă. Interesîndu-ne j 
la diferite servicii ale Direcției gene- j 
rale C.F.R. ni s-a spus că nu există j 
bilete tipărite pentru distanța Bucu- j 
rești-Snagov, iar la Snagov — nu exis-J 

( tă casier. Dar cel mai serios motiv -{ 
I este că n-ar exista amatori pentru j 
[ excursiile duminicale.

Propunem să mai fie pus frenule- ] 
ful măcar o dată în mișcare. De data j 
asta, exclusiv pentru acei funcționari j 
care susțin că nu sînt excursioniști la j 
Snagov. Nu de alta, dar ca să se i 
convingă la fața locului de contrariul, j

I. PLEAVĂ ]
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Alianța

■

Americii Latine
Pierderile — midi mai mari decît „ajutorul“ primit

Revista „U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT” a publicat extrase dintr-o 
cuvînfare rostită ds Jorge Mejia Pa
lacio, ministrul de finanțe al Colum
biei, unul din directorii executivi ai 
Băncii pentru reconstrucție și dez
voltare, consacrată efectelor așa-zi- 
sului program de ajutorare al S.U.A., 
intitulat „ALIANȚA PENTRU PRO
GRES" :

„După un an de aplicare, „alianța” 
n-a fost în stare să influențeze ten
dința de regres din economiile țări
lor Americii Latine. Ceea ce putem 
face noi este doar de a-i examina 
deficiențele.

Prima — și cea mai fundamentală 
— este cît de puțin a intervenit ea 
pentru a susține piețele și prețurile

la principalele noastre mărfuri de ex
port. Eu sînt dintr-o fără care a pri
mit o contribuée mai mare din par
tea „Alianței”. Cu toate acestea, pier
derile suferite pe piață și ia prețurile 
pentru cafea, după conferința de la 
Punta del Este (unde s-a născut „Ali
anța"), sînt de două sau de trei ori 
mai mari decît „ajutorul" pe care 
l-am primit".

Referindu-se în continuare la ba
rierele comerciale ridicate 
în calea importurilor de 
mărfuri din țările Americii 
Latine, Palacio a spus :

„Nu poate exista un vii
tor economic pentru noi 
dacă dincolo de frontiere
le și litoralurile noastre

de S.U.A.

I n
„C r i z a z «

Republica

„Ajutorul" american nu este 
altceva decît o jefuire a popoa
relor Americii Latine. Programul 
Wall-Street-ului este foarte sim
plu : să folosească toate mijloa
cele pentru 
profituri".

asigurarea de supra-

(Ziarul argentinian 
„LA HORA")

regretabil este faptul 
Alianța pentru progres" a 

fost folosită ca bîtă si momeală... 
A da de înțeles că în politica 
externă țările latino-americane 
trebuie să se situeze pe poziții 
de o eficacitate îndoielnică, pen
tru a putea primi din partea 
noastră ajutor economic, înseam
nă a reedita principala cauză a 
eșecului nostru în relațiile cu A- 
merica Latină. Aceasta înseamnă 
să recunoaștem că în ultimii 20 
de ani n-am învățat aproape ni
mic".

„Cel mai 
că „.

(„NEW YORK 
HERALD TRIBUNE")

Statistica seacă șl crudă ofe
ră toate motivele să se creadă

că „Alianța pentru progres" este 
o capcană pentru țările latino-a
mericane, acoperită cu irazo fru
moase de către bogatul vecin 
din nord, care ți-a creat bogă
ția pe baza sărăciei țărilor care 
depind de el".

(Revista „POLITICA" 
— Mexic)

„Alianța pentru progres" este 
un program al neocolonialismu- 
lui. Americanii nu vor să-l folo
sească pentru industrializarea A- 
mericli Latine. în loc să finanțe
ze progresul nostru, în realitate 
ei procedează invers — obligă 
America Latină să finanțeze pro
gresul Statelor Unite. „Alianța 
pentru progres" este un instru
ment al războiului rece sau, mai 
precis, un instrument al violen
tei politice asupra Americii La
tine".

(Din interviul acordat ziarului 
„Jornal de Brazil" de L. Brlzol- 
la, guvernatorul statului brazi
lian Rio Grande do Sul).

nu putem vedea nimic altceva decît 
ridicarea de bariere împotriva noilor 
noastre produse. Fondurile „Alianței“ 
ar trebui folosite pentru a sprijini ac
celerarea dezvoltării, iar nu ca o com
pensație insuficientă pentru pierderi 
pricinuite de situații pe care noi le-am 
putea remedia. Dacă nu se va face a- 
ceasfa, vom ajunge ca la sfîrțltul celor 
10 ani ai programului să constatăm că 
aceste popoare, (din America Latină) 
sînt chiar mai sărace decît astăzi".

„Atîf 
Latine 
o va avea în întreaga Americă La
tină programul „Alianța pentru pro
gres”, va fi hotărîtă în următoa
rele șase luni în Republica Domini- 
cana 
ziarul „The New York Times".

