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Toate lucrările agricole 
la timpul optim!

TRANSPORTUL Șl ÎNMAGAZINAM RLCOLTH — 
ÎN CELE MAI

Secerișul se des
fășoară din plin, 
în regiunea Bucu
rești această lu
crare a fost ter
minată. Dar strîn- 
gerea recoltei nu 
înseamnă totul. 
Pentru a fi ferită 
de diferiți dău

nători, de ploi, ea trebuie transpor
tată și înmagazinată în cele mai 
bune condiții. Pentru aceasta este 
necesar ca munca de seceriș, treie- 
riș ca și cea de transportare și în- 
magazinare a recoltei să fie bine 
organizată.

Reușita acestei acțiuni depinde în 
mare măsură de activitatea desfă
șurată de consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, bazele 
de recepție și unitățile cooperației 
de consum, de sprijinul primit din 
partea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și a organelor 
de partid. Pentru preluarea fără în- 
tîrziere a produselor contractate 
este necesar ca la arii să se asi
gure cîntare și sacii necesari, ast
fel ca operațiunile de cîntărire și 
transportul produselor la bazele 
de recepție să se desfășoare fără 
întrerupere. Gospodăriile colective 
din raionul Roșiorii de Vede și-au 
organizat munca în așa fel încît di
rect de pe arii se transportă can
titățile contractate la baza de re
cepție. La baza de recepție Roșiori 
totul e bine pus la punct încît nu 
se produc aglomerări.

Se pot da numeroase asemenea 
exemple.

Pentru ușurarea muncii este ne
cesar ca peste tot transportul ce
realelor contractate, cit și plata 
muncilor executate de S.M.T. să se 
facă direct de la arie și în timpul 
cel mai scurt, Pentru aceasta e ne
voie de o organizare judicioasă a 
transportului produselor prin folo
sirea autocamioanelor aparținînd 
gospodăriilor colective. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
cu sprijinul efectiv al întreprinde
rilor regionale de transporturi auto 
să ajute cu autocamioane acele 
gospodării colective ale căror mij
loace de transport proprii nu sînt 
suficiente.

Nu peste tot însă se acordă aten
ția cuvenită recepționării produse
lor agricole. Zilele trecute, la baza 
de recepție din Budești, raionul 
Oltenița, erau adunate peste 100 
de atelaje și se pierdea mult timp 
din cauză că gospodăriile colective 
n-au respectat graficul întocmit de 
comun acord cu baza de recepție.

BUNE CONDIȚII
De asemenea, în unele locuri nu s-a 
organizat transportul cerealelor di
rect de la arie fapt care a întîrziat 
livrarea produselor.

Deosebit de important este ca o- 
perațiunile de primire a produselor 
în magazii să fie mecanizate, eli- 
berîndu-se astfel rapid mijloacele 
de transport ale gospodăriilor și 
realizîndu-se o economie substan
țială a forței de muncă, precum și 
o protecție fito-sanitară corespunză
toare a produselor primite în de
pozite.

De asemenea, o mare atenție tre
buie să acorde personalul bazelor 
de recepție păstrării fondului de 
semințe destinat însămînțărilor de 
toamnă. Semințele trebuie depozi
tate separat pe soiuri, înmulțiri și 
proveniențe pentru ca nici un bob 
să nu fie amestecat cu alte soiuri 
și să se păstreze astfel puritatea 
fiecăruia. Pe toată perioada con
servării este necesar să se facă con
diționarea semințelor, deoarece să- 
mînța rezultată de la combine mai 
conține și unele resturi de plante 
verzi și boabe neajunse la maturi
tate, cu procent ridicat de umidi
tate, care pot crea focare de încin- 
gere și prin aceasta să se ajungă 
la pierderea puterii de germinație 
a seminței.

Luarea acestor măsuri va asi
gura ca recolta să ajungă la timp 
în hambare și să fie păstrată în 
cele mai bune condiții.

Cu secerișul 
terminat

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In gospodăriile colective din raioa
nele BuZău, Mizil, Rm. Sărat, precum 
și în toate gospodăriile de stat din 
regiunea Ploiești s-a terminat recol
tatul cerealelor păioase. în aceste 
unități s-a strîns grîul de pe o su
prafață de aproape 92 000 ha.

Secerișul griului se efectuează pe 
ultimele suprafețe și în celelalte ra
ioane ale regiunii Ploiești.

în prezent, în toate unitățile agri
cole socialiste se lucrează intens la 
treieriș. In gospodăriile colective din 
raionul Rm. Sărat s-a treierat re
colta de grîu de pe aproape 9 000 
ha, iar în raionul Buzău de pe o 
suprafață de peste 12 000 ha.

*
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Mecanizatorii din cele 51 gospo
dării de stat din regiunea Dobro- 
gea au raportat ieri terminarea re
coltării griului de pe cele 76 815 ha 
cultivate.

Printre primele care au terminat 
secerișul se numără gospodăriile de 
stat Tortomanu, Medgidia, Sarinasuf, 
Nazarcea și altele.

în prezent, în toate gospodăriile 
de stat se lucrează intens la arătu
rile de vară și la însămînțarea plan
telor furajere.

Citiți pagina a Ill-a

DEZVOLTAREA AVUTULUI 
OBȘTESC — IZVORUL CREȘTE
RII PUTERII ECONOMICE A 
FIECĂREI GOSPODĂRII CO
LECTIVE.

Din experiența G.A.C. Palazu- 
Mare.

După ce grîul a lost recoltat, tractoristul Marin Vlad de la S.M.T. 
Făurei execută arături de vară în vederea însămînțării de plante fura
jere pe terenul gospodăriei colective din comuna Găiseanca, regiunea 
Galați.

Prin laminare ia toleranțe minime
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — La Uzina „Oțe

lul roșu“ se extinde metoda de laminare la tole
ranțe minime. Reglînd bine cajele de laminare, 
executînd o încălzire uniformă a lingourilor și res- 
pectînd cu strictețe procesul tehnologic, colectivul 
de la laminorul de platine a reușit în acest an . să 
execute 90 la sută din produse la toleranțe mi
nime. Și Ia celelalte laminoare, unde această me
todă este mai greu de aplicat, există preocupare 
pentru executarea de cît mai multe laminate la to
leranțe minime. La laminorul de profile, de pildă, 
în acest an s-au executat 45 la sută din produse 
la toleranțe minime.

De la începutul anului și pînă în prezent lami- 
natorii Uzinei „Oțelul roșu" au economisit, prin la
minarea la toleranțe- minime, peste 1700 tone de 
metal. Cele mai bune realizări au obținut lamina- 
torii din schimbul condus de maistrul Ion Romînu.

Blocuri de locuințe 
în construcție 
Io Baia Mare

La Baia Mare se execută impor. 
tante lucrări de sistematizare și 
modernizare. Pe strada „6 Martie" 
se construiesc 6 blocuri cu cîte 
patru etaje fiecare. Noi blocuri, 
însumînd peste 250 de apartamen
te, sînt în construcție și pe stră
zile George Coșbuc, Baia Sprie și 
Victoriei. în total, pentru oamenii 
muncii din localitate se vor da în 
folosință anul acesta peste 1 000 de 
apartamente — de 6 ori mai mul
te decît în anul 1955. Acestea se 
adaugă la cele 3 000 de aparta
mente ridicate în ultimii trei ani.

(Agerpres)

CONSTANȚA 
(coresp. „Scîn
teii"). — In sta
țiunea balneo-cli- 
materică Techir
ghiol s-a dat în 
folosință un nou 
complex alimen- ' 
:ar. Acesta cu
prinde o cantină 
cu 750 locuri, un 
laborator de co
fetărie, un depo
zit de alimente, 
iar în zilele ce 
urmează se vor 
deschide un re
staurant, cofetă
rie etc. r

Unități sanitare 
în noile cartiere 

bucureștene
In afara unităților sanitare 

deschise recent în cartierul Giu- 
Iești, pe bd. I. Gh. Duca și pe 
Calea Victoriei nr. 1-5, au fost 
terminate lucrările de construc
ție a încă două noi dispensare 
de circumscripție pe strada Pes
cărușului (raionul „23 August”) 
și pe strada Frații Buzescu (ra
ionul „N. Bălcescu”). Aceste uni
tăți cuprind servicii de consulta
ții pentru adulți și copii, cabine
te de radiologie și de stomatolo
gie, precum și bucătării dietetice 
pentru copii. In prezent, se află 
în construcție alte două aseme
nea dispensare în cartierele Balta 
Albă și Schitu-Măgureanu.

Cursuri pentru cadrele didactice care 
vor preda „Agricultura“

De cîfeva zile au în
ceput cursurile de pre
gătire a cadrelor didac
tice care vor preda 
noul obiect de învăță- 
mînt în școlile de 8 ani 
din mediul sătesc — 
„Agricultura". Timp de 
o lună da zile, peste 
7 000 de învățători și 
profesori din toate re
giunile țării vor dobîndi 
noi cunoștințe în do
meniul organizării uni

tăților agricole socialis
te, agronomiei, horti
culturii. Se vor studia, 
de asemenea, probleme 
privind metodica pre
dării obiectului res
pectiv.

Cursurile se țin la di
ferite stațiuni experi
mentale, institute de în- 
vățămînt superior agri
col, centre școlare agri
cole, iar activitățile 
practice se desfășoară

în cele mai mari gos
podării de sfat și gos
podării colective. Lec
țiile, elaborate pe baza 
unui program întocmit 
de Ministerul învăță- 
mînfului în colaborare 
cu Consiliul Superior al 
Agriculturii, sînt expuse 
de cadre didactice din 
învăfămîntul superior a- 
gricol și specialiști din 
cadrul stațiunilor expe
rimentale agricole.

DE PESTE HOTARE
CONVORBIREA AMBASADORULUI 

U.R.S.S. CU PREȘEDINTELE S.U.A. 
La 17 iulie A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A. a vizitat 
pe președintele Kennedy la Casa 
Albă, la invitația acestuia și a avut 
cu el o convorbire. După întîlnire 
secretarul de presă al Casei Albe, 
P. Salinger, a declarat coresponden
ților că președintele S.U.A. a discu
tat cu A. F. Dobrînin probleme în 
legătură cu situația din Berlin, cu 
dezarmarea și cu Laosul.

COTIDIANUL „ALGER REPUBLI
CAIN" a reînceput să apară în Al
geria după o întrerupere de aproa
pe 7 ani, de cînd directorul său 
Henri Alleg, a fost arestat.

O LOVITURA DE STAT MILITARĂ 
a avut loc în Peru (Amănunte în 
pag. a Vl-a).

„LA BURSA DIN WALL STREET S-A 
ÎNREGISTRAT O NOUA SCĂDERE 
APRECIABILĂ LA 17 IULIE“ — anun
ță France Presse. Indicele valorilor 
industriale a suferit o scădere de 
peste 10 puncte.

Jurnalistul, oțelarul, 
laminatorul sînt fău
rarii metalului. Așa 
știu toți cei care cu
nosc Hunedoara. Pu
țini sînt însă aceia care știu că în marele com
binat sînt și oameni care, deși nu plămădesc 
direct metalul, își fac din plin simțită prezența 
aici. Hunedorenii îi numesc „auxiliari”. Un 
nume îndărătul căruia se ascunde o muncă 
modestă dar însemnată și ea. care contribuie 
la bunul mers al producției.

Un urmă cu vreo trei ani, lăcătuși, su
dori, electricieni din toate secțiile com
binatului s-au adunat la un loc. Colectivul 

nou format a primit denumirea de secția „re
parații siderurgice”. Oamenii, mai mult sau 
mai puțin calificați, cu mai multă sau mai 
puțină experiență, necunoscuți unii altora, au 
primit sarcina să reducă timpul de reparare 
a agregatelor și să execute reparații de cali
tate. ' In limbaj siderurgic toate acestea în
seamnă un timp prelungit de funcționare a 
agregatelor, mii de tone de metal produse în 
plus. Era un moment cînd la Hunedoara, re
parațiile efectuate în termene scurte și de 
calitate trebuiau să-și spună cuvîntul in spo
rirea indicilor de utilizare a agregatelor.

nceputul n-a fost ușor. Graficele reparații- 
. ,r nu puteau fi întotdeauna respectate. Exista 
încă un decalaj între durata stabilită pentru 
executarea lor și calificarea, experiența și 
specializarea oamenilor.

ituația este astăzi cu totul alta. Acum 
cîteva luni, „gîtul” furnalului nr. 6 tre

buia înlocuit. Altminteri jurnaliștii nu puteau 
ține pasul cu sarcinile de plan. Era o lucrare 

: grea, în care sute de tone de piese trebuiau
1 înălțate la peste 45 de metri. Constructorii
' hunedoreni, specialiști în asemenea lucrări,

s-au oferit să termine lucrarea în 11 zile.
Termenul era însă lung. Comitetul de partid 
și conducerea combinatului s-au adresat atunci 
colectivului secției. Oamenii au înțeles că oțe- 
lăriile au mare nevoie de fontă. §i-au stabilit 
ca termen 6 zile.

! Zile în șir, inginerul Cornel Scurtu, maistrul 
• Carol Balint și Angliei Spătaru, secretarul or

ganizației de partid, au pregătit minuțios gra
ficul de lucru. In el au fost stabilite termene 
precise pentru fiecare operație, sarcini pentru

fiecare om. Iuliu Benedek, Elefterie Crîșmăroiu, 
Iuliu Bușling, Eadislau Zeleneak și echipele 
lor au muncit cu abnegație. In loc să fie exe
cutată în' 150 de ore, așa cum se prevăzuse 
în grafic, lucrarea a fost terminată doar în 
ceva mai mult de 60 de ore.

uptoarele Martin au tinerețea lor, cînd 
oțelarii scot din ele șarje rapide, de

mare tonaj. Apoi „îmbătrînesc”. Zidăria lor 
trebuie refăcută, întinerită, pentru ca procesul 
de elaborare a oțelului să se desfășoare din 
plin. Munca zidarilor șamotori, oameni che
mați să rezidească cuptoarele, este deosebit 
de importantă. Uneori, la zeci de grade tem
peratură, oamenii intră în cuptor și îl de
molează, cărămidă cu cărămidă. Apoi începe 
rezidirea. O lucrare dificilă care reclamă 
măiestrie. Cărămida trebuie astfel fasonată și 
așezată încît, la peste 1 500 de grade tempe
ratură, să reziste la sute și sute de șarje, fără 
să provoace deranjamente. Acesta este crite
riul de apreciere a muncii samotorilor.

I-am văzut pe acești oameni la lucru. După 
sute de șarje, cuptorul Martin nr. 4 de 400 
de tone trebuia rezidit in termen de 8 zile. 
Lucrarea a fost încredințată maiștrilor Teodor 
Ciorca, Mihai Zink, șamotorilor Martin Ruja, 
Vasile Cîrdei I și altor echipe de frunte. Pe 
schimburi, zi și noapte, ei au demolat 1 600 
tone de material refractar. Si în tot acest 
răstimp, cu precizie și rapiditate, au pregătit 
rezidirea altor 1 600 tone de cărămidă. Acest 
mare volum de muncă realizat într-un timp 
atît de scurt înseamnă demolarea și rezidirea 
a aproape 400 000 de cărămizi obișnuite de 
construcție. Din ele s-ar putea construi circa 
20 de apartamente.

Scurtînd durata de rezidire a cuptoarelor, 
zidarii, șamotorii își aduc contribuția la spo
rirea producției de oțel. Dacă oțelarii hune
doreni au sporit indicii de utilizare ai cup
toarelor în aproape 3 ani cu peste 30 la sută, 
succesul se datorește și zidarilor șamotori. In 
tot acest timp ei au redus ‘durata de reparare 
a unui cuptor normal de la 12—15 zile la cel 
mult 6 zile, iar. a unui cuptor Martin de

mare capacitate •— la 
7—8 zile. '

...Era într-o duminică.
Părea că întregul com
binat se odihnește. Dar

nu era așa. Biroul cu trei telefoane și tot atîtea 
microfoane și difuzoare în care lucrează Petre J 
Drăgoi, șeful turei în serviciul de transport 
al combinatului, arată că inima Hunedoarei '' 
bate ca-n orice altă zi. Zbîrnîie telefoanele, 
se aud voci în difuzoare. Furnalele cer cocs, ' 
oțelăriile — trenuri de turnare, laminoarele 
— vagoane în care să-și încarce kilometri de 
profile. Petre Drăgoi ascultă, dă indicații, di
rijează. El este „creierul” care conduce zecile 
de locomotive și sutele de vagoane ce rulează ’ 
permanent de-a lungul căilor ferate interne 
ale combinatului. Si, in plus, tot lui îi revine 
datoria să hotărască soarta celor 7—800 de 
vagoane C.F.R. care aduc materia primă în 
combinat și duc apoi în țară metalul fabricat 
aici. 1

Dezvoltarea rapidă a combinatului a pus 
colectivul sectorului de transporturi în fața 
unor sarcini mari. Se iveau uneori neajunsuri 
în munca celor din sector. Acest lucru se ' 
vădea în aprovizionarea uneori neritmică a 
agregatelor, în manevrele inutile ale materia
lului rulant, în locațiile care se plăteau. A 
început atunci o muncă intensă pentru forma
rea cadrelor de feroviari. Sute de oameni, de 
cele mai diferite calificări, s-au transformat 
în mecanici și impiegați, în manevranți și , 
fochiști. Cu acest prilej, în combinat s-a văzut j 
o dată mai mult cît de prețioasă este munca 
membrilor de partid în locurile hotărîtoare 
ale producției. Comuniștii loan Macovescu, Ilie 
Toma, Petre Poiană, Stefan Suciu și mulți 
alții au fost sufletul acestui mare efort co- J 
lectiv.

înt așadar mulți hunedoreni care nu stau 
în dogoarea cuptoarelor sau furnalelor,

care nu manevrează direct agregatele siderur
gice. Dar munca lor de fiecare zi îi leagă 
strîns de furnale, cuptoare, laminoare. Im- ; 
preună cu siderurgiștii, și ei iau parte la bă- ■ 
tălia pentru mai mult metal. 1

" L. VISKI
coresp. „Scînteii”

BIROUL POLITIC AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BELGIA a chemat 
toate organizațiile muncitorești și 
democratice din țară să se unească 
în lupta împotriva hotărîrii autorită
ților cu privire la înzestrarea forțelor 
armate belgiene cu arma atomică, 
adoptată fără știrea parlamentului.

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT al 
Ministerului de Externe al Angliei a 
declarat că Marea Britanie dorește 
să fie „consultată" și nu numai „in
formată" la nivel ministerial în legă
tură cu tratativele pentru crearea 
unei uniuni politice europene, îna
inte ca „cei șase" (participanții la 
Piața comună) să încheie un acord 
final. Referindu-se la cercurile di
plomatice din Londra, France Presse 
relatează că acest demers a fost 
făcut pentru ca guvernul britanic să 
nu fie pus în fața unui fapt împlinit.