De 
arată autorul 
au tratat 
Republica Dominicană

S.U.A. cît și țările Americii 
consideră că soarta pe care

— scrie ziaristul Tad Szulc în

ce ? Deoarece S.U.A.
— prin felul în 

problema zahărului 
nu au

care 
din 

linul

Condiționat de grele obligații politice“
„Anul trecut, în au

gust, ministrul american 
al finanțelor, Douglas 
Dillon, a propus la Pun
ta del Este, republicilor 
latino-americane un aju
tor pentru a lupta cu să
răcia și pentru a înlătu
ra astfel cauzele care 
generează simpatii față 
de Cuba. Acest proiect 
a fost denumit „Alianța 
pentru progres" — scrie 
K. S. Karol în săptămâ
nalul parizian „L’EX- 
PRESS". Dar, subliniază 
autorul, „Fidel Castro va. 
putea explica 
americanilor că 
a avut 
încă în 
a anului 
tizat că.

latino- 
tara sa 

dreptate cînd 
luna august 

trecut a aver- 
„Alianța pen

tru progres” este condi
ționată de obligații poli
tice. El va spune : „La 
Punta del Este, Statele 
Unite s-au demascat : în 
schimbul dolarilor, lati- 
no-americanii vor trebui 
să renunțe la dreptul sli

veran la autodetermina
re. De acum înainte, „Co
mitetul securității” va 
hotărî de către cine anu
me și cum să fie condu
se țările latino-america
ne”... Președintele S.U.A. 
și consilierii săi pen
tru treburile latino- 
americane înțeleg ce pe
ricol la adresa „Alianței 
pentru progres" îl con
stituie starea de spirit 
antiamericană în diferite 
țări ale Americii Latine. 
Dar, in loc să continue 
eforturile pentru destin
derea încordării interna
ționale depolitizînd „Ali
anța pentru progres”, 
Statele Unite au consi
derat necesar să o lege 
de lupta deschisă împo
triva 
unei 
t.uri
situația politică internă 
a S.U.A. In primul rînd, 
este vorba de influența

seama de faptul că zahărul este < 
pentru ea seva vieții. Din această ' 
cauză, observatorii susțin că Repu- < 
blica Dominicană va fi împinsă că- < 
fre o criză economică și politică. ’

Votarea de către Camera Repre- , 
zentanților din S.U.A. a noii legi a 1 
zahărului, care reduce cu 60 la '
sută cota exportată de Republica . 
Dominicană pe 
at în această 
mare criză din 
la primii pași 
guvern...".

Subliniind că „neremedierea aces
tei probleme ar putea duce la pu
ternice resentimente antiamericane“, 
autorul arată că „după părerea per
soanelor oficiale ale ambelor părți, 
„Alianța penlru progres“ își va pier, 
de viabilitatea în Reoublica Domi
nicană",

piața S.U.A., a cre- 
republică cea mai 

cîte au avut loc de 
nesiguri ai actualului

Oii" 
Co".

Cubei. Cauzele 
asemenea întorsă- 

trebuie căutate în

companiilor particulare 
din S.U.A., care operea
ză pe continentul sud- 
american”. In legătură 
cu aceasta. în articol se 
arată că administrația a- 
meri cană ascultă cu a- 
tenție părerea unor com
panii ca „Standard 
sau „United Fruit

„Guvernele acelor țări 
latino-americane care în 
cele din urmă au votat 
pentru noua versiune a 
„Alianței pentru progres” 
și-a.u asumat marele ri.se 
de a se rupe de popor".

„Alianța pentru pro
gres” riscă să devină 
încă o dovadă a faptu
lui că Statele Unite nu 
sînt în stare să îmbună
tățească condițiile de 
viață în țările slab dez
voltate ale Americii La
tine... Acest punct de 
dere este împărtășit 
către un număr uriaș 
latino-americani".

ve
de 
de

Rezultatul : menținerea 
hi situația de colonii <
„Scopul investițiilor străine de < 

capital în America Latină constă < 
în lărgirea extracției de materii < 
prime destinate exportului. Repar- < 
tizarea geografică a investițiilor * 
străine de capital corespunde mai J 
mult sau mai puțin geografiei ex- < 
portului. Acesta este rolul tradi- < 
țional al capitalului străin in A- \ 
merica Latină. Importul de capital < 
străin se efectuează nu in scopul 1 
de a dezvolta producția de mărfuri ‘ 
necesare la un moment dat eco- < 
nomiei Americii Latine, ci urmă- < 
rește un scop cu totul opus . spo- J 
rirea producției de materii prime < 
vandabile pe piața internațională, < 
ceea ce mărește dependența eco- J 
nomică a Americii Latine față de < 
țările industriale furnizoare de ca- < 
pital. Drept rezultat, țările Amefi- ! 
cii Latine rămîn în situația de co- < 
Ionii'. ■ <

MANUEL MORENO SANCHEZ < 
(economist lat.ino-amerlcan) r
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a tuturor țârilorComerțul trebuie
ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMEuE ȘTIRI „Poporul coreean trebuie să hotărască 

singur asupra treburilor sale interne"
Răspunsul sovietic la mesajul 

a R. P. D.
Âdunării Populare Supreme 
Coreene

Uniunea Sovietică este gata să semneze 
oricînd un acord cu privire ia dezarmare

Interviul acordat de N. S. Hrușciov unor ziariști americani
MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, la 13 
iulie, N. S. Hrușciov a primit un 
grup de ziariști americani în frunte 
cu Lee Hills, președintele societății 
americane a redactorilor de ziare, 
redactor responsabil al companiei de 
presă „Knight News-Papers“. In 
interviul acordat ziariștilor ameri
cani, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a confirmat din 
nou că Uniunea Sovietică este gata 
să semneze oricînd un acord cu 
privire la dezarmare, la distrugerea 
armamentului nuclear și la înceta
rea pentru totdeauna a tuturor ge
nurilor de experiențe nucleare. 
„Considerăm că mijloacele nationale 
asigură în prezent controlul asupra 
interzicerii experiențelor, nucleare".