!

Colectivul secției țesătorie a Uzinelor „7 Noiembrie" <lln Capitală este fruntaș 
pe întreprindere. In primul semestru a produs peste plan 22 000 m țesături ; peste 
99 la sută din producția obținută a fost de caiitatea I și extra. Iată cîteva dintre 
cele mai bune muncitoare din secție. In fotografie: Maria Boca, Constanța Filip, 
Maria Ionescu, Ioana Cătugăru. (Stingă, de sus . în jos). Florica Zamfir, Maria 
Matiș, Ioana Paraschiv, Ioana Trandafir. (Dreapta, de sus in jos). (Foto: R. Costin)

Vitrinele orașului
Peisajul nou al Capitalei împletește 

armonios linia arhitectonică modernă 
cu arfa horticolă. Pe străzi, pe bule
varde și în parcuri, se simte preocu
parea pentru ca frumosul să pătrundă 
din ce în ce mai mult în viața de zi 
cu zi. Astfel se conturează, cu repezi
ciune, chipul unui oraș astăzi mult mai 
frumos ca ieri, mîine mai frumos 
ca azi.

Construcțiile masive ale blocurilor 
de locuințe înnoiesc băfrînul Bucu
rești nu numai cu clădiri zvelte, cald 
colorate, luminoase, dar și cu maga
zine moderne. Vitrinele acestora, ca și 
ale magazinelor mai vechi, reamenaja- 
te, modernizate, constituie și ele o 
trăsătură a chipului nou al Capitalei, 
lată de ce ne-am propus să le privim 
cu mai multă atenție, nu doar ca sim
pli trecători. Căci vitrina este deopo
trivă un mijloc de popularizare a 
mărfurilor și un important element de
corativ.

Tocmai în acest dublu sens să dis
cutăm despre vitrinele Bucureștiului.

In stadiul actual, de continuu pro
gres, al industriei noastre ușoare, ali
mentare, nu se mai poate admite în 
prezentarea mărfurilor cabotinismul, 
lipsa de gust, monotonia în aran
jarea 1 vitrinelor. Față de realizările 
îmbucurătoare obținute în domeniul in
dustriei, decorarea vitrinelor a rămas 
în mod supărător în urmă. Cu o vitri
nă reușită, negustorul particular izbutea 
să atragă cumpărători pentru mărfuri 
proaste. Comerțul socialist desface 
mărfuri frumoase, de calitate, cu care 
ne mîndrim. Dar arareori vitrinele su
bliniază creațiile noastre noi.

Că vitrinele trebuie să fie cît mai 
frumoase, de bun gust, atrăgătoare 
— cu aceasta este de acord toată 
lumea : și Ministerul Comerțului Inte
rior, și Sfatul popular al Capitalei, și 
organizațiile comerciale locale, și vi- 
trinierii înșiși. Dar cînd se trece la rea
lizarea în practică a decorării vitrine
lor — abia atunci se vede cît sînt de 
diferite părerile, gusturile și chiar a- 
fenția acordată acestei chestiuni înfr-un

Str. Lipscani 40, magazinul «le gcrianterle bărbătească. O vitrină 
reușită — spre stradă. Dar în spatele ei ? Iată, In fotografie, așa-zisa 

„expoziție", din interiorul magazinului, cuprinzînd mărfuri expuse la în
tîmplare, fără Imaginație. Aici nu s-a mal linut seama nici de estetică, 
nici de legile reclamei comerciale 1

for sau altul, într-un colectiv de vl- 
trinieri sau altul.

Este firesc ca decorarea vitrinelor să 
meargă pe o linie modernă, urmărind 
etalarea mărfurilor în chip simplu și 
elegant. De ce să semene vitrinele a 
rafturi, sau să se înfățișeze ca un lal- 
meș-balmeș de articole, aruncate fără 
noimă? Acest procedeu învechit înea
că fiecare marfă în noianul celorlalte 
expuse în jurul ei. Intenționînd să reco
mande totul deodată, pe nerăsuflate, 
ele nu recomandă nimic trecătorului.

Din păcate înfîinim destul de multa 
vitrine plate, înzorzonate, atît în cen
tru, cît și la marginea Capitalei, uneori 
în imediata vecinătate a altora reușite, 
lată, de pildă, vitrinele magazinului 
„Confecția“, de pe calea Victoriei. 
Etalarea cu simplitate a principalelor 
articole este de bun gust, subliniază 
ceea ce interesează mai mult. Bineînțe
les că se pot găsi și nenumărate alte 
soluții, cîfuși de puțin costisitoare, pen
tru a realiza vitrine atrăgătoare. Priviți 
însă vitrina magazinului de galanterie 
pentru femei, de pe strada Lipscani nr. 
45. Pornind de la o idee bună, decora
rea s-a supraîncărcat „pe drum". Vitrina 
geme de articole expuse în bună parte 
la întîmplare, pe alocuri chiar negli
jent. Ciudat este faptul că uneori ace
lorași vitrinieri, în genere oameni cu 
experiență și gust, li se datoresc, ală
turi de unele vitrine izbutite, și vitri
ne cu fotul nerealizate. Dar nu e nu
mai vina lor. De ce unii responsabili 
de magazine acceptă cu ușurință lu
crări lipsite de gust? Alteori, se expun 
mărfuri care te fac să te întrebi cu ui
mire de unde-or fi scoase — astăzi, 
cînd producem lucruri atît de frumoase, 
de calitate. Este cu adevărat penibilă, 
de pildă, vitrina de confecții și tricotaje 
a magazinului Asociației vînătorilor clin 
București, așezată pe o arteră centrală 
ca Bd. Magheru, între hoteluri desti
nate turiștilor. Nici responsabilul unui 
magazin pierdut în vreun fund de țară 
n-ar consimți să se expună în vitrină 
articole atît de urîte.

La reușita decorării unei vitrine în 
stil modern contribuie, indiscutabil, și

EM. MIHÄILESCU

(Continuare în pag. V-a)



fôr. Ern

Hotărîrea Plenarei C.C. at 
P.M.R din 23-25 aprilie 1962 cu 
privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului, subliniind 
rolul și aportul pe care femeile 
îl aduc la rezolvarea sarcinilor

pe tărîm obștesc, comuniștii din sa
tul Sopîrlita au primit-o în rîndu- 
rile membrilor de partid.

învățătoarea
construcției socialiste, a arătat în
datorirea organizațiilor de partid 
de a intensifica munca, politică în 
rîndul femeilor, incit cele mai ac
tive in producție și în munca ob
ștească. să fie primite în partid.

Comitetul raional de partid 
Balș acordă o mare atenție mobi
lizării femeilor în toate acțiunile 
politice, economice, sociale. îndru- 
mî.nd organizațiile de bază, să pri
mească în partid pe cele mai. ac
tive colectiviste, specialiste în a- 
gricultură, învățătoare și profe
soare, femei cunoscute și aprecia
te ca fruntașe în treburile satu
lui. Iată patru dintre tovarășele 
care au fost primite în ultima 
vreme în partid.

Exemplu de vrednicie
în fiecare co

lectiv de mun
că există oa
meni asupra 
cărora sînt. în
dreptate privi
rile tuturor. De 
ce ? Pentru că 
prin felul cum 
muncesc, prin 
întreagă lor 
comportare ei 
sînt exemplu 
pentru fiecare. 
Așa se întîmplă 
și cu Veronica
Pătrașcu. din satul Sopîrlita. Cînd, 
în urmă cu doi ani. Veronica a 
făcut cerere să intre în gospodă
ria colectivă, a doua zi toate fami
liile de pe ulița unde locuiește au 
depus și ele cereri.

Ca urmare a vredniciei ei. în 
scurt timp a devenit șefă de echi
pă, iar colectiviștii au ales-o și în 
consiliul ’ de conducere al gospodă
riei. Si nu s-au înșelat. Bună or
ganizatoare. ea conduce cu pricepe
re și energie munca celor zece fe
mei și opt bărbați din echipă. în 
tjate campaniile echipa ei se află 
printre cele fruntașe.

Veronica Pătrașcu este activă și 
în munca obștească Este președinta 
comisiei de femei și în această ca
litate antrenează pe colectiviste la 
diferite acțiuni voluntare în folosul 
gospodăriei

— De cînd era copil. Veronicăi
i-a plăcut să învețe, ne spunea to
varășa Maria Neda, învățătoare, 
care, ca membră de partid, a pri
mit sarcina să se ocupe de crește
rea politică a Veronicăi Pătrașcu.

Și acum e la fel De multi ani 
cercul de citit al femeilor se tine 
la ea acasă — în fiecare miercuri. 
Se citește o broșură, un articol de- 
ziar, alteori se cîntă. Femeile vin 
cu plăcere în casa ei Și aici, totul 
este curat, bine pus la punct. Ve
ronica iși găsește timp și pentru 
gospodăria ei proprie Mamă a doi 
băieți, se ocupă cu grijă de crește
rea copiilor ei. Multe dini re colec
tiviste îi cer adesea sfatul în dife
rite probleme de muncă și de viață. 
Ea le a iută să înțeleagă mai bine 
politica partidului nostru, să mun
cească cu succes pentru îndeplinirea

Cînd a ter
minat școala 
pedagogică, Mi- 
hăita Staicu s-a 
întors în co
muna ei nata
lă, conștientă 
că are mari 
îndatoriri. Voia, 
prin munca ei. 
să-și arate re
cunoștința nu 
numai pentru 
ajutorul pe 
care l-a primit 
din partea sta
tului, — fără de care cu greu și-ar 
fi putut realiza visul de a deveni 
învățătoare — dar și pentru viata 
nouă pe care o trăiesc părinții ei, 
rudele, toti consătenii azi. în gospo
dăria colectivă. Despre îndatoririle 
fată de statul socialist, fată de co
lectivitate, i-'a vorbit adesea și tatăl 
ei, membru de partid, colectivist 
harnic, bine cunoscut în comuna Vîl- 
sănești. Ea a fost crescută în spiri
tul devotamentului fată de partid, 
fată de politica partidului.

Toate acestea explică de ce Mi- 
hăita Staicu pune atîta suflet în tot 
ceea ce face. Pe copii ea îi învață 
nu numai carte, dar și cum să se 
comporte în viată. Cunoaște bine 
elevii, îi vizitează adesea acasă, stă 
de vorbă cu părinții.

învățătorul are un rol important 
nu numai în școală ci în întreaga 
viată a satului. El poate face mult 
pentru ridicarea nivelului general 
de cultură. Acest lucru l-a înțeles 
și Mihăita Staicu. La căminul cul
tural 'tine adesea conferințe, este in- 
structoarea celor două echipe de 
.dansuri nationale. Ambele echipe 
s-au clasat pe locul întîi la faza in- 
terraională a concursului pe tară al 
formațiilor artistice de amatori.

Ca deputată comunală, Mihăița 
Staicu desfășoară o activitate rod
nică pentru mai buna gospodărire 
și înfrumusețarea comunei. Tineri și 
vîrstniei o apreciază pe tînăra în
vățătoare și pentru felul ei cald și 
apropiat de a se purta cu oamenii.

Dișcutînd cererea ei de a fi pri
mită în partid, adunarea generală a 
organizației de bază de la gospodă
ria colectivă „Tractorul roșu” Vîlsă- 
nești a hotărît în unanimitate primi
rea ei direct în rîndurile membri

Munca pe care o are Elena Me- 
hedințeanu în gospodăria colectivă 
„30 Decembrie” din Vîrtina nu e 
ușoară. Ea este, și îngrijitoare și 
mulgătoare. Sectorul, zootehnic abia 
a început să fie pus, pe. picioare. Au 
fost cumpărate vaci din cîteva rase.. 
Cînd conducerea gospodăriei colec
tive a apelat la colectiviști să trea
că la munca de îngrijire a anima
lelor, Elena Mehedințeanu n-a ezi
tat.

— Acum nu-i rușine să fii văcă- 
reasă — le-.a spus ea femeilor care 
nu înțelegeau hotărîrea ei. Doar 
muncim pentru noi, nu pentru chia
buri sau boieri. Muncim pentru gos
podăria noastră.

I-a fost greu la început, cînd 
încă nu știa cum trebuie să hră
nească vitele, să le îngrijească. Dar 
h-a dat înapoi. A urmat un curs 
de specializare, a vizitat fermele de 
vaci. la mai multe gospodării co
lective și de stat, se străduiește să 
ăplice. tot ce .a învățat. Vacile, ce 
i-au fost încredințate dau tôt1 mai 
mult lapte.

Ceea ce caracterizează întreaga ac
tivitate a harnicei colectiviste este 
încrederea nestrămutată în viitorul 
tinerei gospodării colective, dorința 
de a face totul pentru înflorirea ei.

Pentru meritele ei deosebite',, to
varășa Elena Mehedințeanu ă fost 
primită în partid.

Cînd te bucură de încredere

în Editura politică a apărut :
40 DE ANI

DE LA CREAREA U.T.C.
— Cartea cuprinde materialele 

adunării festive a tineretu
lui din Capiîaiă consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a creării 
U.T.C, ți „Zilei tineretului din 
Republica Populară Roraînă“.

lor de partid.

Muncind pentru viitorul 
gospodăriei

Pe Elena Me- 
hedințeanu am 
găsit-o acasă. O 
femeie energi
că. vioaie.

Am intrat în 
casă. Peste tot 
strălucea de cu
rățenie- Pe ma
să -F-ș o . cărtici
că mică, cu co- 
perți roșii: „Sta
tutul P.M.R.”.

— De cîteva 
săptămînî — ne
spune ea — sînt
candidată de partid. Acum am mai

sarcinilor ce le revin. multe obligații fată de partid. Vreau
Apreciind meritele tovarășei Ve- să le cunosc bine și să le îndepli- 

ronica Pătrașcu în activitatea pen- nesc. Numai așa voi putea să justi- 
tru întărirea gospodăriei colective și fie încrederea ce mi-a fost acordată.

Cît îi ziua 
de mare, teh
niciană veteri
nară Elena Flo- 
rea cutreieră 
satele. Pe soa
re. pe ploaie 
sau vînt, ea 
este întotdeau
na prezentă a- 
colo unde e 
nevoie de ea. 
Nimeni n-ar 
bănui cîtă e- 
nei’gie este în 
această tînără
fată, atît- de micuță 
ca înfățișare.

Iat-o îndreptîndu-se cu brișcă 
spre tabăra de vară a gospodăriei 
colective „7 Noiembrie” Balș. A fost 
chemată de urgență. O vacă tre
buia să fete, dar se îmbolnăvise 
grav. Cu ajutorul îngrijitorilor, teh
niciană a făcut la timp extracția 
vițelului. Apoi a dat sfaturi cum tre
buie îngrijită vaca. Oamenii au as
cultat-o cu atenție. Ei au mare în
credere în tehniciană lor. De. ce ? 
Pentru că ori de cîte ori a interve
nit ea. lucrurile ' s-au îndreptat. Cînd 
acum un an la Racovița s-a ivit 
o boală contagioasă la ovine, timp 
de o săptămînă. zi și noapte, teh
niciană a stat în gospodărie, a făcut 
vaccinuri, tratamente locale și epi
demia a..fost stinsă. •

Dar ea hu așteaptă’numai să fie 
chemată, are grijă să treacă pe la 
fiecare gospodărie colectivă, să con
troleze cum sînt respectate indica
țiile dispensarului veterinar.

De la tehniciană veterinară. îngri
jitorii învață cum să îngrijească a- 
nimalele după regulile științei, să 
le întocmească rațiile etc. Nu oda
tă ea a ținut conferințe și lecții la 
cursurile agrozootehnice.

Munca plină de .abnegație a Ele
nei Florca a fost apreciată de co
muniști. Ei i-au acordat încrederea 
lor primind-o de curînd în rîndurile 
candidaților de partid.

SONIA MOLDOVANU
snimsææ

în întreaga, .țară Ba jb S © O laje accesorii sînt

mult. Pentru a- rezultate Cjl ii C5 I I Iß Separate, așa îneît 
ceasta este nevoie să nu se piardă
de cantități sporite de ciment.. Să ve
dem cum își realizează sarcinile de 
plan fabricile de ciment de la Bicaz 
și Turda. Aceste două între
prinderi au condiții asemănătoare 
de producție. Ele dispun de cadre 
tehnice și muncitori cu o bună pre
gătire .. profesională sînt dotate cu 
agregate- de mare randament. Totuși, 
în activitatea acestor fabrici. în mo
dul cum își îndeplinesc sarcinile de 
plan, există o serie de deosebiri, re
zultatele obținute de cimentiștii de 
la Bicaz fiind superioare celor de Ia 
Turda. De unde provin deosebirile ?

CUM S-A PREGĂTIT 
FABRICAȚIA

îndeplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii presupune, înainte de 
toate, o pregătire temeinică a pro
cesului de fabricație. La fabrica din 
Bicaz s-a asigurat din timp stocul 
de materie primă necesar producției 
din perioada de iarnă Nu au exis
tat goluri în aprovizionarea conca- 
soarèlor. a morilor brute și a cup
toarelor. Pregătirile au început încă 
din carieră. Aici, prin aplicarea unor 
metode înaintate de muncă se dis
locă. la o singură pușcătură, canti
tăți masive de calcar — care întrec 
cu 300 000 de tone pe cele obținute 
în anii trecuți. Pentru ușurarea 
muncii de ' săpare a tunelurilor în 
carieră, au foșt modificate perfora
toarele. adapt.îndu-li-se dispozitive 
de captare a prafului. O serie de 
măsuri — mărirea capacității vagoa
nelor basculante de la 10 la 15 tone, 
îmbunătățirea transporturilor pe 
calea ferată îngustă — au contri
buit, de asemenea, la bunul mers 
al producției. în lunile care au tre- 
•cut din acést- an planul producției 
globale și marfă a fost îndeplinit 
și depășit. Sute de tone de ciment 
realizate în plus de această între
prindere au luat drumul șantierelor 
de construcții.

Cu totul altfel au stat lucrurile la 
fabrica din Turda. Este adevărat că 
și aici s-au prevăzut măsuri pentru 
pregătirea fabricației din acest an. 
Dar unele dintre ele n-au fost puse 
în aplicare, iar altele au fost aban
donate la jumătatea drumului. Așa

însemnări .
din două fabrici de ciment

s-a întîmplat cu unele măsuri pri
vind mărirea productivității muncii 
în carieră, organizarea transportului 
calcarului în fabrică etc. Din această 
cauză nu s-a asigurat stocul dç cal
car pentru primele luni ale anului. 
Ca urmare, producția a două con- 
casoare a fost redusă cu circa 30 la 
sută. Din lipsa stocului necesar de 
materie primă, nu s-a putut pregăti 
o pastă corespunzătoare și pe măsu
ra capacităților de producție ale 
cuptoarelor : de aici, dese opriri în 
funcționarea agregatelor.