„Dacă în prezent, americanii ar 
înceta experiențele cu arma nuclea
ră și am ajunge la o înțelegere cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală și la distrugerea armei nu
cleare, ar dispare necesitatea ca noi 
să efectuăm experiențe proprii“. 
Dacă America va continua politica 
experiențelor, „aceasta desigur ne va 
Sili să facem același lucru".

în cursul interviului, N. S. Hruș
ciov a subliniat că explozia nucleară 
americană la mare altitudine „nu va 
împiedica cîtuși de puțin acțiunea 
rachetelor noastre globale“. „Noi 
dispunem într-adevăr de racheta 
globală, care nu poate fi distrusă de 
nici un fel de mijloace anti-rachetă. 
Se, poate spune că racheta noastră 
nimerește și musca în Cosmos“.

N. S. Hrușciov a declarat că, de 
fapt, el nu vede nici un fel de pie
dici 
rea 
„Nu 
fată 
nici 
Cred că nici America nu are fată 
de noi nici un fel de pretenții. Nu 
sîntem un concurent al S.U.A."

Șeful guvernului sovietic a subli
niat din^nou necesitatea coexisten
ței pașnice.. în ce privește orîndui- 
rea social-politică, el a declarat • 
„Această problemă trebuie rezolvată

de neînlăturat pentru dezvolta- 
colaborării sovieto-aniericane. 
avem, nici un fel de pretenții 
de Statele Unite ale Americii, 
teritoriale și nici de alt gen.

nu pe calea războiului, ci pe calea 
întrecerii pașnice. Popoarele trebuie 
să aleagă singure sistemul social 
care li se potrivește cel mai bine".

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a spus că S.U.A. „își 
provoacă ele însele daune”, renun- 
țînd la comerțul cu U.R.S.S. El și-a 
exprimat regretul că între U.R.S.S. 
și S.U.A. nu există relații comer
ciale normale.

Referindu-se la problema Berlinu
lui occidental, N. S. Hrușciov a de
clarat că argumentele S.U.A. în spri
jinul continuării regimului de ocu
pație în Berlinul occidental nu sînt 
întemeiate. „Trupele de ocupație ale 
S.U.A., Angliei și Franței trebuie să 
fie evacuate din Berlinul occidental“. 
„Cît timp în Berlinul occidental vor 
fi menținute trupele de ocupație ale 
S.U.A., Angliei și Franței, ele vor 
juca mereu rolul de excitant care 
va face să crească temperatura în 
relațiile dintre state".

Uniunea Sovietică va semna tra
tatul de pace german împreună cu 
statele care vor dori acest lucru. 
„Sintern amenințați, se fac încercări 
de a ne intimida cu mobilizarea. 
Dar noi, oricum vom semna trata
tul de pace". „Noi nu ne vom grăbi, 
dar nici nu vom tărăgăna. Nu fixez 
un termen, noi nu ne pierdem încă 
speranța că guvernul S.U.A. și alia- 
ții săi vor da dovadă de o înțelegere 
rezonabilă, nu ne pierdem speranța 
în soluționarea rezonabilă a acestei 
probleme".

Șeful guvernului sovietic a salu
tat declarația președintelui S.U.A., 
Kennedy, făcută la conferința de 
presă din 5 iulie, potrivit căreia in
tenția sa este de a trăi în pace cu 
toate țările. Dar „politica promovată 
de un guvern este apreciată de po
poare nu după cuvinte, ci după 
fapte concrete“. „Iar faptele, din 
păcate, nu confirmă năzuința des
pre care vorbește în declarația sa 
președintele S.U.A.“ ; un exemplu 
în acest sens fiind poziția Statelor 
Unite în problema germană și în 
alte cîteva probleme.

în Uniunea Sovietică se manifestă 
satisfacție pentru colaborarea dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul a- 
griculturii. în U.R.S.S. au venit 
mulți fermieri, specialiști ai agri
culturii americane, iar delegații de 
specialiști sovietici au fost în S.U.A. 
„Sîntem mulțumiți de rezultatele 
acestor vizite și sîntem dispuși să 
dezvoltăm și pe viitor asemenea 
contacte“. într-o serie de probleme, 
legate de producția agricolă, U.R.S.S. 
nu numai că nu este în urma Sta
telor Unite, dar se află la un nivel 
mai înalt.