Insuficient s-a ocupat conducerea 
fabricii și de organizarea transportu
lui intern. Repararea locomotivelor 
și vagoanelor se face la un nivel 
calitativ scăzut ; linia de circulație 
este slab întreținută. Se produc ast
fel o serie de' defecțiuni tehnice pen
tru înlăturarea cărora se pierde 
mult timp, .iar secțiile nu sînt apro
vizionate în mod ritmic. Lipsurile 
care au existat in pregătirea fabri
cației, în organizarea muncii, ca și 
în folosirea din plin a capacităților 
de producție, au făcut ca fabrica să 
rămînă în urmă, în primele 6 luni 
ale anului, cu 15 000 tone de ciment 
față de sarcinile de plan.

UN LUCRU ESENȚIAL : 
FOLOSIREA RAȚIONALĂ 

A AGREGATELOR
Buna folosire a agregatelor, între

ținerea și repararea lor la timp sînt 
în fabricile de ciment, ca și în alte 
întreprinderi, factori esențiali în 
sporirea producției și a productivi
tății muncii. Și în această privință 
situația e diferită în cele două fa
brici.

La Bicaz s-a atins anul acesta o 
productivitate medie pe cuptor de 
14,9 tone pe oră. Cum s-a ajuns 
aici ? în primul rînd, s-a asigurat 
alimentarea ritmică a cuptoarelor cu 
materie primă la întreaga lor capa
citate. Pompele de alimentare, bazi
nele de pastăt conductele și alte uti-

nici o oră de funcționare.
Micșorarea treptată a conținutului 

de apă din - pastă, de la 38—40 la 
sută la 28 la sută, a impus o serie 
de modernizări ;= au fost concepute și 
confecționate în fabrică unele uti
laje noi. Astfel au fost modificate, 
îmbunătățindu-li-se caracteristicile 
tehnice, instalațiile de barbotaj, 
omogenizatoarele ; s-a schimbat tra
seul unor conducte, eliminîndu-se 
„coturile“ care îngreunau transpor
tul pastei în cuptoare. Unele moder
nizări s-au făcut - și la cuptoare. 
Zona de lanțuri a fost redusă cu 
circa 3 metri ; înzidirea cuptoarelor 
se face acum cu cărămizi ce au o 
rezistență superioară. ' Productivita
tea morilor a ajuns, de asemenea, 
în acest ari — datorită unor perfec
ționări tehnice — să fife cu 5—7 tone 
pe oră mai mare, fată de anii trecuți.

Și la fabrica din Turda s-au făcut 
ô serie de modificări constructive la 
agregate și îmbunătățiri în procesul 
tehnologic. în acest fel, la unele 
mori și cuptoare s-a obținut o pro
ductivitate orară sporită. Totuși, la 
o parte din agregate, indicii de uti
lizare planificați1 — intensivi și ex
tensivi — n-au fost îndepliniți. Cea 
mai mare parte a cuptoarelor a lu
crat cu o productivitate orară sub 
cea planificată, din cauza unor în
treruperi în funcționarea lor. Cîte 
tone de ciment nu s-ar fi putut pro
duce în orele de întreruperi ! Din- 
tr-un calcul făcut în fabrică, reiese 
că numai prin reducerea timpului 
de opriri la principalele utilaje cu 
cîteva procente, colectivul fabricii 
putea să obțină în primul semestru 
încă 6 900 tone de ciment. Dar 
aici nu s-a făcut simțită aceeași 
grijă din partea conducerii admi
nistrative și a organizației de parțid 
— așa cum a existat la Bicaz — pen
tru aplicarea strictă a măsurilor 
propuse și punerea în valoare a re
zervelor existente, mai. ales în do
meniul folosirii capacităților de pro
ducție.
CU CE CONSUMURI SPECIFICE 

SE LUCREAZĂ ?
Reducerea consumurilor specifice 

■de materii prime și materiale con»

Noi tadre
€« pregătire superioară
In acest ah, cele 45 de institute 

de învățământ superior, tehnic și 
universitar din țara noastră au fost 
absolvite de peste 8 700 de tineri 
și tinere. Proaspeții absolvenți — 
ingineri, profesori, medici etc., se 
vor prezenta la noile locuri de mun
că, la care au fost repartizați', spre 
sfîrșitul lunii august-, Pînă’ atunci, 
ei petrec zile plăcute de odihnă în 
tabere și în stațiuni balneo-climate- 
rice, in localitățile,națale. . f

In '-îndățămîntul de cultură gene
rală au fost repartizați peste 3 000 
(ie absolvenți, din care 1 000 repre
zintă prima promoție a institutelor 
pedagogice de trei ani. .■■■',.
' Circa 1 800 de ingineri și alți spe
cialiști din promoția. 1962 se vor în
drepta către marile combinate și 
uzine ale industriei metalurgice 'și 
constructoare de mașini, industriei 
petrolului și chimiei, către alte în
treprinderi și șantiere de construc
ții. în agricultură vor lucra, din 
toamna aceasta, cu 1 530 mai mulți 
ingineri agronomi, zootehniciéni, 
cercetători științifici. în sectorul să
nătății și prevederilor sociale nu
mărul medicilor si farmaciștilor spo
rește cu încă 1 290. (Agerpres)

Fabrica de mobilă Pipera. As
pect din hala de montai.

(Foto : Agerpres) Cum va fi vre -nea ?
o®o

RÂSPyNMM C8TÎTORBIL0R
V. STOICA — Ocna 

Sibiului, raionul Sibiu : 
Sesizarea dvs. cu privire 
la calitatea laminatelor 
de o|el livrate Fabricii 
de cufi/e din localitate 
de către uzina ,,Otelul 
Roșu" a lost justă. Con
ducerea uzinei „Ofelul 
Roșu" ne informează că 
lipsurile semnalate de 
dys. au fost analizate de' 
către întreg colectivul d.e 
lamlnoriști de la secțiile 
laminorul de profile și. 
laminorul la rece și s-au, 
luat măsuri pentru 'stabi
lirea unui regim termic5 
corespunzător și respec
tarea riguroasă a aceshi- 
ia la încălzirea (riglelor.. 
De asemenea, în uzină se 
vor efectua probe meM- 
lografice pentru a nu se 
ma' livra benefici^rilpf, 
cum. s-a intimplat uneori, 
materiale de calitate ne- 
corespunzătosre.

N. RUS AN — Ora
dea : In stațiunea balneor 
climaterică Băile Hercülâf 
ne — ne Comunică -Sfa; 
tul popular al regiunii? 
Banat — s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea ac-' 
tivităfii întreprinderii bal
neare ; a fost încadrat’ 
personal corespunzător la 
sectorul de primire și 
cazare a oaspeților.

GH. PIETREANU — 
Brașov: Analizind propu
nerea dvs., Sfatul popu
lar al regiunii Brașov ne 
face cunoscut că, in in
cinta dispensarului t.b.c 
din localitate se va a- 
menaja în curînd un ca
binet stomatologic.

P. VERDE-Ș — Me
diaș : Consiliul local al 
sindicatelor Mediaș ne 
inlormează că s-a îmbu
nătățit deservirea la can
tina G. A. S. Proștea 
Mare. -S-a. confecjicna* 
mobilier nou, iar localul 
cantinei a fost reparat. 
Comitetul sindicatului de 
la G.A.S se va îngriji ca 
deservirea la cantină să 
se iacă în condiții bune.

N. BUJOR — MScin, 
regr'-Dobrogea-! -. -Sfatul 
popular al orașului Măcin 
se interesează acum mai 
îndeaproape de protecția 
și îngrijirea pomilor plan- 
tați pe marginea străzilor 
In această acțiune eu lost 
antrenați și cetățenii ora
șului,

P. PAUȘESCU — 
Craiova : Referindu-se la 

yscrisbarea dvs;., Ministerul 
Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașjni ne-a răs
puns că a diipus ca uzi
na „Electropulere", după

terminarea cursurilor de 
controlori tehnici de ca
litate existente in între
prindere, să elibereze 
cursanților carnete de 
absolvire. Absolvenții vor 
fi incadrafi în munca de 
controlori tehnici de ca
litate.

V. PETRAȘCU și 
I. GHICEA — Rm. Vil- 
cea : Cercetind cele se
sizate de dvs., Sfatul 
popular al raionului' Rm, 
Vilcea ne-a comunicat că 
a luat măsuri pentru îm
bunătățirea activității cul
turale in comuna Bog- 
dăneșfi, precum și pentru 
terminarea construcție' 
noului local de școală din 
satul Băbuești,

Ä. NACHT — Loco : 
,ln cartierul ,,23 August” 
— ne comunică sfatul 
popular raional — se va 
deschide în aceste zile 
un centru de distribuire 
a gheței.

I. ȘERBAN — Bucu
rești : In urma scrisorii 
dvs., Sfatul popular al ra
ionului V. I. Lenin din 
Capitală ne-a răspuns că 
a începui amenajarea 
spatiilor verzi de pe lin
gă noile blocuri de lo
cuințe din cartierul Fe
rentari.

stituie și în fabricile de. ciment o 
însemnată sursă de reducere a pre
țului de cost al produselor. Colecti
vul fabricii din Bicaz a .obținut-, re
zultate bune în această privință, bfu- 
mai în cinci luni, muncitorii și teh
nicienii de aici au realizat 361 000 
lei economii suplimentare la prețul 
de cost și 1 653 000 lei beneficii. O 
bună parte din economii au fost 
obținute prin micșorarea consumu
lui de combustibil.

Sigur că rezultatele obținute în 
această fabrică sînt bune. Dar nu 
se poate spune că aici au fost fo
losite toate posibilitățile pentru re
ducerea în și mai mare măsură a 
prețului de cost. Costul zgurei de 
furnal necesară adaosurilor în dife
rite sortimente de ciment este încă 
ridicat, datorită cheltuielilor de 
transport. S-au făcut unele încer
cări de înlocuire a acesteia cu șis
turi argiloase ce se găsesc în loca
litate. Experimentările, care là în
ceput se dovediseră promițătoare, 
sînt din păcate tărăgănate.

Care e situația la fabrica- din 
Turda ? Și aici muncitorii și tehni
cienii s-au străduit să folosească 
mai bine materiile prime și mate
rialele. Numai prin montarea de re
cuperatoare celulare la cuptoarele 
de clincher, pe lîngă un spor de 
producție de 10—15 tone pe zi, s-a 
redus consumul de combustibil cu 
20—25 m.c. pe fiecare tonă. Totuși, 
consumurile specifice de combusti
bil sînt încă ridicate. Pentru produ
cerea unei tone de clincher se con
sumă aici cu 21- mc mai mult com
bustibil decît norma admisă. - De a- 
semenea, consumul de energie elec
trică pe tona de ciment este cu 7 
kWh mai mare față de consumul 
planificat. Numai la combustibil și 
energie electrică s-au cheltuit în 
plus, în primele 5 luni ale anului, 
peste 580 000 de lei. Ca urmare, fa
brica nu și-a putut realiza sarcina 
de reducere a prețului de cost ci, 
dimpotrivă, cimentul produs în a- 
cest an este mai scump decît cel 
fabricat anul trecut.

ȘI CÎTEVA CONCLUZII
în cele două fabrici există posi

bilități care, mai bine valorificate, 
pot asigura sporirea producției de 
ciment, îndeplinirea și depășirea' 
sarcinilor de plan la toți indicii. La 
Bicaz este necesar să se ia. măsuri 
pentru recuperarea, cel puțin în 
parte, a cimentului care se mai îm
prăștie sub formă de praf, de a se

'asigura o mai bună întreținere a 
agregatelor. Acțiunea de moderni
zare în continuare a unor utilaje 
constituie aici de asemenea o re- 
;zervă importantă de sporire a pro
ducției de ciment. Și colectivul fa
bricii-de ciment, din Turda are po
sibilități să obțină rezultate mai 
bune în producție. Este necesar 
însă ca experiența dobîndită-'în anii 
trecuți de colectivul fabricii să fie 
larg extinsă și îmbogățită.

în ultimul timp, în urma unor 
analize făcute în secțiile acestfei" fa
brici s-a întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice menite 
să asigure recuperarea cantităților 
restante de ciment. S-a. prevăzut, 
printre altele, o eșalonare mai ra
țională a exploziilor în cariere, pen
tru a se asigura cantități mai mari 
de calcar, trecerea la exploatarea 
mixtă (cu foreze și galerii de mină), 
reducerea conținutului de apă din 
pastă și altele. S-au făcut și unele 
calcule. Numai prin dirijarea mai 
judicioasă a exploatării carierei, de- 
laierea argilei și introducerea unor 
pompe cu capacități. sporite, se 
poate obține un plus de producție 
de 6 700 tone de ciment. în lunile 
care urmează este necesar să se 
urmărească mai operativ și cu spi
rit de răspundere felul cum sînt a- 
plicate măsurile stabilite.

Pentru extinderea experienței po
zitive în toate fabricile de ciment 
din țară — mijloc de obținere a 
unor realizări și mai însemnate în 
producție — este nevoie de rin spri
jin mai susținut și din partea Di
recției generale a silicaților din Mi
nisterul Industriei' Construcțiilor.

Bizuindu-se pe inițiativa muncito
rilor și tehnicienilor din aceste fa
brici, cu sprijinul, specialiștilor din 
Direcția generală tutelară, condu
cerile administrative trebuie să ia 
în scurt timp măsuri pentru folo
sirea mai judicioasă a capacităților 
agregatelor, pentru organizarea te
meinică a producției. La rîndul lor, 
organizațiile de partid și organele 
sindicale din aceste fabrici sînt 
chemate să dfeșfășoare o muncă po
litică și organizatorică mai susținută 
de mobilizare a muncitorilor și teh
nicienilor în acțiunea de punere în 
valoare' a 'rezervelor - interne, -în. 
scdpiil îndeplinirii , cu succes a șart 
cinilor de plan. ■

" v 'N. CUCUL ’ ■ ' ' 
FL. AVRAMESCU ' 1

în legătură cu unele schimbări apropiate ale vremii, specialiștii In
stitutului Meteorologic ne-au relatat următoarele :
în ultimele două săptămîni vre

mea a fost foarte uscată și caldă în 
jumătatea de sud a țării și relativ 
instabilă și răcoroasă în Ardeal și 
nordul Moldovei, unde au căzut 
precipitații. Acest aspect al vremii a 
fost determinat de o anumită circu
lație generală a atmosferei, carac
terizată prin curenți din vest și sud- 
vest care au transportat mase de 
aer nord-african în jumătatea de 
sud à țării și ma
se cu origine a- 
tlantică peste ju
mătatea de nord. 
Această circulație 
a aerului cu ori
gini diferite a fă
cut că în Ardeal 
să'fie ö vreme mult mat umedă și 
mai răcoroasă, în timp ce Banatul. 
Cimpia Dunării și Dobrogea să pre
zinte un climat de țip tropical cu 
temperaturi canicuiar.e^car^ au atins 
și depășit 3S gjgde'.laîwțhră'/j;;'

. Situația din ultimele-.-două- săptă
mîni se poate correfdera ga-'țjlgj'ipia- 
tă, întrucît .centrale -de acțiune at
mosferică, care .djrlj.șazăîșițjijșțig me
teorologică pe ^continentul european 
și-au schimbat ■pozițitf’-astfel : poete 
Jumătatea de vëst a Europei’ și ‘deă- 
supra Oceanului Atlantic s-a 'stabilit 
un baraj de mare presiune alcătuit 
din unirea anticiclonului din insu
lele Azore cu anticialonul din spa
țiul Groenlandei. Acest baraj de 
mare pre-iune a orientat deplasa
rea maselor de aer. dinspre nord- 
vest și nord. Această orientare nouă 
în circulația maselor de aer a fă
cut ca un prim val de aer rece și

umed din mările polare să ajungă 
în Europa centrală. însoțit fiind de 
ploi sub formă de averse, de vijelii 
locale și descărcări electrice. Ele se 
dirijează spre sud-estul Europei. De 
aceea, este de așteptat o schimba
re bruscă a vremii în toate regiuni
le țării. Valul de aer polar, destul 
de încărcat în vapori de apă, va 
declanșa în următoarele zile ploi 
moderate iar local foarte abunden

te, atît în nordul 
cît și în sudul ță
rii. Față de zilele 
anterioare se pre
vede și o. scăde
re a temperaturii 
cu 6 pînă la 10 
grade. De aseme

nea vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată, care se vor pro
duce nu numai în regiunea. mun
toasă, ci și în șg.sul Dunării. Ploile 
SSIÄ 3.e-;prpyâ,d.'vpt; da, .cgnțjțăți mari 
derțgpjă tțmp..s.qyjt,. yo.țț cprR- 
pensa aproape . îțț,.î.ntrpqjțijje, irț, zi
lele cp ji;mî.fe.az,ă.4.feiicituJ d^ a.pă ,în- 
regișț;qt.,,pînă. .acum ..’în cîmpi'a. ,'din 
spduh.țării. -Exista prôbgbûitgléd q’g 
q-.jd.oua; .jumăfd.fo1 ° lupii fulfe -să, i^fe 
mult (ma.i,.p,lpj,oasă -și mai pțițin caidg 
dédit prima parte a lunii. ■

Primul val mai rece și ploios va 
dura circa trei zile. Va urma apoi 
un scurt interval de ameliorare a 
VTemii și din nou timp instabil, cu 
averse mai puțin abundente pen
tru ca spre sfîrșitul lunii să se pro
ducă o nouă invazie de aer nord-a- 

1 tlantic, cu ploi care vor dura mai 
multe ziie. Deci în zilele următoare 
vom avea alternativ perioade de 
zile ploioase și cu soare.

/Meteorologii ne informează
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RADIO, joi 19 lulle. Vreau să știu — 
orele 9,00 — I • Fragmente din opera 
„Don Carlos“ de Verdi — orele 10,08 — I 
e Melodii populare romlneștl și ale mi
norităților naționale — orele 11,31 — I 
• Scene vesele din operete — orele 
13,10 — I • Cîntece și jocuri de pe în
tinsul patriei — orele 13,25 — II • Frag
mente din opereta „Rip“ de Planquette 
— orele 14,03 - II s Din folclorul po
poarelor — orele 15.05 — I • Pagini mu
zicale inspirate din trecutul de luptă al 
poporului nostru — orele 15,45 — I e Vor
bește Moscova — orele 16.15 — I » Mu
zică de cameră de compozitori preclasici 
Italieni — orele 17,00 — II • Muzică u-

șoară roniinească — orele 17,30 — I # Mu- 
zioă de estradă de Laurențiu Profeta — 
orele 18,05 —' II o Jurnal dé întrecere
— orele 19,00 — I a Program muzical 
pentru fruntașii în producție - orele 
19,15 — Ie Tinerețea ne e dragă — 
orele 19,30 — II » Din cele mal frumoa
se melodii populare ruse — orele 20,40
— II • Cîntece revoluționare din Cuba
— orele 21,00 — Io Lecturi literare — 
orele 21,15,— I o Părinți și copii — orele 
21,45 — II » Muzică simfonică de Bach 
și Mozart — orele 22,00 — I 9 Soliști și 
formații sovietice de muzică ușoară — 
orele 22,30 — II * Muzică de Cameră 
orele 23.15 — II.

Eftte» Cinematografe)
TEATRUL DE STAT D£ OPERETA : 

INTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30).

' TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr.-5): VREAU 
SA FIU NEVASTA TA — (orele 20,15).

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

TEATRUL DE ESTRADA PLOIEȘTI 
(Teatrul de vară „23 August“) : ESTRA
DA PRIMĂVERII — (orele 20).

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

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

CINEMATOGRAFE : M-AM SĂTURAT 
DE CĂSNICIE rulează la cinema
tografele Patria (10; 12,15; 14,30;
16,45: 19; 21,15), I. C. Frimu (9.30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,Ï5 - grădină 20,30), Gh. 
Doja (10,15; 12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Stadionul Giulești (20,15). FANTOMELE 
DIN SPESSART : Republica (8,45; 10,45: 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 21), București (9; 
11; .13; 15;. 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Republicii 
(20,30), Stadionul Dinamo (20,15), Arenele 
Libertății (20,15). PLĂCERILE. ORAȘU
LUI : Magheru (9,45; 12; 14J5; 16,30; 18,45; 
21), V. Alecsandri (10,30; 12.45; 15; 17,15; 
19,30; 21,45), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19; 21,15 — grădină 20,15), Volga 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05), Grădina 
Progresul (20,15). AL NOUĂLEA CERC : 
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19ș 21 -, grădină 20,30), 
Drumul Serii (16; 18; 20), B. Delavran- 
cea (11; 16; 18; 20). CIND VINE DRA
GOSTEA rulează la cinematograful 1 Mai 
(10; 12.15; 16; 18,15; 20,30). TAINA Ei : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
9,45 la 14; 16,15; 18,30; 20,45), Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30).- SCRISOÀRE 
DE LA O NECUNOSCUTA : Tinere
tului (9,30; 11,40; 13,50; 16; ,18,15; , 20,30),. 
Moșilor (16; 18 — grădină -20,30), FRU
MOASĂ AVENTURĂ : Victoria (10; 12,15; 
14ÎB0; 16.-45; ■ !»>,’ 21,15). DOUĂ REPRIME.

DE SEARA : 13 Septembrie (12,30; 16.30; 
18,30; 20,30). PICTORUL ȘI EPOCA — SE
MICENTENARUL I. L. CARAGIALE - 
DOMNUL LENTILĂ IN DEȘERT ;' (ru
lează la cinematograful Timpuri Noi e 
la 10 là 21 în continuare). RAZE 
GHEAȚĂ : Maxim Gorki (16: 18,15; 26» ,
FETELE — cinemascop : înfrățirea îl ; 
popoare (15,30; 18; 20,30), Alex. Sa ia 
(10,15; 12,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16: 
18.15; 20,30). AGRAFA AI.BA : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). URME TĂCUTE : 8 Mar
tie (15; 17,05 19,10 - grădină 20,30). POM
PIERUL ATOMIC ; Grivița (10; 12; 15: 
17; 19; 21). UN OM TRECE PRIN
ZID : rulează la cinematograful C. 
David (15,30; 18; 20,30). CÎND CO
MEDIA ERA REGE : rulează la cinema
tografele V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20), Arta (1Q; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15) Donca Simo (15; 17; 19; 21
— grădină 20,30), Alex. Sahia (10.15; 12).
TOM-DEGEȚELUL : Unirea (11: 15; 17.15; 
19,30 — grădină 20.30). NUMAI O GLU
MA : Flacăra (16; 18,15; 20.45), Miorița 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 16
Februarie (16; 18; 20). Grădina Alex.
Sahia (20,15). ȘOFERII IADULUI : 
Munca (15; 17; 19; 21). EL HAKIM : 
Popular (10,30; 16: 18,30; 21), BATRÎ-
NUL ȘI MAREA rulează 9^ cine
matografele M. Eminescu (16iS. ;8,15;
20.30) , Luceafărul (15; 17; 19,15 țină
20.30) . CIELITO LINDO: rulează’. ci
nematograful Ilie Pintllie (15; 17; 19 — 
grădină 20). ALBA CA ZĂPADA : 8 Mal 
(15'; 17; 19; 21). DUELUL N-A AVUT 
LOC : G. Bacovia (16; 18; 20). COCOȘA- 
TUL — cinemascop : Grădina 13 Sep
tembrie (20,30). ÎNVIEREA — ambele se
rii rulează la cinematografele 30 De
cembrie (15,30; 19,15), Aurel Vlaicu (15,30; 
19). TOT AURUL DIN LUME : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 18; 
20 — grădină 20,30). CAIDUL : Grădina 
Libertății (20,30).

ÎN , IAD ,: ‘ Centt-al (10,B0; 1Ș; 15,30; 18; . 
20,30),, 41ex.,Popov (rylează În,'continuare 
de la orele 10 la 21), Libertății (10; 12,15; 
16; lS.lÿj' .SÔ.Mî': F’RÖGRAÜ: PENTRU' CO- 
tir‘: l’ji âeptémbrfè (IO; 11,30).' EXPRESUL

TELEVIZIUNE : Orele 19-,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Filmul pentru 
copil : „A FOST ODATĂ • CA NICIODA
TĂ“ — o. producție a Studioului cine
matografic „București", 19,40 — Filmul 
artistic.: „HOȚII DE BICICLETE" - O 
producție, à,studiourilor italiene. 21,05 — 
Muzică distractivă. : Cîntă- o formație' In
strumentală1 ’ condusă, de Dinu Șetbănes- 
cii'.-In încheiere--.■-'Poșta televiziunii. Ultl- 
rnele știri.
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Izvorul creșterii puterii economice a fiecărei gospodări! colective
Așa cum se arată în Raportul prezentat 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară a Marii Adunări 
Iraționale consacrată încheierii colectivi
zării, puterea economică a gospodăriilor 
colective este indisolubil legată de creș
terea avutului obștesc. Alocarea an de an a 
unor fonduri sporite din veniturile reali
zate de gospodărie și mărirea fondului 
obștesc raportat la suta de hectare supra- 
iață reprezintă indicatorii principali care 
arată progresul realizat de gospodărie și 
forța sa economică.

Rezultatele dezvoltării

La G.A.C. Palazu-Mare creșterea animalelor și îndeosebi a vacilor 
s-a dezvoltat mult. Astăzi la fiecare o sută hectare revin 37,1 bovine, 
din care 17,9 vaci. Pentru acestea au fost ridicate numeroase adăposturi.

Printre gospodăriile colective care și-au 
sporit continuu proprietatea obștească, 
dezvoltînd sectorul zootehnic și legumicul
tura, ridici nd adăposturile necesare și alte 
construcții gospodărești, procurînd utilaj 
agricol, se atlă și G.A.C. din Palazu-Mare, 
regiunea Dobrogea. Tocmai acest lucru a 
contribuit la dezvoltarea producției și 
retribuirea ridicată a muncii colectiviș
tilor. Pentru succesele sale, G.A.C. Palazu- 
Mare a fost decorată cu Ordinul Muncii 
cl. I. In această pagină este redată expe
riența gospodăriei în ce privește dezvolta
rea avutului obștesc.

' proprietății obștești
în gospodăria noastră

Gospodăria colectivă din Palazu 
Mare, regiunea Dobrogea, are 12 ani 
de activitate. Ea este o gospodărie 
bogată, puternică, cu mai multe ra
muri de producție care asigură ob
ținerea de venituri mari.

Realizările noastre în sporirea pro- 
ducției-marfă și în retribuirea tot 
mai ridicată a muncii colectiviștilor 
le datorăm dezvoltării necontenite a 
avutului obștesc. Așa după cum se 
vede din graficul alăturat,, precum 
și din articolele celorlalți colectiviști 
care semnează în pagină, noi am 
mărit continuu fondul de bază care 
în anul trecut a ajuns la 4 906 600 
lei, am dezvoltat mult, alături de 
cultura cerealelor, legumicultura și 
creșterea animalelor. Aceasta a avut 
ca urmare creșterea veniturilor. In 
1961 ele au sporit la 4 429 000 lei.

Cu 12 ani în urmă, la înființarea 
gospodăriei, n-am fost nici prea 
mulți, nici prea avuți. Oamenii au 
adus, pe lingă peticele de pămînt, 
cîteva animale de muncă, ceva unel
te și atîta tot. Statul ne-a spri
jinit cu tractoare și mașini agricole, 
credite, ne-a îndrumat cum să ne 
organizăm munca pentru ca să ob
ținem dintr-un început rezultate 
bune. Sprijinul acesta puternic, 
munca laolaltă pe tarlale întinse nu 
au întîrziat să dea roade. încă • din 
primii ani am obținut producții bune 
de grîu și porumb, principalele’ plan
te pe care’ Ie cultivăm.
.. La început, a existat tendința de a 
împărți' la zilele-muncă aproape tot 
ce produceam. Ce ar fi însemnat 
dacă în loc să ne'fi gîndit la'viitor, 
âm fi împărțit toate produsele și ba
nii la zi-muncă ? Gospodăria noastră 
nu și-ar fi putut procura animale, 
n-ar fi putut face amenajări pentru 
irigații și alte investiții care au dus 
la sporirea producției agricole, la 
creșterea veniturilor colectiviștilor. 
Noi am aplicat indicația dată de 
partid de a aloca la fondul obștesc 
cotele prevăzute în statut, reparti- 
zînd anual în acest scop 14 la sută 
din veniturile bănești, precum și o 
anumită parte din veniturile în na
tură realizate de gospodărie.

Valorificarea pe bază de contract 
a unor cantități din ce în ce mai 
mari de produse agricole a contri
buit mult la dezvoltarea avutului 
obștesc.

Pentru a putea valorifica din an 
în an cantități tot mai mari de pro-

duse agricole, noi ne-am preocupat 
de dezvoltarea producției. Dar acest 
lucru nu l-am făcut oricum. Ținînd 
seama de faptul că gospodăria este 
situată în apropierea orașului Con
stanța, noi am dezvoltat, pe lingă 
cultura cerealelor, zootehnia și le
gumicultura care au devenit ramuri 
de bază în gospodăria noastră.

Sectorul zootehnic este o ramură 
de producție care ne aduce venituri 
mari și permanente. La începutul 
activității gospodăriei, noi am cum
părat vaci și juninci cu credite a- 
cordate de stat, apoi mărirea numă
rului acestora s-a făcut din prăsilă 
proprie. în momentul de față gos
podăria are 640 bovine din care 280 
vaci și juninci, 1681 oi, 240 porci 
etc. Investițiile care au fost făcute 
pentru» dezvoltarea sectorului zoo
tehnic au mărit fondul de bază și au 
dus la sporirea veniturilor bănești, 
în 1961 s-au 
tor 1 882 500

Investițiile 
contribuie și 
dulüi de bază. Noi am făcut 
strucții cu materiale locale

realizat din acest sec- 
lei.
făcute în construcții 
ele la dezvoltarea fon- 

con- 
care 

ne-au costat puțini bani. în felul a- 
cesta o parte din fonduri au putut 
fi folosite pentru procurarea de a- 
nimale. Acum cînd avem un sec
tor zootehnic dezvoltat putem trece 
la modernizarea, construcțiilor zoo
tehnice, în grajduri am intredus 
lumina electrică, adăpători auto
mate, vagonete' pentru transportul 
furajelor și al gunoiului.

Folosind condițiile favorabile d'e 
care dispune gospodăria — apropierea 
de oraș, sursă de apă pentru irigare 
—- noi am dezvoltat mult cultura 
legumelor care ocupă acum o supra
față de 127 ha. Această ramură de 
producție * necesită numeroase inve
stiții- pentru răsadnițe, amenajări 
și utilaj d'e irigat etc. Investițiile pe 
care le-am făcut în acest sector s-au 
întors însă înzecit în casa gospo
dăriei. în 1961, din valorificarea le
gumelor am realizat 2 143 800 lei. 
Toate acestea ne-au creat o bază 
sigură pentru mărirea producției. 
Cu alte cuvintè s-au mărit cu fie
care an sursele de venituri. Acum 
gospodăria avînd venituri mari nu 
mai ia credite de la stat, investițiile 
făcîndu-se numai din fonduri pro
prii.

Se știe că indicatorii economici

la suta de hectare teren constituie 
criteriul principal în aprecierea acti
vității gospodăriei colective. La noi, 
există o legătură strînsă între creș
terea fondului de bază și creșterea 
veniturilor bănești la suta de hectare. 
Așa cum se vede din graficul ală
turat acești indicatori sînt în con
tinuă creștere, dovadă că mergem pe 
un drum bun.

Dezvoltarea avutului obștesc co
respunde interesului comun al tutu
ror colectiviștilor noștri și totodată 
interesului fiecăruia dintre ei de 
a-și spori veniturile personale. în 
ultimii 4 ani, valoarea zilei-muncă a 
fost, 
Iată 
rață cînd s-a discutat planul de 
producție 
aprobat cu însuflețire noile măsuri 
privind lărgirea producției, sporirea 
efectivului de animale, executarea 
de noi construcții zootehnice, ame
najarea de răsadnițe și sere pentru 
producerea legumelor timpurii. 
Toate acestea vor contribui ca la 
sfîrșitul anului valoarea fondului 
de bază să se ridice la 5 800 000 lei 
iar veniturile bănești la 4 874 000 lei.

întreaga noastră experiență dove
dește că sporirea continuă a avutu
lui obștesc, lărgirea producției, dez
voltarea diferitelor ramuri pentru 
care există condiții, reprezintă sin
gura cale . justă pentru întărirea 
gospodăriei colective, îmbunătățirea 
traiului nostru.

ANTON TINCU 
președinte

ramura de bază
în
de

medie, dc 30 de lei. 
ce în adunarea gene-

pe 1962 colectiviștii au

Una din principalele ramuri de 
producție . ale gospodăriei noastre 
colective este zootehnia. Numărul

animale-loi a crescut an de an așa 
cum rezulta din următorul tabel :

O preocupare permanentă 
a organizației de partid

Specia 1958 1961
Total la 100 ha Total la 100 ha

Bovine 153 10,10 536 36,81
Vaci 75 5,2 206 14,16
Ovine 858 59,30 1246 85,63
Noi am dezvoltat această ramură 

de producție fiindcă avem condiții 
bune iar zootehnia reprezintă o sur
să sigură de sporire a veniturilor 
bănești.

Gospodăria a investit mulți bani 
pentru procurarea de animale de 
producție și ridicarea de construcții 
necesare adăpostirii lor.

Trebuie să spun însă că aceste 
investiții n-au fost făcute la voia 
întîmplării ci cu ' multă chibzuință. 
Paralel cu cumpărările de animale, 
care au dus la asigurprea într-un 
timp mai scurt a efectivelor matcă,

sporirea valorii

ani de cînd muncim 
fiecare dintre noi a

bun.
nouă dezvolta-

mulgătoare și am în

a producfiei de
?i

în gospodăria noastră

<

extinderii 
care gos-

nale a terenului
acelor culturi pentru 
podăria are condiții optime.

a
devenit ceva obișnuit să se
execute încă din vară 
toamnă arături adînci, să sa 
îngrașe terenul cu cantități 
sporite de gunoi de grajd și 
îngrășăminte chimice, semă
natul să se facă la timp folo
sind semințe din soiuri de

CREȘTEREA 
FONDULUI 
DE BAZĂ SI A 
VEN ITURILOR 
BĂNEȘTI 
LA SUTA DtU[CTAKt
TEATN A 6 COL

335000

304400

Munca în gospodăria colectivă a- 
sigură membrilor ei venituri mari 
și un trai mai bun. Acest lucru se 
vede din viața fiecărei familii, din 
înfățișarea de astăzi a satului nos
tru. în cei 12 
în gospodărie, 
realizat multe.

Eu lucrez ca 
primire 12 vaci. Pentru producția 
de lapte și vițeii obținuți realizez în 
fiecare an însemnate venituri bă
nești. Valoarea zilei-muncă pe ulti- 
nii patru ani se ridică la circa 30 

>.i din care în numerar 13 lei. Anul 
trecut, pentru zilele-muncă făcute cu 
fiul meu mai mic, care lucrează la 
grădina de legume, am primit 6 760 
lei, aproape 3 120 kg grîu și porumb 
etc. Așa se face că, de cînd sînt în 
colectivă mi-am făcut casă nouă cu 
6 camere, am introdus lumină elec
trică, mi-am cumpărat multe lucruri

de trebuința, am un baiat la facul
tate.

Noi ne dăm seama că veniturile 
mari realizate de gospodărie și de 
fiecare colectivist în parte se dato
rase măririi avutului obștesc, dez
voltării creșterii animalelor, legumi
cultura etc. Aceasta nu numai că a 
dus la creșterea veniturilor gospo
dăriei, dar a făcut cu putință ca 
brațele de muncă să fie mai bine 
folosite. în 1960, bunăoară, numărul 
mediu de zile-muncă pe colectivist 
era de 228. Anul trecut el a ajuns 
la 270. Creșterea numărului de zile- 
muncă făcute de fiecare colectivist 
a fost însoțită de 
zilei-muncă și astfel venitul colecti
viștilor este tot mai

Iată ce ne-a adus 
rea avutului obștesc.

IOANA PETRESCU 
mulgătoare

noi am dat toată atenția selecțio
nări: și creșterii în bune condiții a 
animalelor tinere provenite din 
prăsila proprie. Și în construcții 
banii au fost investiți cu chibzuință. 
Ne-am străduit să realizăm adăpos
turi pentru animale la un preț cît 
mai mic. De aceea am făcut în gos
podărie cărămidă și chirpici, am 
folosit piatra ce se găsește pe plan 
local etc.

Dezvoltarea creșterii animalelor a 
avut o mare însemnătate nu numai 
in direcția sporirii veniturilor bă
nești. Zootehnia ne-a dat posibili
tate să valorificăm mai bine o sea
mă de produse vegetale care altfel 
ar fi rămas nefolcoite : paie, plea
vă, coconi de porumb etc. în ace
lași timp ea a furnizat sectorului 
vegetal cantități din ce în ce mai 
mari de îngrășăminte organice.