Asemenea domenii sînt activi
tatea de selecționare, mai ales, 
alegerea soiurilor de porumb hibrid, 
floarea-soarelui, grîu și sfeclă 
zahăr, creșterea vitelor de rasă 
lapte și grăsimi, sub conducerea 
cademicianului Trofim Lîsenko.

Punînd o întrebare cu privire 
planurile de viitor în ce privește 
producția mărfurilor de larg con
sum și a produselor alimentare în 
U.R.S.S., unul din ziariștii americani 
a remarcat că după cum au consta
tat membrii delegației, „în magazi
nele sovietice au apărut mai multe 
mărfuri de consum popular", „oa
menii sovietici au început să tră
iască mai bine", „în magazine exis
tă, într-adevăr, multe mărfuri". 
N. S. Hrușciov i-a mulțumit zia
ristului pentru obiectivitate. El a 
subliniat că „sarcina noastră este 
de a dezvolta economia pentru a sa
tisface tot mai deplin cerințele ma
teriale și spirituale ale poporului 
nostru. In centrul atenției noastre se 
află omul, nevoile lui, cerințele lui”.

Șeful guvernului sovietic a de
clarat : „nivelul de dezvoltare a 
producției în America nu constituie 
o limită pentru noi. Statele Unite 
ale Americii ocupă cea mai înaltă 
poziție printre țările lumii capita
liste. De aceea, prima etapă pentru 
noi este de a ajunge 
merica. Dar noi nu 
ne oprim la aceasta, 
mai departe".

coexistenței pașnice
LONDRA 17 (Agerpres). — La 

16 iulie s-a deschis în clădirea 
parlamentului conferința reprezen
tanților Angliei, ai Commonwealt- 
hului și ai țărilor membre ale Aso
ciației europene a comerțului liber 
(E.F.T.A.). Conferința se desfășoară 
sub lozinca „cheia spre pace este 
lărgirea comerțului mondial“. Acea
stă conferință a fost organizată de 
Asociația „Anglia, înainte I“ 
membri sînt adversari ai 
Angliei la Piața comună.

Președintele Asociației 
înainte I“, R. Brigginshaw

ai cărei 
aderării

„Anglia, 
deschi-

»■

de 
de 
a-

din urmă A- 
ne gîndim să 
Noi vom păși

Lucrările Comitetului celor 18 state
pențru dezarmare

GENEVA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ședința plenară din 17 
iulie a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare a scos în evidență de
osebit de clar două moduri de abor
dare a problemei urgente a înche
ierii tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală — năzuința 
fermă a țărilor socialiste de a rezol
va cît mai curînd posibil această 
problemă și tendința puterilor occi
dentale de a transforma discuțiile în 
vorbărie nesfîrșită.

Aceasta s-a reflectat în primul 
rînd la discutarea ordinei lucrărilor 
conferinței. Delegații R.P. Romîne și 
R.S. Cehoslovace au arătat că este

J-:" 
necesar să se continue discutarea pe 
articole a ambelor proiecte prezen
tate conferinței și anume a proiec
tului sovietic de tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală și a 
schiței americane a prevederilor de 
bază ale tratatului. Reprezentantul 
englez a propus însă ca discuția să 
nu se poarte pe marginea proiecte
lor de tratat, ci în legătură cu dife
ritele probleme tehnice ale dezar
mării. El a prezentat chiar o enume
rare a acestor probleme.

Reprezentanții Romîniei și Ceho
slovaciei au dezvăluit adevăratele 
motive ale manevrelor de procedură 
la care recurg puterile occidentale.

Intervenția reprezentantului R. P. Romine
Subliniind că voința nestrămutată 

a popoarelor de a se asigura pacea 
prin dezarmare generală și totală 
și-a găsit întruchiparea recent în 
lucrările multor conferințe internațio
nale, George Macovescu a arătat 
că în special Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
care a avut loc la Moscova a de
monstrat că problema dezarmării nu 
este de resortul unor cercuri restrîn- 
se diplomatice, ci este problema vi
tală a popoarelor din lumea în
treagă.

Este nevoie să asigurăm lucrări
lor noastre un ritm mult mai viu, a 
remarcat G. Macovescu, decît a 
fost ritmul care a caracterizat lu
crările noastre de dinainte de luarea 
pauzei.

Cum putem urgenta mersul lucră
rilor noastre?

Din punct de vedere procedural, 
criteriul primordial după care tre
buie să ne ghidăm este eiiciența 
maximă a lucrărilor.

Este necesar Bă discutăm măsu-

pentru etapa a

conștiința marii 
ne-a fost incre-

iile de dezarmare, control șl asigu
rare a securității, referitoare la eta
pa I, apoi să discutăm toate acesta 
probleme în ceea ce privește etapa 
a Il-a și. In cele din urmă, să fa
cem același lucru 
III-a.

Sentimentul șl 
responsabilități ce
dințată trebuie să prevaleze asupra 
spiritului cramponării de poziții care 
exclud acordul părților pentru că 
face abstracție de datele reale ale 
problemei.

Din acest ppnct de vedere nu pu
tem să nu constatăm o marcantă 
deosebire între felul în care s-au 
prezentat ieri delegațiile de la care 
emanau cele două proiecte în jurul 
cărora se axează discuțiile noastre 
— delegația sovietică și delegația 
americană.