Noi n-am fi putut obține rezultatele 
.bune amintite dacă paialel cu 
creșterea efectivelor n-am fi luat 
toate măsurile pentru sporirea pro
ducției pe cap de animal. Iată cum 
a crescut producția de lapte obți
nută în medie de la fiecare vacă :
2 665 litri în 1958 ; 3 012 1 în 1959 ;
3 155 1 în 1960 ; 3 526 1 în 1961. '

Organizarea rațională a conveieru- 
lui verde în vederea asigurării fu
rajelor din primăvară pînă în toam
nă tîrziu, hrănirea vitelor cu canti
tăți îndestulătoare de nutrețuri însi- 
lozate, fînuri, concentrate etc, îngri
jirea acestora potrivit unui program 
de grajd bine stabilit, permanenti
zarea îngrijitorilor și introducerea 
retribuirii muncii lor în funcție de 
producțiile obținute — dată ce a de
terminat obținerea rezultatelor amin
tite în creșterea animalelor.

Succesele înregistrate de noi in 
creșterea animalelor au arătat că 
investirea de fonduri în sectorul 
zootehnic s-a făcut. în folosul gos
podăriei și al colectiviștilor întrucît 
veniturile au crescut mult.

PETRE NICOLA 
brigadier zootehnic

în obținerea rezultate
lor pe care te avem as
tăzi în dezvoltarea con
tinuă a avutului obștesc 
un rol important l-a avut 
și îl are organizația de 
partid. în adunările gene
rale, în discuțiile purtate 
în brigăzi și echipe, co
muniștii au fost aceia 
care au arătat colectiviș
tilor că sporirea fondului 
de bază este calea care 
asigură înflorirea gospo
dăriei.

Desigur că în această 
acțiune am avut de înfîm- 
pinat și unele greutăți. 
Unii colectiviști soco
teau că este mai avanta
jos să împărțim fot ce 
producem pentru zilele- 
muncă docît să alocăm, 
clin veniturile realizate, 
sume fot mai mari pentru 
dezvoltarea avutului ob
ștesc. Treptat însă, aceste 
păreri au fost înlăturate.

în organizația de partid 
problema dezvoltării avu
tului obștesc se dezbate 
îndeosebi în adunările 
generale care au loc cu 
prilejul întocmirii planu
rilor anuale de producție. 
Membrii de partid își 
spun părerea, vin cu pro
puneri concrete în vede
rea dezvoltării diferitelor 
ramuri, creșterii avuției 
obștești, propuneri 
sînt discutate cu toți co
lectiviștii. Apoi, în adu
nările de partid care au 
loc în timpul anului noi 
analizăm cum sînt înde
plinite aceste prevederi, 
cum se realizează planul 
de producție. Trebuie să 
arătăm că în fruntea tutu
ror acțiunilor pentru dez
voltarea avutului obștesc 
au fost comuniștii.

în centrul atenției noa
stre stă șl problema apă-

rării avutului obștesc, pre
venirii și combaterii unor 
tendințe de risipă, de lip
să de grijă penîru bunu
rile obștești ale gospodă
riei. Periodic noi instruim 
agitatorii și pe aceste 
probleme. De curînd, da 
pildă, i-am instruit să dis
cute cu colectiviștii care 
lucrează la grădina de 
legume ca să păstreze în 

care-.cete mai bune condiții, 
tocurile, rogojinile etc.

Datorită muncii educa
tive desfășurate de orga
nizația de partid, în gru
pe, colectiviștii noștri 
au înțeles ca avutul ob
ștesc este un bun al 
tuturor, că dacă cineva 
strică ceva din el, păgu
bim cu toții.

FLOREA POPESCU 
secretarul 

organizației de bază

principala sursă de venituri bănești
Creșterea continuă a avutului ob

ștesc, dezvoltarea mai multor ramuri 
de producție, aplicarea măsurilor 
înaintate de lucrare a pămîntului și 
de îngrijire a animalelor au dus la 
sporirea neîncetată a producției 
agricole. Gospodăria noastră obține 
mai mult grîu și porumb decit în 
urmă cu cîțiva ani, mai multe legu
me, lapte, carne etc. Aceasta- ne-a 
dat posibilitatea să valorificăm can
tități tot mai mari de cereale și plan
te tehnice, legume, lapte, carne etc. 
în acest an am contractat peste 
100 000 kg grîu, 100 000 kg porumb, 
45 000 kg floarea-soarelui, peste 
1 800 tone de legume, 333 000 litri 
lapte etc. Aceasta este principala 
sursă de venituri bănești.

Ne-am convins cu toții de însem
nătatea și avantajele mari pe care 
le oferă contractările cu statul. în 
afară de faptul că statul ne dă pre-

țuri bune pentru produsele vîndute, 
la încheierea contractelor primim 
drept arvune însemnate sume de 
bani. Anul acesta, bunăoară, in luna 
ianuarie, am primit pentru produ
sele contractate, drept avans, peste 
600 000 lei. Cu acești bani am putut 
face la timp lucrările curente din 
primele luni ale anului (la răsadni
țe, în zootehnie, ateliere etc.). Tot
odată, am putut să asigurăm banii 
necesari ■ pentru împărțirea lunară a 
avansului prevăzut de 7 lei de fie
care zi-muncă, ceea ce a sporit 
cointeresarea colectiviștilor.

Iată de ce pe măsura sporirii pro
ducției agricole noi vindem statului, 
pe bază de contract, cantități mereu 
mai mari de produse agricole.

DIMA HRISTU 
contabil

Cifrele din panoul de mai țos arată 
că pe baza dezvoltării continue a a- 
vutului obștesc, nivelul de trai al co
lectiviștilor a crescut foarte mult. Nu
mărul caselor construite în sat a a- 
juns la 122, iar al celor renovate la 
188 ; In 333 case s-a introdus lumina 
electrică, In 215 apă potabilă, 227 co
lectiviști și-au cumpărat aparate de 
radio, iar 87 — aragaze. Și numărul 
garniturilor de mobilă a sporit an de 
an. Dacă in 1953 doar doi colectiviști 
și-au cumpărat mobilă, anul trecut 
și-au procurat mobilă 128 familii.
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O condiție esențială pentru dezvoltarea avutului obștesc

Sporirea continuă

Experiența strînsă de-a lun
gul anilor de către membrii 
gospodăriei colective din Pa
lazu Mare a arătat cît se 
poate de clar că sporirea 
producției vegetate și, în pri
mul rînd, a producției de ce
reale este de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvolta
rea avutului obștesc, pentru 
lărgirea producției. Gospodă
ria noastră are astăzi un fond 
de bază de peste 5 000 000 lei 
și realizează venituri de mi
lioane. Aceasta se daforeșfe 
în mare măsură faptului că 
colectiviștii noștri, sprijiniți 
de mecanizatorii din S.M.T., 
obțin an da an producții mari 
de cereale, plante tehnice, le
gume și furaje.

Obținînd recolte bogate, 
gospodăria are posibilitatea 
să valorifice produse în can
tități mai mari și astfel să 
realizeze venituri însemnate. 
In 1961, veniturile bănești 
obținute din sectorul vegetal 
s-au ridicat la 2 421 730 lei. 
Totodată, gospodăria și-a pu
tut asigura și necesarul de 
furaje pentru animate pro
prietate obștească, lată pen
tru ce conducerea gospodă
riei, colectiviștii noștri au a- 
cordat în fiecare an o atenție 
mereu crescîndă aplicării pe 
»cară largă a cuceririlor ști
inței agricole, folosirii rațio-

înaltă productivitate iar lucră
rile de întreținere să fie e- 
xecutate la un înalt nivel a- 
grofehnic. Aplicarea „ca la 
carte" a acestor lucrări stă 
la baza sporirii producției 
de cereale, plante teh
nice, legume. Din tabelul de 
mai jos se poate vedea cum 
au crescut recoltele Ia hectar 
la principalele plante de cul
tură din gospodăria noastră:

Cultura 1959 1961

Grîu 1482 kg 1852 kg
Porumb 1938 „ 3906 „
Floarea soarelui 1205 „ 1610 „

Trebuie spus că 
mari de producție au 
obținute și la celelalte 
turi.

O mare însemnătate 
fru creșterea producției 
cole globale au avut-o mă
surile luate pentru buna fo
losire a pămînfului. în primii 
ani de activitate, o parte din 
terenul gospodăriei se iro
sea. Erau multe drumuri 
inutile, perdele de protec
ție, arborele etc, care micșo
rau suprafața arabilă. As
tăzi, în gospodăria noastră 
așa ceva nu se mai întîlneș- 
te. în centrul atenției colec
tiviștilor stă folosirea cît mal 
rațională a fiecărei bucăți da

sporuri 
fost 
cul

pen- 
agrL

pămînt. Prin organizarea te
ritoriului, defrișări etc numai 
în acest an s-a recuperat o 
suprafață de circa 50 hectare 
pe care am cultivat-o cu po
rumb.

Extinderea an de an a cul
turilor intercalate și duble 
a dus de asemenea la spori
rea producției agricole vege
tale globale. Anul acesta, 
cultivăm intercalat prin po
rumb 60 ha cu fasole și 60 
ha cu dovleci. De aseme
nea, acum, după recoltarea 
cerealelor păioase, însămîn- 
țăm pe terenul rămas liber 
culturi duble.

Investițiile făcute In secto
rul vegetal contribuie In

cereale

Irigatul prin aspersîune
mare măsură la sporirea pro
ducției. De aceea, colectiviș
tii noștri nu se zgîrcesc să 
cumpere îngrășăminte chi
mice și diferite mașini nece
sare bunului mers al procesu
lui de producție, să facă a- 
menajări de teren în vederea 
irigațiilor și să cumpere uti
laj pentru irigat etc. Ce-i 
drept, toate acestea costă 
bani. Dar acești băni se în
torc înzecit în casa gos
podăriei. lată un exemplu. 
Anul trecut, gospodăria a 
cumpărat agregate de asper- 
siune și a amenajat 97 hec
tare de grădină pentru Irigat.

la grădina de legume.
Acum toate cete 127 ha de 
grădină pot fi irigate în bune 
condiții. Rezultatele se văd 
de pe acum. Recoltele vor 
fi mult mai mari decît cele 
din anii trecuți. Pînă la data 
de 10 iulie, gospodăria a 
realizat numai prin valorifica
rea roșiilor timpurii un venit 
de peste 250 000 tei.

Creșterea recoltelor a dat 
posibilitate gospodăriei noas
tre să sporească an de an 
produefia-marfă și să realize
ze mari venituri bănești.

NICOLAE AVRAM 
ing. agronom



Vedere panoramică a orașului Cluj
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La clubul sindicatului Între
prinderii forestiere Nehoiu din 
regiunea Ploiești este deschisă o 
expoziție care prezintă circa 60 
de lucrări de pictură, grafică și 
scenografie, realizate de pictorul 
amator George Nartea, tehnician 
la întreprinderea forestieră Ne
hoiu. în marea lor majoritate, 
lucrările înfățișează aspecte din 
mediul forestier. Expoziția a 
trezit un viu interes. (De la 
Iosif Doman, coresp. voluntar).

ROADELE
SPRIJINULUI CALIFICAT

susținut echi- 
amatori, fapt 
în rezultatele 
I pe oraș în 
bienal de tea- 
L. Caragiale”

T
can). în cadrul concursului ar- j 
tistic al formațiilor studențești, J 
echipa de teatru de la Institutul j 
politehnic din Brașov, care a j 
prezentat spectacolul „Passaca- ) 
glia” (instructor — actorul Geor- j 
ge Gridănușu), a .obținut premiul j 
II pe țară. j

CONCURSUL BIBLIOTECILOR ]

SINDICALE

Incepînd de la 1 iulie se des
fășoară în întreaga țară un con
curs al bibliotecilor sindicale din 
întreprinderi, instituții,. G.A.S., 
S.M.T., cluburi și case de cultu
ră ale sindicatelor. Obiectivele 
acestui concurs sînt, printre al
tele, ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale și tehnice ale 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, răspîndirea experienței 
și a metodelor înaintate de mun
că etc. între 1 iulie — 31 
cembrie 1962, concursul se 
desfășura numai pînă la nivel 
gional. între 1 ianuarie — 31 
cembrie 1963, concursul se
desfășura incepînd de la între
prinderi, instituții. G.A.S., S.M.T. 
pînă la nivel republican.

de
va 
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de- 
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Tineretul- in liber

„Orele calde“ — termen împrumu
tat din limbajul oțelarilor — sînt de 
fapt unități de măsură sufletești, mai 
precis, explică autorul, ele atestă vi
brația umană pe care „o realizăm mun
cind, gîndind, construind". Pop Simion 
nu întreprinde în recenta culegere de 
reportaje numai o simplă descriere a 
procesului de muncă din locurile pe 
unde a călătorit, ci încearcă să surprin
dă cîteva aspecte ale formării conștiin
ței socialiste în viața de fiecare zi a 
omului, în activitatea lui obișnuită. Au. 
tr -ui lor nu se prezintă numai în pos
tura reporterului care înregistrează ele
mente din realitate, ci ne apare inte
grat în viața și preocupările celor des
pre care scrie. Discuțiile care s-au dus 
în ultima vreme pe marginea reporta
jului au evidențiat necesitatea ca a- 
ceasfă specie literară să depășească 
nivelul descriptiv și să abordeze cu 
mai multă pasiune problemele etice, 
să intervină eficient și operativ în via
ță. Reportajele din volumul „Ore cal
de" sînt construite din această perspec
tivă, modalitatea artistică aleasă fiind 
un colocviu al autorului cu eroii săi, 
oameni ce reprezintă diferite profesii.

Ca și în volumele anterioare, Pop 
Simion are tendința de a înfățișa mo
nografic tema fiecărui reportaj. Deta
liile prezente în aceste lucrări vin 
să pună în lumină o anumită latură a 
caracterului eroilor sau să ' 
gească profilul. Narațiunea 
șoară destul de nervos, 
strădgindu-se să prindă cît 
din ritmul trepidant al vieții 
De aceea dialogul dintre autor și per
sonajele reportajului are drept prin
cipală caracteristică schimbul concis, 
concludent de idei și impresii. Alte
ori insă (vezi „Răspunsul celui ce lu
crează la strung“) temperamentul de 
povestitor al lui Pop Simion își pune 
mai vizibil amprenta și atunci narațiu
nea se desfășoară molcom, pe alocuri 
fiind vizibile și unele inflexiuni lirice.

Folosind aceste procedee, Pop Si
mion caută să evidențieze noile trăsă
turi morale, acele elemente definitorii 

care se formează 
zi a muncifori- 
care Pop Si

mion le primește la această anchetă 
socială nu au un caracter uniform și 
stereotip. Reporterul se sirăduie să
surprindă aspecte cît mai diverse și 
uneori inedite ale acestui proces, cău- 
tînd și pe cele care la prima vedere 
au un caracter mai puțin obișnuit. Fap
tul că, de exemplu, un meșter zidar 
și-a alcătuit o brigadă compusă 
oameni „fără căpătîi“ poate părea 
prinzăfor. Pop Simion rezumă în 
instantanee etapele străbătute de 
care din membrii brigăzii care 
timpul devin elemente de nădejde ale
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IN VITRINELE LIBRĂRIILOR

ale eticii socialiste 
în viața de fiecare 
lor. Răspunsurile pe

le între- 
se desfS- 
reporlerul 
mai mult 

de astăzi.
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colectivului. Reportajul („Răspunsul 
zidarului“) nu are un caracter didac
tic, ci relatează în mod direct și fără 
inutile înflorituri faptele. Atitudinea 
este caracteristică întregului volum, au
torul neabă!îndu-se decît arareori de 
ta simplitatea expunerii.

Uneori întîlnim și comentarii grandi
locvente sau dialoguri lungite cu per
sonaje fictive (vezi în special „Răspun
sul celui ce face pantofi“). Dar nota 
dominantă a volumului o dau reporta
jele îri care autorul relatează cu conci- 
ziune fapte grăitoare pentru profilul 
moral al omului nou. Fie că e miner, 
laminorisf, vînăfor de delfini, oțelar 
sau strungar, personajul central al fie
cărui reportaj vede îndeplinirea obli
gațiilor sale profesionale ca o înaltă 
răspundere de ordin etic.

Ceea ce ni se pare cu deosebire iz
butit în acest volum este reliefarea cu 
mijloacele arfei a unui adevăr funda
mental al ziselor noastre ; munca în
cepe să devină o pasiune, unul din 
țelurile înalte ale vieții omului, titlul 
său de mîndrie. Muncitorii din repor
tajele lui Pop Simion nu mai văd ba
riere între activitatea fizică și cea intelec
tuală, ci se preocupă neîncetat de lăr
girea orizontului lor cultural. Este un 
fenomen al zilelor noastre pe care pro
zatorul l-a fixat, în unele din momen
tele sale esențiale, prin cîteva portrete’

de oameni noi. Aceste portrete i-au 
izbutit atunci cînd a lăsat eroii să po
vestească firesc, sau cînd a înfățișat 
chiar el cu economie de mijloace ar
tistice faptele de viață. Çînd naturale
țea expresiei este copleșită de co- 
mentarul grandilocvent și retoric 
(vezi unele pasaje din portretul lui 
Ștefan Tripșa) rezultatele nu sînt de a- 
celași nivel. Iar înlocuirea problemelor 
umane cu relalarea tehnică, evidentă în 
„Răspunsul constructorului de nave", nu 
duce la rezultate fericite. Reportajul 
este corect scris, dar îi lipsește tocmai 
ceea ce dă farmec celor mai bune pa
gini din volum : vibrația umană, 
fiul proaspăt de autenticitate, 
parația cu „T" 
iește pe mare" ni se pare 
punct de vedere elocventă. Dacă au
torul s-ar fi oprit aici numai asupra 
laturei spectaculoase a faptului rela
tat, acest reportaj era interesant în 
special sub latura lui informativă. Dar 
Pop Simion a creionat cu îndemînare, 
fără a întrerupe filmul trepidant al ac
țiunii, portretul oamenilor care formea
ză echipajul, spiritul de colectiv ce-i 
animă.

„Ore calde“ reprezintă în activitatea 
de reporter a lui Pop Simion un mo
ment de căutare, de sondare a unor 
modalități mai noi, mai proprii zilelor 
noastre în tratarea materialului pe care 
ni-l oferă realitatea socialistă. Triumful 
noului, urmărit pe frontul larg al vieții 
de fiecare zi, „neîncetatul elan către 
lumină“ surprins în activitatea cotidia
nă a omului, lupta celor mai buni pen
tru recuperarea morală a celor ce încă 
se mai află sub influența diferitelor 
rămășițe ale moralei burgheze, sînt 
reliefate cu sobrietate. Pop Simion ne-a 
înfățișat o carte optimistă, bine scrisă.

In stagiunea 1961—1962, artiștii 
Teatrului de stat din Brașov au 
acordat un sprijin 
pelor artistice de 
care s-a reflectat 
obținute. Premiul 
cadrul Festivalului 
tru de amatori „I.
a fost acordat echipei Uzinelor 
„Steagul roșu”, care a prezentat 
spectacolul „Nila toboșara” (in
structor — actorul George Gri- 
dănușu). Premiul II pe oraș a 
fost obținut de echipa de teatru 
a Uzinelor „6 Martie”, care a 
prezentat spectacolul „Băieții ve
seli” (instructor — actorul Vasile 
Mureșanu). Premiul III pe oraș 
a revenit interpreților piesei 
„Oameni care tac”, artiști ama
tori de la Uzinele de tractoare 
(instructor —■ actorul Dan Pui-

PREMIERĂ LA CONSTANȚA

CONSTANTA (coresp. „Scîn- 
teii"). —. La Teatrul de Stat din 
Constanța a avut loc, în premie
ră, spectacolul cu piesa „Don 
Carlos” de Fr. Schiller . Regia 
este semnată de Al. Critico, ar
tist emerit al R.P.R., și C. Dinis- 
chiotu.

„Unde mergem azi?”. „La Casa 
de cultură”. Iată un loc plăcut de 
întîlnire pentru tinerii din Capitală. 
Cele șase case de cultură ale tine
retului oferă multe posibilități de a 
petrece în mod interesant timpul 
liber. Apreciați și dv. Aici ai la 
dispoziție cărți, albume, jocuri de 
club. Iți poți cultiva talentul și 
gustul pentru frumos în formații și 
cercuri artistice. Se prezintă nu
meroase spectacole. în cursul' săp- 
tămînii, mai ales, au loc simpo
zioane, jurnale vorbite și alte ma
nifestări susținute de specialiști în 
diferite domenii, 
teresante nu afli 
de conferințe pe 
ganizate la casa 
retului din raionul 
Sînt prezentate succesele obținute 
de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în desăvîrșirea construc
ției socialiste, precum și noutăți din 
Uniunea Sovietică șl din viața in- 
tdrnațională. De multă atenție se 
bucură și expunerile din ciclul 
„Știință și religie“, ca și cele 
privitoare la cucerirea Cosmosului 
etc. Adesea, tinerii discută cu pasiu
ne despre comportarea în societate. 
La întîlnirile pe profesii, organizate 
de casa de cultură a tineretului din 
raionul „30 Decembrie”, au loc in
teresante schimburi de experiență 
între tineri. în ultima vreme, 
casa de cultură din raionul Ni
colae Bălcescu a organizat multe 
și-interesante manifestări la sugestia 
tinerilor. Cei din uzina „Tudor Vla- 
dimirescu“ au solicitat cîteva con
cursuri, printre care, „Cine cunoaște 
literatură cîștigă”, precum și o în-

Și cîte lucruri in- 
urmărind ciclurile 
teme actuale, or- 

de cultură a tine- 
„23 August”.

Un crîmpei de vacanță

«Dialog despre cele două 
sisteme principale ale lumii»

Este una din cele mai însemnate 
lucrări ale ilustrului 
lileo Galilei, prin care 
epocă medievală el 
toată autoritatea sa, 
științifice ale lui Copernic. Această 
carte a cutezătorului savant, făcînd 
parte din opera sa vastă din do
meniul astronomiei, fizicii, mecanicii 
a rămas la loc de frunte în istoria 
gîndirii umane. Cuvintul înainte 
este semnat de prof. ing. Ștefan Bă
lan.

gîndltor Ga
in întunecata 
susținea, cu 
descoperirile

Dicționar de maxime comentat

Noua lucrare a acad. Tudor Vianu 
oferă cititorilor, adunate laolaltă, cu
getări ale unor filozofi, savanți.

su-
Com-

Răspunsul celui ce pescu- 
din acest

VALERIU RÎPEANU

• Numeroase excursii • Festivalul filmului romînesc pentru copii ® Cursuri 
concursuri de înot ® Puncte turistice cu corturi ® Spartachiada Palatului Pionierilor 
Forfotă caracteristică zilelor 

de activitate intensă, voie 
bună. Splendidul palat al pio
nierilor oferă posibilitatea unui 
mare număr de copii bucu- 
reșteni să simtă din plin bucu
ria zilelor de vacanfă, să par
ticipe la excursii, să facă 
sport, să se recreeze, să îm
pletească odihna cu activitățile 
instructive.

Am răsfoit calendarul vacan
tei — bogat și interesant. Re
dăm în rîndurile de față cîte
va din manifestările care vor 
avea loc In parcul și sălile pa
latului sau departe pe cără
rile abrupte ale munților, pe 
litoralul însorit, în marile cen
tre industriale ale larii.

In programul estival al pa
latului s-a acordat o mare a- 
tenjie organizării excursiilor, 
mijloc important de recreare 
și odihnă, de educare cetățe
nească, patriotică a tineretului 
școlar. Pină în primele zile 
ale lunii august mai bine de 
1 500 pionieri și școlari vor 
participa la drumeții de o zi 
sau două avînd unul din a- 
ceste itineraril : Ploiești-Brazi- 
Cimpina-Doltana ; Călugăreni- 
Giurgiu-Podul prieteniei ; Tîr- 
govișfe-Doiceșfi-Fieni ; gospo
dăriile agricole de stat „30

Decembrie" și Bragadiru — 
gospodăria colectivă Vîrteju ; 
Bușteni-Sinaia-Băicoi - Moreni, 

etc. De un mare interes se 
bucură ,,turul Bucureștiului" cu 
autocarele la care participă e- 
levii din comunele subordona
te orașului, Cu acest prilej se 
vizitează cartiere și construct ii 
noi, case memoriale, muzee, 
expozifii, întreprinderi indus
triale.

Sute de pionieri și școlari 
s-au întors din excursiile de 
șapte zile organizate de Pa
lat, iar al|ii vor porni in ul
timele zile ale lunii iulie spre 
Constanfa, Tulcea, Sulina. In 
timpul acestor excursii copiii 
cunosc frumusețile patriei, rea
lizările importante ale poporu
lui nostru în desăvîrșirea con
strucției socialismului. In cîteva 
serii, pînă la 20 august, aproa
pe 2 000 de copii vor fi timp 
de 6-7' zile locatarii celor trei 
puncte turistice cu corturi or
ganizate la Predeal, Snagov și 
Buda-Argeș. Ei vor participa la 
excursii prin împrejurimi.

Programul de la Palat oferă 
vizitatorilor prilejul să învețe 
cîntece patriotice și pionie
rești, să participe la jocuri in
structive, manifestări culturale, 
să facă sport pregăfindu-se în

vederea obținerii distincțiilor 
pionierești. Peste 9 000 de 
pionieri și școlari vor viziona 
pe ecranul instalat la teatrul 
de vară din parcul palatu
lui producible cinematografice 
prezentate în cadrul „Festiva
lului filmului romînesc pentru 
copii" care va avea loc între 
14 și 19 august. S-a progra
mat, de asemenea, pentru 
seara zilei de 19 august, un 
traditional foc de tabără. Pur
tătorii cravatelor roșii vor avea 
ca oaspeți scriitori și artiști. La 
Snagov și în pădurea Mogo
șoaia mai mult de 1 000 de 
copii, parlicipind la mari ser
bări cîmpenești, vor petrece 
cîteva ore plăcute în tovără
șia cîntecului, poeziei și jocu
lui.

Un punct de atracție perma
nent este bazinul de înot, 
După cum se apreciază, în a- 
ceaslă vară datorită cursurilor 
organizate la palat vor învă
ța să înoate peste 1 500 de 
pionieri și școlari ; cei mai 
buni dintre ei își vor disputa 
întîietatea la concursul „Cupa 
Palatului Pionierilor la nafafie". 
O importantă competiție a ce
lor mai tineri sportivi va avea 
loc în ziua de 26 august — 
„Sparfachiada Palatului Pionie-

^La Muzeul de arta al Æ P. Romine

poeți, artiști, luptători pe tărîm so
cial. Autorul ne înfățișează o selec
ție de maxime culese din operele 
scrise în limbile popoarelor orienta
le și extrem-orientale în elină și 
latină, în limbile 
ne. Lucrarea este 
lui larg și mai cu 
oferind o bogată
filozofică, numeroase observații a- 
supra vieții și a societății etc. în 
unele cazuri, autorul adaugă cita
telor un comentariu,

națiunilor moder- 
adresată publicu- 
seamă tineretului, 
sursă de reflecție

Filozoiia Iui Vasile Conta

în cartea apărută cu titlul de i 
sus, N. Gogoneață abordează 
seamă de probleme în legătură 
opera filozofică a lui V. Conta.

mai 
o 

t cu

imagine din filmul documentar „80 000 de 
> minge" (scenariul șl regia Eugen Popiță] 
il „AI. Sahia"

spectatori în goană 
șl regia Eugen Popită), realizat recent de

O 
după 
studioul „Al

Noua amenajare a Muzeului de 
artă, într-un local potrivit, bogat și 
modern, noua lui organizare — 
despre care s-a mai scris de curînd 
în ziar — 11 impun stăruitor, mai 
mult chiar decît pînă acum, a- 
tenției publice. Muzeul nostru re
publican se cere vizitat de ma
se largi de oameni, el merită să 
devină familiar unui public foarte 
întins. Tocmai spre a-i familiariza 
pe cititori cu muzeul, îi invităm, în 
rîndurile ce urmează, la o plimbare 
prin noile săli. Vizitarea întregului 
muzeu nu se poate sfîrși prea iute, 
o vom desfășura în mai multe etape, 
pe secții. Pornim de la întîile săli, 
de la parter, de la secția de artă 
feudală; străbatem, deci, întîi stra
turile mai vechi ale trecutului, seco
lele mai îndepărtate, pentru a ajun
ge apoi la arta noastră modernă, 
pentru a parcurge mai tîrziu școlile 
artei universale.

Ultimele cercetări, în regiunea 
Dunării de jos și-în Transilvania, 
au găsit vestigii de artă feudală din 
secolele X—XII, Epoca feudală îm
brățișează, așadar, multe veacuri 
în creația noastră artistică ; ea mer
ge pînă la sfîrșitul secolului XVIII. 
Începuturile le reconstituim cu greu, 
raporturi artistice complexe le citim 
uneori în cioburi de ceramică. Chiar 
de la intrare, în secția de artă feu
dală, te întîmpină piese de cerami
că bizantină, găsite pe teritoriul 
țării noastre ; alături de ele, cera
mica smălțuită locală unește tradi
ția bizantină — sau poate mijlociu 
orientală — cu forme și armonii 
cromatice, de verde, brun și galben, 
caracteristice producției noastre 
populare. Perfecționîndu-și tehnica, 
în contact cu produsele unor centre 
cunoscute de artă, meșterii de la 
noi au ajuns curînd la manifestări 
interesante, semnificative, Plăcile de 
sobă cu figuri în relief, discurile ori 
bumbii de ceramică smălțuită, de o 
culoare bogată, coaptă, care împo
dobeau fațadele, în vremea lui Ște
fan cel Mare, constituie dovezi ale 
unui viu simț decorativ. Ele se in
tegrau în unitatea unui stil arhitec
tonic original.

Multe din piesele de artă veche 
erau, la fel, subordonate sintezei 
pe care o realiza arhitectura. De-a 
lungul perioadei feudale, creația 
noastră artistică stătea de obicei

sub semnul arhitecturii. Numeroase 
mărturii ale artei romînești vechi nu 
pot fi, de aceea, detașate din mo
numentele arhitectonice care le con
țin. Și vizitatorul trebuie să știe de 
asemenea că o întreagă epocă bo
gată a artei feudale, așa-numita 
epocă brîncovenească, se află găz
duită într-un muzeu special, într-o 
clădire care prezintă ea însăși, ad
mirabil, caracterele stilului brînco- 
venesc. Cine vrea să-și facă o ima
gine cuprinzătoare asupra artei 
noastre vechi trebuie să viziteze nu 
numai muzeul de la palat, dar și pe 
acela de la Mogoșoaia.

Despărțirea de arhitectură a unor

Sălile de artă feudală

opere sculptate a fost uneori, în se
colul trecut, consecința restaurărilor 
dezastruoase. O piesă prezentă în 
muzeu, sculptura în lemn a tîmplei 
de la mitropolia tîrgovișteană este, 
de pildă, supraviețuitoarea restau
rării desfigurante pe care a suferit-o 
clădirea, în secolul al XIX-lea. Auto
rul acestor prefaceri săvîrșite fără 
pricepere și respect, arhitectul fran
cez Lecomte de Noüy, a înlocuit 
fără nici o necesitate piesele vechi 
prin altele noi, așa încît monumen
telor vestite, ca Trei Ierarhi și 
Curtea de Argeș, el nu le-a păstrat 
ființa propriu-zisă, ci doar planul. 
Ba mai mult, el și-a însușit din pie
sele decorative pe care restaurarea 
sa le eliminase fără rost și le-a 
vîndut în străinătate : una din pă
sările de metal cu clopoței, de la 
Curtea de Argeș, a ajuns astfel la 
Victoria and Albert Museum.

Printre piesele de sculptură deco
rativă pe care le putem admira în 
secția de artă feudală sînt unele 
care datează din secolul al XV-lea. 
Pe ușile de la Snagov, din 1453, 
măiestrit săpate în lemn, reliefurile 
sînt gîndite cu noblețe și limpezi
me, siluetele figurilor au majestate, 
draperiile vădesc o bună știință a 
meșteșugului, o anume libertate în 
execuție. Relieful înalt, în piatră, 
mai rar la noi, e reprezentat în cî
teva pietre funerare, din care una, 
tocită de vreme, înfățișînd un perso-

naj culcat, cu elemente de stil ro- 
manic, este din secolul al XIV-lea. 
Dar ni se pare că ar trebui adusă 
în muzeu cea mai veche dintre les
pezile funerare de pe teritoriul nos
tru, din epoca feudală, aceea de la 
Cîmpulung, din 1300, a „comitelui" 
Laurențiu. Această lucrare de indis
cutabilă valoare istorică se macină 
de umezeală la Bărăția din Cîmpu
lung, unde se află în prezent.

De pe la sfîrșitul aceluiași secol, 
din 1396, e una din piesele de că
petenie ale muzeului, epitaful de la 
Cozia. E o celebră pictură făcută cu 
acul, brodată cu fir de aur și ar
gint. Compoziție severă, de un pa
tetism nobil, această lucrare e cea 
mai veche dintr-un șir întreg de fas
tuoase broderii, cu care se poate 
mîndri secția de artă feudală, E- 
xistă de altminteri în țara noastră, 
la Muzeul republican, ca și în mu
zeele unor mînăstiri, la Putna de e- 
xemplu, un ansamblu atît de însem
nat de asemenea prestigioase țesă
turi, încît nu e exagerat a spune că 
el ne apare mai bogat decît ceea 
ce se găsește în orice alt mare mu
zeu. Unele din aceste țesături ates
tă o frumoasă originalitate, nefiind 
datoare prototipurilor bizantine. 
Astfel, epitaful lui Silvan, din 1437, 
de la Neamț, e o reușită de seamă. 
Admirabil păstrat, el bucură ochiul 
prin calitatea culorii, aur pe verde 
și ciclamen, și încîntă sufletul prin 
armonia liniilor și căderea gene
roasă a draperiilor ; Magdalena 
despletită e majestuoasă în deznă
dejde, ca o figură antică. Seria țe
săturilor demne de toată lauda con
tinuă cu opere din secolul XVI, 
precum acelea de la Slatina. în- 
tr-una, detalii 
re, se adună 
medalioane 
iestrie. Alta e 
natorului, Alexandru Lăpușneanu, și 
al soției sale, tratat cu prospețime, 
într-un colorit mîngîietor. Mai tîrziu, 
în secolul al XVII-lea, în vremea lui 
Vasile Lupu, de exemplu, numărul 
țesăturilor somptuoase e foarte 
mare, dar luxul mijloacelor, al rea
lizării, caută să primeze asupra gîn
dirii artistice propriu-zise, care nu 
mai e așa de nobilă, astfel încît ca
litatea lor rămîne pur decorativă. 
Cîmpurile constelate cu flori ale a- 
cestoî broderii sînt înconjurate, a-

vioaie, aproape hila- 
cu mare precizie în. 

variate, unite cu mă- 
un mare portret al do-

Și

rilor", la care vor participa în
vingătorii din meciurile de fot
bal, volei, tenis de masă, 
campionatele de șah organi
zate în taberele locale din 
Capitală.

Toate acestea sînt un crîm
pei din minunata vacanfă de 
vară asigurată prin grija parti
dului și sfatului tineretului șco-

tîlnire cu participant! la festivalu
rile mondiale ale' tineretului; La rîn- 
dul. lor, casele de cultură sprijină 
uneori organizațiile U.T.M. să iniți
eze manifestări tot mai reușite l*4' 
cluburi'și cămine culturale. D?- j 
ceastă activitate de îndrumare'*. i 
todică este încă sporadică. -

Acum, în timpul verii, se bucură 
de mult succes serile cultural-dis- 
tractive în 
tineretului"

aer liber. La „Joile 
și după-amiezile de 

sîmbăta și duminica, după ce ti
nerii asistă la bogate programe cul
turale, pe terase se organizează dans 
și jocuri distractive. Participantă se 
întrec în concursuri de epigrame, 
pe teme literare, educative, ascultă 
muzică, au loc jocuri amuzante.

Dar în programele caselor de 
cultură amintite există, printre 
acțiunile organizate, prea multe 
conferințe. Desigur, acestea sînt 
un mijloc important de infor
mare politică, culturală, științi
fică, cu condiția să nu se abuzeze 
de ele. Totodată, este necesar să 
existe grija de a le însoți1 cu un bo
gat material ilustrativ. Altfel, ce e- 
fect poate avea asupra auditorilor o 
conferință citită monoton 45 minute ■ 
și în care aproape fiecare frază con
ține date statistice, așa cum a fost 
cea prezentată miercuri 11 iulie la 
casa de cultură a tineretului din ra
ionul „Nicolae Bălcescu”? Iată de ce, 
activiștii caselor d'e cultură ar trebui 
să-și concentreze și mai mult efortu
rile, inițiativa și fantezia creatoare, 
pentru a organiza activități cultural- 
distractive variate, pline de conținut 
spre a găsi și folosi mereu forme 
noi de prezentare a acestora. Pe 
această linie, casele de cultură ale 
tineretului ar trebui îndrumate și 
sprijinite mai mult și de către co
mitetele raionale U.T.M. De ce să 
nu fie utilizate mai des, pe lîngă 
conferințe, și magazinele științifice, 
convorbirile în fata hărții, ciclurile 
de filme științifice ? La casa de cul
tură a tineretului din raionul „23 
August“, mai ales, se fac puține re
cenzii, discuții despre eroii unor 
cărți, procese literare. S-ar putea or
ganiza audiții muzicale și alte ma
nifestări interesante.