Călăuzit de dorința de a face tot 
posibilul pentru soluționarea cît 
mai rapidă a problemei dezarmării 
generale și totale șl, în acest scop, 
de a ușura realizarea unui acord,

In orașul ghanez KUMASI a avut loc recent o demonstrație a 
populației pentru transformarea Africii tntr-o zonă denuclearlzatâ.

guvernul sovietic a făcut o serie de 
propuneri noi, care vin în întîmpi- 
narea poziției puterilor occidentale.

Noile propuneri sovietice, asupra 
cărora ne rezervăm dreptul 
venim la momentul potrivit, 
natură să asigure mersul 
înainte al lucrărilor noastre și acest 
lucru trebuie subliniat.

Dar am ascultat ieri, a continuat 
George Macovescu, cu deosebită a- 
tenție cuvîntarea-program rostită de 
reprezentantul Statelor Unite ale 
Americii, ambasadorul Dean, și 
n-am putut desprinde nici o propu
nere concretă nouă care să deschi
dă noi perspective, n-am putut în
trezări nici o mișcare în direcția 
întîmpinării poziției «talelor socia
liste.

Astfel, nu poate fi considerată 
„satisfăcătoare' propunerea de a 
se reduce armele nucleare cu 30 la 
sută. Aici trebuie luată o măsură 
radicală : războiul nuclear trebuie 
«ă devină imposibil — și aceasta 
într-un timp cît mal scurt. Nerealist 
este, prin urmare, oel ce stăruie în 
propuneri de reduceri parțiale a 
armelor nucleare șl nu cei ce pro
pun de a se distruge toate vehicu
lele armelor nucleare și în conti
nuare toate armele nucleare.

Dl. Dean a afirmat Ieri că obliga
țiile asumate de Statele Unite față 
de o eerie de state prietene și a- 
liate al» acestora nu ar permite 
guvernului american să renunțe la 
arma nucleară, la mijloacele de a 
o transporta la țintă și la bazele 
militare organizate pe teritoriile 
altor țări.

Dar unde se află bazele militare 
organizate de S.U.A. ? Geografia 
ne-o arată : la mii, la zeci de mii 
de km depărtare de teritoriul Sta
telor Unite.

Delegația romînă sprijină proiec
tul sovietic de tratat tocmai pentru 
că prin distrugerea tuturor vehicu
lelor armelor nucleare, simultan cu 
desființarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, prin interzicerea șl 
lichidarea tuturor armelor nucleare, 
el duce la eliminarea pericolului 
războiului nuolear șl a unul atac 
prin surprindere. Totodată delegația 
romînă înțelege să examineze cu 
cea mai mare atenție orice alte 
propuneri constructive, de natură 
să înlesnească încheierea tratatului 
de dezarmare generală șl totală.

George Macovescu a subliniat în 
continuare șl importanța accelerării 
lucrărilor celorlalte organe ~ 
mitetulul celor 18 state în 
obținerii In c®l mal scurt 
unor rezultate concrete.

In încheiere reprezentatul R. P. 
Romîne a spus : Ca și în prima faza 
a negocierilor noastre, delegația 
romînă va studia cu atenție propu
nerile făcute și va susține pe cele 
constructive, aoționînd cu calm și 
cu hotărîre nestrămutată pentru a 
se obține în cadrul lucrărilor aceetui 
comitet rezultatele așteptate de către 
toate popoarele lumii : încheierea 
tratatului de dezarmare generală șl 
totală.

să re- 
sînt de 

rapid

cu o mică 
în favoarea

Cum a fost „remaniat“ 
guvernul congolez

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
remanierea guvernului, efectuată cu 
cîteva zile în urmă de primul mi
nistru Adoula, a fost aprobată de 
Parlamentul congolez 
majoritate de voturi,
guvernului remaniat au votat 60 de 
deputați, iar împotrivă 44.

în cursul dezbaterilor, numeroși 
deputați au arătat că remanierea a 
fost efectuată în urma unor mașina- 
țiuni de culise, iar guvernul care a 
rezultat se compune în special din 
reprezentanți ai unor partide reac
ționare.

După anunțarea rezultatului votu
lui, opoziția condusă, după cum sub
liniază agenția France Presse, de 
Cristophe Gbenye, președintele Par
tidului Mișcarea națională congole
ză (partidul lui Lumumba), a decla
rat că potrivit legii fundamentale 
guvernul poate considera că a obți
nut încrederea numai dacă a întru
nit majoritatea absolută de voturi 
(adică 69 de voturi). In consecință, 
opoziția consideră guvernul Adoula 
demis.