Pe scurt, există multiple posibili
tăți pentru a îmbogăți și a face și 
mai interesantă activitatea caselor 
de cultură, unde tineretul își petrece 
timpul liber în mod-.plăcut și folo
sitor,'

lunci, cu cîfe o bordură exuberan
tă, de-a lungul căreia se răsucesc 
bogat vrejurile și frunzele de acant 
din arta barocă. Oricum, țesăturile 
rămîn pline de interes, mai ales 
unele veșminte de la Trei Ierarhi.

De acolo vine în muzeu și un fru
mos fragment de pictură murală, 
care e comparabil cu o bună pictu
ră italiană. El ne lasă să întreve
dem ce a fost pictura acestui mo
nument înainte de restaurare. Soli
dară cu arhitectura, pictura fresce
lor noastre vechi (care nu se pot 
desprinde decît foarte greu de pe 
zid) nu e reprezentată decît în mod 
excepțional, în muzeu. Se poate to
tuși vedea aici un ansamblu de por
trete în frescă de la Curtea de Ar
geș, din care unele au o hotărîtă 
valoare documentară. Ctitorul, ve
stitul Neagoe Basarab, și cu soția 
sa Milița pozează convențional in
tr-un astfel de portret. Domnitorul 
poartă un costum pompos și, spre 
marea noastră mirare, perucă. Dar 
iia romînească, cu mînecile ei bro
date, se recunoaște în portul dom
nițelor, pe dedesubtul mantiilor gre
le. Aici, în Argeș, portul țărănesc a 
vădit de multă vreme o mare fru
musețe. Aurul și roșul care domină 
în straiul popular al regiunii carac
teriza — observă N. Iorga — și cos
tumul princiar.

Pictura secolelor îndepărtate era 
adesea pictura migăloasă, de for
mat minuscul, a miniaturilor. Unele 
manuscrise moldovenești miniate, 
din veacul al XV-lea, acelea ale lui 
Gavril Uricovici, de pildă, sînt piese 
de prima mînă, una se află la Bi
blioteca Bodleiană de la Oxford. în 
vitrinele muzeului aflăm astfel de 
manuscrise, după cum aflăm și cea 
mai veche operă de miniatură păs
trată în Țara Romînească, textul ca
ligrafiat de Nicodim la anul 1404. 
Aceste manuscrise prețioase ni se 
înfățișează în ferecătura lor masivă 
de argint aurit, bătută uneori cu 
pietre scumpe.

Argintăria din muzeu cuprinde 
piese variate, între altele un pana- 
ghiar aurit, cu smalțuri colorate, de 
la Bistrița, din 1521, pe care l-a des
cris cîndva Odobescu, apoi nume
roase vase, de stiluri mergînd din 
gotic pînă în baroc, în majoritate 
de proveniență ardelenească. In a- 
ceastă direcție arta Transilvaniei 
este reprezentată bogat, dar în ge
nere prezența Ardealului în muzeu, 
se vădește mai săracă decît a ce
lorlalte provincii. Credem că aici, 
în acest muzeu republican, la înde-

verde-gri a 
la altă vitrină 
e tulburată de 
chiar pe sticlă 
care figurează 
cu lanțuri -fili- 
pe umeri ca

asemenea mic

mîna țării întregi, e nevoie să se 
transfere unele din lucrările carac
teristice de la muzeul Bruckenthal, 
din acelea care nu se află acolo 
expuse, ci păstrate în depozite. Vi
trinele cu argintărie arată elegant, 
ca de altminteri întreaga secție de 
artă feudală, dar uneori par aran
jate mai degrabă în vederea unui 
efect spectaculos ; într-o vitrină 
lungă, fiind numai vreo patru o- 
biecte, interesul îți este furat, în 
chip nepotrivit, de valurile pe care 
le face catifeaua 
fondului. în schimb, 
cu bijuterii, privirea 
faptul că s-au scris 
explicații și desene 
capete de jupînițe, 
granate, curgîndu-le 
niște plete. Dar
neajunsuri, privind unele detalii d 
prezentare, nu pot umbri merituj 
organizatorilor secției, care au gîn- 
dit judicios forma vitrinelor ; în in
teriorul acestora obiectele sînt de
seori susținute de suporturi inge
nioase, din material plastic. Această 
grijă delicată pentru o prezentare 
agreabilă se unește cu preocuparea 
de a ordona științific obiectele și 
de a le conserva impecabil. Trecu
tul de artă adunat în această sec
ție, tezaurul compus din atîtea piese 
admirabile merită o privire atentă 
din partea vizitatorilor. El atestă 
virtutea creatoare a poporului nos
tru, pe care de-a lungul acelor se
cole, condițiile vitrege n-au putut-o 
zădărnici. în bătaia războaielor atît 
de dese, printre nenumărate vicisitu
dini, țara noastră a zămii^. în 
epoca feudală, o artă ale căre®* i- 
șite majore, broderiile de ex'Sm. i. 
Intră cîteodată în rîndul valor;. ,i 
universale. Ea a cucerit elogii en
tuziaste din partea unor specialiști 
eminenți. Despre pictura exterioară 
a mînăetirilor bucovinene, învățatul 
vienez Josef Strzygowski scria, de 
pildă, în urmă cu cîteva decenii : 
„Ceva asemănător nu ne oferă o a 
doua țară din lume". Bogăția de cu
lori a acestor picturi — spunea el 
— „face impresia covorului orien
tal“. Aceste cicluri de picturi „se 
pot compara numai cu mozaicurile 
din San Marco". Trebuie să ne sim
țim mîndri de o asemenea 
nire artistică și se cuvine 
dăm silința a o face cît mai 
cută. Muzeul nou organizat 
ne va ajuta în aceasta.

moște- 
să ne 
cunoe- 
tocmai

acad. G. OPRESCU 
DAN HÄULICÄ
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Adunare festiva 
la Sofia

Premii pentru colectivele 
fruntașe în Cuba

Tineretul atenian flemonstreaiă împotriva 
proiectului de lege antidemocratic

Mamaia. Noapiea, lumina fluorescentă subliniază frumusețea noi
lor construcții.

------------ OgO-------------

Sosirea unei delegații austriece

La invitația ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor miercuri 
seara a sosit în Capitală o delega
ție condusă de Karl Waldbrunner, 
ministrul comunicațiilor și energiei 
electrice din Austria.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au 
fost întîmpinați de Dumitru Simu- 
lescu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Mihai Bălănescu 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, de funcțio
nari superiori din minister.

Au fost de față reprezentanți ai 
legației Austriei la București.

Primirea flc către 
vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri Al. Drâgiiici 
a ambasadorului Cubei

Miercuri, 18 iulie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, Alexandru 
Drăghici, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez.

(Agerpres)

SOFIA 18 (Agerpres). — La. 17 
iulie a avut loc la Sofia o adunare 
festivă consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a înființării Frontului 
Patriei din Bulgaria.

La adunare au luat parte Todor 
Jivkov, prim secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, precum și alți conducători 
de partid și de stat.

Raportul cu privire la cea de-a 
20-a aniversare a Frontului Patriei 
din Bulgaria a fost prezentat de 
Encio Staikov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Patriei din Bulgaria.

---- OșO----

Rezultatele îndeplinirii 
planului economic 

în R. P, D. Coreeană
PHENIAN 18 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică de pe 
lîngă Comitetul de Stat al Plani
ficării al R.P.D. Coreene a comu
nicat rezultatele îndeplinirii planu
lui de dezvoltare a economiei națio
nale a republicii în prima jumătate 
a anului 1962.

Planul producției globale indus
triale pe primul semestru, se arată 
în comunicat, a fost îndeplinit în 
proporție de 102,3 la sută. Față de 
prima jumătate a anului trecut, pro
ducția de energie electrică a fost 
mai mare cu 800 000 de milioane 
kWh, obținîndu-se o depășire de 16 
la sută, extracția de cărbune a eres, 
cut cu 11 la sută.

în primele șase luni, în R.P.D. 
Coreeană au fost create 21 stațiuni 
de mașini agricole, au fost lărgite 
suprafețele culturilor de mare pro
ductivitate, inclusiv suprafețele de 
orez și porumb irigat.

Succese importante au fost obți
nute și în domeniile construcției de 
locuințe, învățămîntului și ocrotirii 
sănătății.

HAVANA 18 (Agerpres). — In locali
tatea bșlneo-climaterică Varadero, unde 
se odihnesc împreună cu familiile lor 
muncitorii fruntași care s-au evidențiat în 
campania de recoltare a trestiei de za
hăr, a avut loc un miting la care Fidel

------OeO------

Provocări 
ale trupelor americane 

de la Guantanamo
HAVANA 18 (Agerpres). — Pro

vocările împotriva Cubei continuă. 
In zilele de 14 și 15 iulie, trupele 
americane de la baza maritimă mi
litară Guantanamo au deschis de 
șase ori focul asupra teritoriului Cu
bei — a anunțat Ministerul Forțe
lor Armate Revoluționare al Cubei. 
Ministerul a relatat, de asemenea, că 
la 16 iulie două avioane cu reacție 
americane au violat frontierele ae
riene ale Cubei.

---- o®o---- -

Formarea fsosjJuî guvern

Casfro, șeful guvernului revoluționar, a 
înmînat premii fruntașilor in producție 
și diplome întreprinderilor care s-au si
tuat în frunte în întrecerea națională.

In cuvîntarea sa. Fidel Castro a rele
vat însemnătatea revoluției din Cuba, 
care a dat libertate oamenilor muncii și 
a lichidat exploatarea omului de către 
om. Astăzi, orice muncilor, orice familie, 
a subliniat Castro, pot spune că copiii 
lor nu vor fi exploatați și umiliți. Revo
luția a dat oamenilor muncii dreptul la 
muncă și la odihnă.

ATENA 18 (Agerpres). — TASS. 
In seara de 16 iulie a avut loc la 
Atena un miting de protest al tine
retului împotriva noului proiect de 
lege antidemocratic, la care au par
ticipat peste 2 500 de pereoane.

După miting, aproximativ 1 000 de 
studenți scandind „Fascismul nu va 
trece ! Nu, proiectului de lege hitle- 
rist ! Trăiască democrația !" e-au în
dreptat spre cancelaria politică a 
primului ministru, pentru a protesta 
împotriva proiectului de lege. Ds-

TOKIO 18 (Agerpres). — Agenții
le de presă anunță că a fost format 
noul guvern japonez în frunte cu 
Haiato Ikeda, președintele Partidu
lui liberal-democrat. Formarea aces
tui guvern este considerată de ob
servatorii politici ca „un rezultat al 
compromisului încheiat între diver
sele fracțiuni existente în interiorul 
partidului de guvernămînt liberal
democrat“. Din vechiul cabinet nu
mai 4 miniștri și-au menținut pos
turile. Conducătorii unor fracțiuni 
potrivnice lui Ikeda au fost înlocuiți 
cu persoane care — după cum re
latează agenția U.P.T. — sînt cunos
cute ca elemente devotate lui Ikeda, 
în postul de ministru de externe a 
fost numit Masayoshi Ohira.

oso-
OsO

Competiții internaționale 
cu participarea cicliștilor romîni
Pe velodromul Dinamo din Capitală 

începe mîine la ora 16,30 concursul in
ternational de ciclism pe pistă la care 
iau parle alergători din Italia, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Romînă. In 
prima zi se vor disputa următoarele 
probe : urmărire individuală, 1 000 m cu 
start de pe loc, viteză — serii ți recali
ficări, cursa italiană, semifond.

Din echipa țării noastre vor face parte : 
Dan Popovici ți Petre Tache (viteză), Du
mitru Stan, Eugen Bărbulescu, Mihai Voi- 
nescu (1 000 m), Silviu Dufă, Nicolae Vo
ioșia (urmărire), C. Tudose, S. Dufă, I.

Vasile, M. Voinescu (urmărire pe echi
pe), M. Bardan, I. Vasile, V. lordache 
(semifond) și aifii.

*
Miercuri a plecat în U.R.S.S. echipa 

de ciclism a R. P. Romîne, alcătuită din 
Gabriel Moiceanu, Constantin Dumitres
cu, Aurel Șelaru, Ion Cosma, Ion Arde- 
leanu și Gheorghe Rădulescu. Cicliștii 
romîni vor participa vineri, în orașul 
Kaunas, la o cursă internațională contra- 
cronometru pe echipe (100 kilometri). La 
22 și 25 iulie ei vor concura în orașul 
Tallin la alte două competiții internatio
nale. (Agerpres)

In cîteva rânduri
ȘAH. După 5 ture, clasamentul tur

neului final al campionatului mondial 
studențesc de șah de la Marianske hazne 
se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 14 punc
te I 2. R. S. Cehoslovacă 11 puncte ,• 3. 
R.P.F. Iugoslavia 9,5 puncte -, 4. R. P. 
Ungară 9 puncte ; 5-6. R. P. Romînă, 
R. P. Bulgaria 8,5 puncte ; 7. R. D. Ger
mană 8 pupete ; 8. R. P. Polonă 7 punc
te ; 9. R. P. Mongolă 4,5 puncte. Echi
pele U.R.S.S., R. P. Romine. Iugoslaviei 
și R. D. Germane au un meci mai pu
țin jucat.

In turul 5 selecționata. studenților ro
mîni a terminat la egalitate (2—2) cu 
R. P. Polonă, R. P. Ungară a învins R. P. 
Mongolă cu 3—1, R. P. Bulgaria a cîști- 
gat cu 3—1 la R. D. Germană și Iugosla
via cu 2*/2—IV2 la R. S. Cehoslovacă.

★
RUGBI. Echipa de rugbi (tineret) a R. P. 

Romine a susținut in orașul Wolom o 
nouă întîlnire cu selecționata R. P. Po
lone. Tinerii rugbișli romîni și-au ad
judecat victoria cu scorul de 22—0. După 
cum s-a mai anuntat, în primul meci al 
turneului, din R. P. Polonă, rugbiștii noș
tri au cîștigat cu 17—3 in fata aceluiași 
adversar.
/ ' *

SCRIMĂ. Sferturile de finală și seml- 
îelele probei de floretă bărbați din ca

drul campionatelor mondiale de scrimă

de la Buenos Aires au fost marcate de 
surprize, care au dus la eliminarea 
cîtorva mari favoriti. Printre ei, cam
pionul olimpic Viktor Jdanovici (U.R.S.S.), 
maghiarul Jenö Kamuty, italianul Carpa- 
neda și americanul Axelrod. în turneul 
final s-au calificat doi scrimeri sovietici 
(Midler și Sveșnikov), doi polonezi 
(Parulski și Wojda), doi francezi (Mag
nan și Barrabino), L. Kamuty (R. P. Un
gară) și Brechet (R. F. Germană).

★
TENIS DE CÎMP. A început turneul 

internațional de tenis de cîmp de la 
Sopot (R. P. Polonă). Reprezentantul nos
tru Constantin Popovici a debutat victo
rios, intrecind cu 6—0 ; 6—3 pe Mins- 
berg (R.D.G.). Dron a pierdut însă la 
polonezul Grelius. (0—6 ; 3—6). Alte re
zultate înregistrate : Radzio-Noviski 2—1; 
Korda (R.S.C.) — Stasikovski 2—0 ; Tre- 
tin (R.D.G.) — Rogozinski 2—0.

Ă
LUPTE. Selecționata de lupte libere a 

R. P. Romîne, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a întîlnit la Kiev echipa R.S.S. 
Ucrainene. Victoria a fost repurtată de 
sportivii sovietici cu scorul de 6—2. Cel 
mai bun luptător al selecționatei romîne 
a fost Francise Balo, care a cîștigât la 
puncte întîlnirea cu Iakov Golștein. Cră
ciun a terminat la egalitate cu Litvin și 
Nicolae Pavel cu Vediapin.

BONN 18 (Agerpres). 
— De mai multe zile 
în cercurile politice și în 
presa vesf-germană se 
discută în legătură cu 
zvonurile despre eventu
ala trecere a lui Strauss 
din postul de ministru de 
război în postul de prim. 
ministru al landului Ba
varia. Ziarul „Neue Rhein- 
Zeitung“ a anunțai chiar 
că Strauss și-ar fi dat în 
secret consimfămînful la 
aceasta.

Ziarul „SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG“ scrie că „este 
vorba de fapt de o ma
nevră politică a ministru
lui de război prin care 
acesta urmărește să-și în
tărească din nou poziția 
ia Bonn, care a fost 
zdruncinată în urma an
chetei în afacerea „Fi
bag“. (Strauss a fost acu
zat, pe bază de probe 
concrete, de faptul că a 
luat mită de la societa
tea „Fibag" spre a o fa
voriza la construirea de 
locuințe pentru milita

rii americani — N. R.). 
NEUE RHEiN-ZESTUNG“, 
demascînd felurii© lui 
Strauss, scrie : „în cercu
rile conducătoare de la 
Bonn se crede că prin 
tactica tergiversărilor 
Strauss urmărește un scop 
precis : el dorește să fie 
rugat să rămînă la Bonn 
pentru a demonstra că, 
în ciuda afacerii „Fibag“, 
Adenauer și U.C.D./U.C.S. 
(U.C.S. este ramura din 
Bavaria a partidului de 
guvernămînt Uniunea 
Creștin-Democrată, n. r.) 
îl sprijină cu fermitate".

Agenția D.P.A. relatea
ză că conducătorii U.C.D. 
vor să întreprindă totul 
pentru a determina pe 
Strauss „să rămînă“ în 
postul de ministru de 
război. France Presse re
latează, de asemenea, că 
„zvonurile în legătură cu 
plecarea lui Strauss au 
provocat la Bonn o ade
vărată reac(ie în lanf îm
potriva acestei plecări. 
Cancelarul Adenauer i-a

cerut lui Strauss să-l vizi
teze cît mai curînd. Ade
nauer consideră că pro
gramul de înarmare și 
dezvoltare a Bundeswe- 
hrului, precum și even
tuala înființare a unei 
forje nucleare în sînul 
N.A.T.O., fac ca prezenta 
lui Strauss să fie neapă
rat necesară la Bonn“. A- 
genjia relatează, de ase
menea, că la o conferin
ță a tuturor comandanți
lor Bundeswehrului ge
neralul Foertsch, vor
bind în numele tuturor 
generalilor și amiralilor 
prezenji, a cerul insistent 
ministrului să rămînă în 
postul său, asigurîndu-l 
că „întregul Bundeswehr 
îl sprijină".