După ce în tot cursul după-amie- 
zii a domnit o confuzie generală, 
primul ministru a anunțat că el nu 
a cerut de fapt învestitura, adică un 
vot de încredere, ci numai aproba
rea remanierii, în care caz majori
tatea relativă obținută de guvern ar 
putea fi, potrivit spuselor sale, sufi
cientă.

zînd conferința a declarat că Anglia 
nu trebuie să adere la Piața co
mună, deoarece aceasta este dușma
na Angliei. Noi opunem acestei a- 
deziuni dezvoltarea prin toate mij
loacele a relațiilor comerciale cu 
toate țările lumii. Acestui țel urmea
ză să-i servească conferința inter
națională în problemele comerțului, 
pentru convocarea căreia s-a pro
nunțat și Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc al țărilor socialiste. 
Comerțul, a spus Brigginshaw, tre
buie să devină temelia coexistenței 
pașnice a tuturor țărilor — fie ele 
mari sau mici, capitaliste sau so
cialiste. Realizarea acestui țel pre
supune nu numai un acord cu pri
vire la dezarmare, ci și lichidarea 
blocurilor militare rivale. In comer
țul mondial, și nu în Piața comună, 
care constituie un instrument al 
războiului rece, vedem noi viitorul 
nostru.

O serie de personalități de frun
te ale vieții publice au adresat con
ferinței mesaje de salut. Printre a- 
cestea se află și fostul prim-minis- 
tru laburist Attlee și lordul Boyd 
Orr, președintele Consiliului britanic 
pentru dezvoltarea comerțului in
ternațional.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS: Ivan Spiridonov, președintele 
Sovietului Uniunii, și Ian Peive, pre
ședintele Sovietului Naționalităților 
ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au trimis președintelui Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
Țoi Von Thiak, răspunsul la mesa
jul Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene adresat parlamente
lor tuturor țărilor lumii.

In răspunsul sovietic se spune că 
Uniunea Sovietică își alătură glasul 
său cererii ca trupele străine să fie 
retrase din Coreea de sud și își ex-
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primă speranța că noua inițiativă a 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene va găsi o înaltă apreciere 
și va fi sprijinită activ de popoarele 
tuturor țărilor.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., se 
spune în răspunsul sovietic, cheamă 
S.U.A. și celelalte state ale căror tru- . 
pe mai continuă să rămînă în Co
reea de sud. să răspundă la chema
rea Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene și să-și retragă tru
pele d'e pe teritoriul Coreei dînd 
astfel posibilitate poporului coreean 
să hotărască singur asupra trebu
rilor sale interne.

Sub presiunea opiniei publice

în R. F. G. a început urmărirea judiciară 
a unor călăi naziști

BONN 17 (Agerpres). — Autorită
țile din Germania occidentală au 
fost nevoite, sub presiunea opiniei 
publice, să înceapă urmărirea judi
ciară a fostului general SS Bach- 
Selewski din ordinul căruia au fost 
împușcați în anul 1933 șapte comu
niști luptători împotriva fascismu
lui. Alături de Bach-Selewski la 
Nürnberg pe banca acuzaților se 
află alți cinci membri ai SS, care 
au adus la îndeplinire acest ordin 
criminal. Crimele odioase ale aces
tui călău sînt caracterizate de ei 
drept „... instigare la omor". Toto-

dată, autoritățile judiciare ocolesc 
cu grijă celelalte crime tot atît de 
odioase săvîrșite de Bach-Selewski. ,

El a organizat pogromul evreiesc 
din Silezia în anul 1938 și a raportat 
lui Hitler după așa-zisa „noapte de 
cristal" că „a curățat Silezia de 
evrei“. El a organizat lagărul de la 
Oswiecim. în cursul anului 1941 
brigada SS condusă de el a împuș
cat peste 100 000 de evrei și polo
nezi. în sfîrșit, în anul 1944 a co
mandat unitățile de represiune care 
au înecat în sînge răscoala patrioți- 
lor polonezi din Varșovia.
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Demisia guvernului 
peruvian

LIMA 17 (Agerpres). — Agențiile 
de presă anunță că la 16 iulie gu
vernul peruvian, prezidat de Mo- 
reyra Paz Soldans, și-a prezentat 
demisia președintelui Manuel Prado.

Potrivit agenției Associated Press, 
demisia se datorește refuzului pre
ședintelui Prado de a anula rezul
tatele alegerilor prezidențiale din 10 
iunie, la care Haya de la Torre, șeful 
partidului Alianța populară revolu
ționară americană — A. P. R. A„ 
a obținut cel mai mare număr de 
voturi, fără a întruni însă majori
tatea cerută de constituție. Noul 
președinte urmează să fie ales de 
parlament. Forțele militare, ostile 
lui Haya de la Torre, cer însă in
sistent anularea alegerilor și înde
părtarea din țară a acestuia.

MOSCOVA. Duminică 22 iulie, în 
Palatul Congreselor din Kremlin, se 
va deschide cel de-al 8-lea Congres 
internațional de oncologie. Se aș
teaptă sosirea a peste 5 000 de oa
meni de știință din 67 de țări. Prin
tre ei se vor afla medici, biologi, fi- 
ziologi, biochimiști, farmacologi, ra
diologi și persoane de alte specia
lități care se ocupă de problemele 
originii cancerului, dezvoltării tumo
rilor, care caută noi metode de pro
filaxie și de tratare a 
lor maligne.

PRAGA. în perioada 
a avut loc la Sfraznice 
slovacă) cel de-al XVII-lea Festival 
tradițional al cîntecelor și dansurilor 
populare la care au participat 52 de 
ansambluri cehoslovace și 10 ansam
bluri de peste hotare. Țara noastră a 
fost reprezentată 
mație artistică a 
orașul Brașov.

LONDRA. La
Londra pentru a duce tratative 
guvernul englez Abdul Rahman, pri
mul ministru al Republicii Malaya. 
Potrivit relatărilor presei, unicul o- 
biect al discuțiilor vor fi planurile 
privind unirea Republicii Malaya cu 
Singapore și cu posesiunile engleze 
din Borneo de nord pentru a alcătui 
așa-numita Federație Malaeză.

ISTANBUL. 2 000 de muncitori de 
la minele din regiunea orașului Ma- 
nisa au hotărît să organizeze un 
marș din Manisa la Izmir, în semn 
de protest împotriva salariilor scă
zute.

DJAKARTA. După cum anunță 
postul de radio Djakarta, la 17 iulie 
Tribunalul militar a condamnat la 
moarte pe cel doi indivizi care în 
luna mai au înfăptuit atentatul ne
izbutit împotriva președintelui Su
karno.

neoformații-

la festival de o 
Casei de cultură

16 iulie a sosit

BAMAKO. La 16 iulie s-a încheiat 
în Republica Mali schimbarea fran
cului colonial în noua monedă — 
francul malez.

TOKIO. Fiind nevoiți, din cauza 
rezistenței ferme a populației, să re
nunțe la planurile de construire pe

insula japoneză Hatidzio a unei noi 
baze militare, forțele armate ale 
S.U.A. au adresat guvernului Japo
niei cererea de a le pune la dispo
ziție un alt teritoriu. Guvernul ja
ponez a hotărît să acorde forțelor 
armate americane din insula Hok
kaido aproximativ un milion metri 
patrați pentru construirea unei cen
trale de navigație aeriană și a altor 
instalații militare.

13—15 Iulie 
(R. S. Ceho-

Așa arată „cartierul barăcilor" din Lisabona, cartier al mizeriei și 
sărăciei unde sînt înghesuițl zeci de mii de oameni al muncii din capi
tala Portugaliei.
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Colonialiștii rămîn din ce în ce mai des treze — ca șl pînă acum — privile
giul de a hotărî singuri soarta țării, 
adică fără a se ține seama de părerea 
și de votul negrilor ce formează imen
sa majoritate a populației.

A fost reținut faptul că, în ciuda 
profesiunilor de credință anticolonia
liste, S.U.A. au votat constant alături 
de celelalte puteri N.A.T.O., afirmîn- 
du-se din nou ca principalul punct de 
sprijin al forțelor colonialiste.

4. A fost relevată din nou forța 
pe care o reprezintă la O.N.U. uni
tatea statelor ce stau pe poziții con
secvent anticolonialiste.

Referindu-se la votul în problema 
înscrierii problemei Rodeziei de sud, 
comentatorul principal pentru O.N.U. 
al lui „New York Times“, Thomas 
Hamilton, scria : „Acțiunea Adunării 
se va înscrie în istoria O.N.U. ca cea 
mai semnificativă demonstrație a pu
terii de necontestat a grupului afro- 
asiatic, cînd cei 51 do membri ai săi 
stau împreună și au în același timp 
sprijinul blocului sovietic“.

Nu este întîmplător că în ultima 
vreme se observă o recrudescență 
în S.U.A. și în alte țări occidentale 
a curentelor care preconizează ca să 
fie anulat în Adunarea Generală 
sistemul de vot după care fiecare 
stat are un singur vof. Sînt unii, după 
cum se vede, care ar dori să intro
ducă la O.N.U., rînduielile pe care 
vor să le permanentizeze în Rodezia 
de sud.

Alți observatori și comentatori oc
cidentali își exprimă speranța că re
prezentanții statelor africane și asia
tice vor învăța la O. N. U. „practica 
parlamentară", ceea ce în jargonul 
de aici înseamnă că vor deveni mai 
înțelegători față de colonialiști. Pe 
baza elementelor care se desprind 
din ultima sesiune a O.N.U., și 
ales, din ultima parte, se poate 
ne că aceasta înseamnă, cum se 
ne aici, wishful-thinking (a lua 
rințele drept realități).

Dezbaterile de la O.N.U. în 
blemele coloniale învederează încă o 
dafă că unitatea tuturor forțelor anti
colonialiste este chezășia victoriei în 
lupta popoarelor pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului.

STANLEY B. CARSON

IncercS-

Scrisoare din New York
tinerele state 
oricăror for-

ala Co- 
vederea 
timp a

mai 
spu- 
spu-

„splendidă izolareîntr-o
O lerle do evenimente din ultima 

vreme, între care marea victorie ob
ținută de poporul algerian prin 
cucerirea independenței sale de stat, 
precum și apariția altor state indepen
dente pe harfa Africii subliniază cît 
de Impetuos se desfășoară procesul 
destrămării colonialismului, 
rile puterilor imperialiste de a-l opri 
sau întîrzia suferă eșecuri.

Se intensifică totodată lupta po
poarelor Asiei, Africii și Americii La
tine împotriva neo-colonialismului, 
adică împotriva eforturilor pe care le 
fac puterile imperialista de a înlocui 
robia colonială de tip vechi prin 
forme mai subtile de dependență 
politică, economică și militară, în așa 

cucerită de 
un caracter

fel încîf Independența 
popoare sä capete 
formal.

Lupta popoarelor din 
Independente împotriva 
me de colonialism se bucură de so
lidaritatea și sprijinul prietenesc al 
țărilor socialiste.

Izolarea progresivă a cercurilor 
care se cramponează de pozițiile 
lor coloniale se manifestă și la Or
ganizația Națiunilor Unite. Desfășura
rea ultimei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a fost grăitoare din a- 
cesf punct de vedere. Nu înfîmplăfor 
în cursul ei, reprezentanții țărilor din 
blocurile militare de sub egida S.U.A. 
au fost în repetate rînduri izolați; con
comitent s-a întărit cooperarea între 
statele socialiste și cele ale Africii, 
Asiei, Americii Latine și Europei care 
se pronunță pentru coexistență pașni
că, dezarmare, lichidarea colonialis
mului. Datorită acestei cooperări s-a 
creat, de altfel, un comitet special 
menit să urmărească aplicarea De
clarației Adunării Generale a O.N.U. 
cu privire la lichidarea colonialismu
lui, adoptată, după cum se știe, din 
inițiativa Uniunii Sovietice.

In cursul ultimei părți a sesiunii, 
noi elemente au venit să confirme 
constatările de mai sus.

în primul rînd a fost confirmată im-

porfanja crescîndM p® care o capătă 
la O.N.U. problemele lichidării colo
nialismului. Discuțiile în problema 
teritoriului Ruanda Urundi șl a Ro- 
deziei de sud sînt semnificative 
din acest punct de vedere.

în al doilea, rînd a fost remarcată 
complexitatea crescîndă a probleme
lor ridicate în fața Adunării Generala 
pe măsură ce se frece de la procla
marea unor principii la aplicarea lor 
concretă.

Pe de o parte, forțele anticolonialis
te au de înfruntat diversa manevra
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politice și Juridice, prin care puterile 
coloniale încearcă să-și mențină po
zițiile pe care le mai dețin în teri
toriile coloniale'sau dependente.

Pe de altă parte, unitatea țărilor 
Africii și Asiei are de făcut față unor 
încercări serioase, pe măsură ce pu
terile coloniale pun în mișcare toate 
pîrghiile economice, politice și chiar 
militare de care mai dispun într-o 
serie de țări, care și-au dobîndit re
cent independența de stat.

In aceste împrejurări, cu atît mai 
remarcabile sînt progresele obținute 
de cauza eliberării popoarelor de 
sub dominația colonială în cursul 
dezbaterilor cu privire la Ruanda- 
Urundi și la Rodezia de sud. Ele ar 
putea fi rezumate în felul următor :

1. Adunarea Generală a respins în 
cazul Rodeziei de sud, cu o zdro
bitoare majoritate ficțiunea juridică 
după care teritorii unde puterea po
litică a fost predată de formă colo
niștilor albi și u"“ie populația 
băștinașă continuă să fie lipsită de 
drepturi ar fi, chipurile, autonome și 
ar ieși de sub răspunderea metropo
lei și deci și de sub competența 
O.N.U.

Hotărîrea Adunării cu privire la 
Rodezia de sud care reafirmă răspun
derea Angliei asupra acestui teritoriu 
și cere să se la măsuri pentru înlătu
rarea rînduielilor colonialiste, rasiste, 
va avea importanță și pentru alte 
teritorii din Africa, care se găsesc 
într-o situație similară.

2. Dezbaterile Adunării Generale 
în problema Ruanda-Urundl au în
tărit principiul că independența reală 
este Indisolubil legată de retragerea 
trupelor colonialiste.

Rezoluția adoptată în această pri
vință a proclamat independența celor 
două teritorii ce se numesc acum 
Ruanda și Burundi. Deși ea poartă 
încă pecetea șovăielilor unor state 
africane în fața presiunilor colonia
liste, înfrucîf lasă încă portițe pen
tru menținerea unor contingente 
belgiene și după 1 iulie — data pro
clamării independenței, (ceea ce a 
determinat și abținerea statelor so
cialiste la votul asupra rezoluției), 
totuși, discuțiile, în ciuda opoziției 
puterilor colonialiste, s-au concentrat 
tocmai asupra problemei trupelor 
belgiene și au exprimat limpede sen
timentul majorității membrilor Adu
nării în favoarea unei retrageri ime
diate a acestor trupe.

3. Statele și popoarele africane și 
asiatice au avut posibilitatea să vadă 
mai limpede care sînt prietenii lor 
adevărați.

în probleme fundamentale, ca 
acordarea drepturilor egale pentru 
populația africană, statele N.A.T.O. 
au rămas înfr-o „splendidă izolare", 
în fața marii majorități a Adunării 
Generale. Campionii „lumii libere" 
s-au ridicat pînă și împotriva intro
ducerii în rezoluția cu privire la 
Rodezia a formulei „omul și votul", 
care nu reprezintă decît vechea re
vendicare democratică a votului egal 
pentru toți cetățenii unei țări. Ei ar 
dori ca minoritatea albilor să-și păs-
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