Agenfia France Presse, 
referindu-se la „cercuri 
bine informate“, relatea
ză de asemenea, că 
„Sirauss are intenția să-i 
ceară lui Adenauer să 
facă uz da influența sa 
pentru a clasa cît mai 
curînd afacerea „Fibag“.

o® o

(Urmare din pag. I-a)

elementele de grafică. Mici panouri 
de bun gust, sugestive, înviorează, de 
pildă, vitrinele magazinului „Unic“ 
unde etalarea, fără a fi exagerată, ar 
putea fi totuși puțin simplificată. Dar 
se mai strecoară în unele vitrine din 
Capitală și elemente grafice executate 
de mîna cî*e unui nechemat ; așa s-a 
urî|it una din vitrinele magazinului 
„Elegant" în care, în contrast cu ce
lelalte ale aceluiași magazin, se lăfăi© 
dcă manechine traforate (femei în 
cc ./s de baie) colorate fără 
pf >pere. Ca și cum n-ar fi fost 
dé ajuns, aceleași figurine „decorează" 
și una din vitrinele magazinului de 
confecții pentru femei, situat pe Bu
levardul 6 Martie. La magazinul de ga
lanterie din blocurile noi de pe bd. 
Magheru (Piața Romană) pot fi văzute 
alte două figurine : doi marinari, decu
pați din placaj, care trag cu putere o 
funie. Este o ilustrație pentru vitrina 
cu articole de plajă. Ideea este bună, 
dar execuția grafică — sfîngace. Sînt 
prinfre vifrinieri graficieni talentați, rea
lizatori ai unor lucrări valoroase. De 
ce nu sînt consultați în astfel de prile
juri? Ar trebui solicitat în această di
recție și ajutorul Fondului Plastic, al 
Uniunii Arhifecfilor.

Linia modernă în realizarea vitrinelor 
este necesară nu numai în centru. E bine 
că magazine cu vitrine frumoase găsim 
în cartierul Floreasca, că putem ad
mira magazinul „Confortul“ și vitrine-
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le magazinului de textile „Corina", de 
pe șos. Ștefan cel Mare colț cu aleea 
Circului, sau cele ale „Alimentarei" 
de pe Bulevardul 1 AAai (Piața 7 No
iembrie) etc. Este regretabil însă că 
destule magazine din cartiere mărgi
nașe etalează încă în vitrine „creații
le" unor vitrinieri tributari procedeelor 
învechite.

Se cere ca la minister, ca și la Sfatul 
popular al Capitalei să existe specialiști 
talentați, care să urmărească realizarea 
vitrinelor într-un stil modern, varieta
tea lor. Desigur că trebuie să se 
aibă în vedere și stimulentul material 
al vifrinierilor.

Concursurile de vitrine pe țară s-au 
dovedit, incontestabil, utile. Dar vitri
ne frumoase, cu o linie elegantă și 
totuși ieftin realizate, trebuie să îm
podobească nu numai magazinele care 
participă la aceste competiții, ci și pe 
toate celelalte, fără deosebire. Ține de 
obligația directă a oricărui responsabil 
de unitate comercială să acorde cea 
mai mare atenție decorării vitrine
lor, în dorința ca ele să fie cît 
mai izbutite, cît mai atrăgătoare, ca
— prezentînd doar cîteva produse noi
— să fie reclame convingătoare și, în 
același timp, să contribuie la educarea 
estetică a cumpărătorului, lată de ce 
ele trebuie și cît mai des împrospă
tate, urmărindu-se să prezinte doar 
mărfuri existente în stoc în magazin și 
nu numai să țină pasul cu fiecare se
zon, dar aă-l și preceadă.

(bombe
ELISABETHVILLE 18 (Agerpres). 

— Atitudinea îngăduitoare manifes
tată pînă acum de forțele O.N.U. 
față de căpetenia separatistă katan- 
glieză, Chombe, îl încurajează în ve
derea unor acțiuni provocatoare 
chiar împotriva trupelor O.N.U.

Separatiștii katanghezi au însce
nat o. nouă provocare împotriva con
tingentelor indiene din trupele 
O.N.U., care se află la Elisabet.hVilîe. 
Corespondenții agențiilor occidentale 
de presă transmit că în dimineața 
zilei de 17 iulie, Chombe a mobilizat 
grupuri de femei pe străzile Elisa- 
bethville-ului, îndemnîndu-le să ata
ce barajul instituit de forțele O.N.U.

3 ec s t igă
la limita părții europene a orașului, 
deși, după cum s-a stabilit încă la 
început, trecerea populației civile 
era absolut liberă. Ele au aruncat 
cu pietre în soldații indieni și au 
scandat lozinci prin care cereau ple
carea forțelor O.N.U. Trupele O.N.U. 
au tras cîteva salve de avertisment 
pentru a împrăștia mulțimea.

Corespondenții occidentali de pre
să au subliniat că în timpul inciden
telor, jandarmeria katangheză nu a 
intervenit. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că acest lucru de
monstrează că provocarea a fost pre
meditată, desfăștirîndu-se sub oblă
duirea jandarmeriei katangheze.

Greva învățătorilor din Ecuador
QUITO 18 (Agerpres). — Urmînd 

exemplul colegilor loz din provincia 
Pichinchia, învățătorii din alte șase 
provincii ecuadoriene au declarat 
grevă cerînd mărirea salariilor și 
plata salariilor restante. Uniunea 
națională a învățătorilor din Ecua
dor a adoptat o rezoluție în favoa
rea declarării unei greve generale a

învățătorilor. La Quito studenții au 
organizat o manifestație de solida
ritate cu învățătorii în fata palatului 
prezidențial. La Ibarra, capitala pro
vinciei Imbabura, muncitorii munici
pali aflați în grevă au obținut din 
partea autorităților semnarea unui 
contract colectiv, care satisface re
vendicările privind sporirea salarii
lor și asigurarea dreptului la muncă.

monstranții au fost atacați de puter
nice foițe polițienești sprijinite de 
membri ai organizațiilor neofasciste 
de tineret.. 70 de demonstrant! au 
fost arestați, mai mulți tineri au fost 
răniți.

în seara aceleiași zile, Partidul 
Uniunea democrată de stînga a a- 
dresat guvernului un protest hotărît 
împotriva reprimării tineretului de 
către polițiști.

După cum anunță „Avghi", în ciu
da terorii dezlănțuite de autorități, 
în întreaga Grecie continuă mișca
rea de protest împotriva proiectului 
de lege reacționar, în apărarea de
mocrației. Uniunea ziariștilor din Sa
lonic, juriști din Pireu, activiști ai 
Sindicatelor din Salonic și Kavalla 
au făcut declarații în care au con
damnat proiectul de lege. Deținuții 
politici de la închisoarea din Trica- 
la au declarat o grevă a foamei 
de 24 de ore în semn de protest îm
potriva proiectului de legp,
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Creșterea numărului 
emigraților din Grecia
ATENA 18 (Agerpres). — Peste 

250 000 de greci ajunși la disperare 
din cauza șomajului și a lipsurilor 
au părăsit în perioada 1955—1961 
Grecia, plecînd pe meleaguri străi
ne în căutare de lucru.

Potrivit datelor oficiale publicate 
în ziarul „Eleftheria", in 1962 numă
rul emigraților din Grecia va crește 
cu încă 90 000 de oameni. în 1962 
numărul emigraților va depăși pen
tru prima oară creșterea anuală a 
populației Greciei. Aceste date, re
marcă ironic ziarul, ilustrează cit 
se poate de bine afirmațiile guver
nului despre „propășirea“ Greciei.

---- o o O----

«Surplusuri
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Zilele trecute la München a avut loc o demonstrație prin care tine
retul și-a manifestat nemulțumirea față de viața pe care o duce sub 
regimul militarist din R.F.G. Tinerii au fost atacați cu brutalitate de poli
ție. S-a înregistrat un mare număr de răniți. Mulți tineri au fost arestați.

„Surplusurile de alimente ameri
cane livrate Indiei, în baza faimoa
sei legi cu privire la vinderea sur
plusurilor agricole, reprezintă o pri
mejdie pentru sănătatea oamenilor", 
scrie săptămânalul „Blitz”, care apa
re la Bombay. Potrivit relatărilor 
ziarului, la descărcarea griului ame
rican, transportat pe bordul navelor 
la Calcutta și Madras, au fost des
coperite amestecuri de substanțe to
xice folosite împotriva insectelor și 
a altor dăunători. „Intr-adevăr, scrie 
„Blitz”, parafrazînd biblia, se poate 
spune: am cerut pîine și am primit 
otravă”.

Noi efective militare 
spre coloniile portugheze

LISABONA 18 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că la 17 iu
lie, din portul Lisabona au plecat 
noi efective militare, precum și în
semnate cantități de muniții și ar
mament spre insulele Timor și Ma
kao, colonii portugheze în Asia de 
sud-est.

în aceeași zi, pentru a doua oară 
în ultimele patru zile, au fost îm
barcate alte efective militare pentru 
teritoriile portugheze din Africa, 
Guineea și Mozatnbic. Aceste noi 
trupe au fost trimise pentru a în
tări pozițiile autorităților colonia- 
lisțe, care sub loviturile luptei de 
eliberare desfășurate de populație, 
devin tot mai șubrede.

„Dacă s-ar face o evaluare obiec
tivă, s-ar vedea că economia (S.U.A. 
— N.R.) este departe de a fi robustă, 
în afară de scăderea simțitoare a 
cursurilor acțiunilor... capitaliștii chel
tuiesc pentru construirea de uzine și 
cumpărarea de instalații industri
ale înfr-un ritm mai încet decît 
cel așteptat. încetiniri de ritm se pro
duc și în secfoare-cheie ca produefia 
de o(el, livrările și primirile de co
menzi. Aceste puncte slabe nu în
seamnă că ne putem aștepta la o re
cesiune economică, dar nici nu sînt 
simptomele unei viguroase economii 
înfloritoare”. Aceste constatări des
pre situafia economiei S.U.A. aparfin 
ziarului „NEW YORK TIMES” din 7 
iulie.

în aceste împrejurări — subliniază 
ziarul •— cele mai îngrijorătoare sem
ne Ie prezintă șomajul 
fine la o cifră mare *, 
importantă capacitate 
nefolosită. Acestea sînt
care președintele Kennedy, încă îna
inte de a-și lua postul în primire, a 
cerut consilierilor săi să le studieze. 
De atunci, economia nu a stat pe loc, 
dar Kennedy, care și-a lugt obligația 
să o dezvolte, își dă desigur seama 
că ea nu a crescut destul de repede 
pentru a putea absorbi resursele noa
stre de oameni și mașini nefolosite".

„O nouă examinare a situafiei eco
nomice — conchide „New York Ti
mes” nu va face altceva decît să con
firme că dezvoltarea ei nu este la ni
velul așteptărilor 
noastre și că se 
pot vedea din ce 
în ce mai mult 
semnele ritmului 
ei încet de dez
voltare și 
stagnări

care se men- 
precum și o 

de produefie 
probleme pe

Revista
News and 
Report“ a 
cat un articol infifulat „Perspecti
vele afacerilor", în care se cons
tată : „Semnele se înmulfesc : O 
nouă recesiune este pe drum. Aceste 
prevederi le fac atît economiștii gu
vernului cît și cei aparjinînd lumii 
afacerilor". Este deosebit de semnifi
cativ pronosticul revistei, în sensul 
că numărul șomerilor va crește de 
la 5,4 la sufă din totalul bra|elor de 
muncă, cît îl arată în prezent sfatisti. 
cile oficiale, 
an.

„Guvernul 
agen(ia France Presse, face în pre
zent față pe plan economic celei 
mai dificile situații pe care a cunos- 
cui-o de la venirea la putere a pre
ședintelui Kennedy, acum un an și 
jumătate“.

Trei elemente ale „barometrului 
economic“ dau semne de slăbiciune. 
Este vorba de stagnarea în luna iu
nie a producției industriale, de înce
tinirea creșterii veniturilor personale 
ale americanilor și de încetinirea rit
mului de deschidere a șantierelor de 
construcfii.

în afară de aceasta, „fuga aurului" 
continuă. ExpeiȚii subliniază că rezer
vele de aur ale S.U.A. au scăzut cu 
1 200 000 000 dolari de la instalarea 
ca președinte a lui Kennedy și cu 6 
miliarde de la începutul anului 1958.

„U. S.
V/orld 
publi- 

ariico! infifulat 
afacerilor", în 
„Semnele se

Trimisul 
al al 

italian 
SERA”, 
Minuti,

arată în prezent sfafisti. 
la 6,8 la sută peste un

american, transmite și

* Cele 
cente cifre oficiale 
cu privire Ia si
tuația șomalului în 
S.U.A., date publi
cității Ia 5 iulie 
de Departamentul 
Muncii, indică un 
număr de 4 463 000 
șomeri.

Mussolini, dacă prin fascizare în
țelegem și aservirea întregii eco
nomii intereselor și setei de profi
turi a unui grup din ce în ce mai 
restrîns de mari capitaliști, moșieri 
și societăți cu capital străin.

Portugalia — exclamă tînărul om 
de afaceri — este o țară cu tră
sături coloniale : în anumite pro
vincii din zona Allentejo, viața nu 
este mai ușoară decît în satele 
din Angola sau Mozambic. Analfa
betismul există în proporție de 40 
la sută în rîndurile populației, tar 
în anumite zone el ajunge pînă la 
90 Ia sută ; mortalitatea Infantilă a 
ajuns la nivelul cel mai ridicat din 
Europa, iar răspîndirea înfiorătoa
re a tuberculozei a atins nive
lul celor mai inapoiate regiuni eu
ropene de la începutul secolului 
nostru.

Portugalia a ajuns într-o aseme
nea situație — încheie interlocuto
rul meu — îneît astăzi, practic vor
bind, toate păturile societății por
tugheze cer liberalizarea economie! 
și desființarea terorii polițienești. 
Unica 
zar a 
parat 
finele 
lanțul
In schimb, unele cercuri monopo
liste ar dori o „libeTalizare" a regi
mului politico-economic care să 
păstreze însă caracteristicile esen
țiale ale actualului fascism portu
ghez ; pe scurt, un salazarism fără 
Salazar. Și tocmai în aceasta con
stă și principala contradicție a re
gimului fascist din Portugalia : 
unele forțe economice ar dori o 
ușoară „schimbare“, dar nici mă
car aceasta nu se poate efectua 
fără violentă, căci clica salazaristă 
este ostilă oricărei schimbări, fie 
ea 
te, 
se 
la 
nare, în care rolul 
juca forțele populare, purtătoarele 
unui antifascism radical ; aceleași 
forțe populare a căror luptă a de
terminat în ultimul timp criza tot 
mal accentuată a regimului sala- 
zarlst".

ziarului 
„PAESE 
Riccardo 
unul din 

cei doi ziariști italieni arestați
și expulzați în mod samavolnic 
din Portugalia de către poliția 
politică salazaristă, a publicat 
în paginile ziarului un ciclu de 
reportaje despre consecințele 
nefaste ale dictaturii fasciste a- 
supra vieții economice, politice și 
sociale a Portugaliei. Fragmen
tele de mai jos reproduc pă
rerile unui om de afaceri por
tughez, cu care autorul s-a în
treținut la Lisabona :

„Teoriile economice ale Iul Sala
zar se concretizează — îmi spune 
tînărul meu interlocutor — în for
mula, socotită ridicolă încă din 
1926 de către cei mai autorizați 
economiști portughezi, a priorității 
rezervelor financiare asupra dez
voltării economice...

Astăzi, în plină criză economică, 
cu trei sferturi din populație cîști- 
gînd mai puțin de jumătate din cît 
i-ar fi necesar pentru a-și astîm- 
păra foamea — Portugalia dispu
ne de rezerve momentan suficien
te pentru a suporta plata importu
rilor pe 18 luni, luînd ca bază ni
velul actual al comerțului exterior 
al tării. Ce se ascunde însă sub 
acest așa-zis echilibru financiar ? 
O economie în întregime stagnan
tă, o situație de dezechilibru cro
nic... Portugalia a devenit o tară a 
irealului, în care totul este nemiș
cat, pietrificat.

La început Salazar voia, proba
bil, numai să încătușeze tara la 
nivelul medieval din care timida 
revoluție republicană din 1910 în
cercase s-o facă să iasă. Apoi, Sa
lazar a asimilat politica fascismu
lui italian (dictatorul portughez 
este un mare admirator al lui Mus. 
solini) și și-a dezvoltat „teoriile“, 
bazîndu-se pe clasele cele mai 
înapoiate — pe latifundiari, pe 
vechea nobilime reacționară și 
inertă, pe clerul dornic să-și păs
treze privilegiile — formînd un 
front unic împotriva progresului. 
N-a existat o singură ocazie în 
care Salazar să fi încurajat inves
tițiile în industrie ; idealul său este

cum 
Por- 
mai

capitalul investit în afaceri banca
re. Un exemplu, de-a dreptul de 
necrezut : nu numai că nu există 
impozit progresiv pe capitalul te
zaurizat, dar se plătesc mai multe 
taxe pentru capitalurile investite 
decît pentru cele imobilizate.

întreb pe interlocutorul meu, 
se explică atunci apariția în 
tugalia a unuia dintre cele
mari trusturi industriale din lume : 
C.U.F. (Companhia Unias Fabril) 
care este al șaptelea monopol pe 
scară mondială prin capitalul in
vestit, instalații industriale și vo
lum de producție? Nu este vorba 
de o excepție — mi se răspunde 
— ci de o consecință logică a si
tuației de imobilizare economică 
impusă de Salazar.

Datorită imposibilității investiții
lor de capital național, Portugalia 
a fost invadată, între 1930—1940, 
de capitalurile străine : englezii, 
care de patru secole consideră 
Portugalia ca un fel de „domeniu 
al coroanei“, au pus stăpînire, în
tre altele, pe serviciile publico din 
marile orașe, pe mine, pe cea mai 
mare parte a industriei de conser
ve de pește —• principala industrie 
a țării. Apoi, împreună cu capita
liștii belgieni și germani și cu fa
milia Mello, una din cele mai avu
te familii portugheze, și-au dat 
seama că pot exploata caracteris
tica principală a economiei por
tugheze : existența unei mîini de 
lucru calificate la un preț extrem 
de redus, alături de bogăția ma
teriilor prime din colonii, care erau 
vîndute în exterior sub formă bru
tă. C.U.F. a luat naștere din aceas
tă combinație dintre materiile prime 
din colonii și mîna de lucru foarte 
ieftină. Acest monopol a devenit un 
stat în stat, un produs monstruos 
al politicii economice salazariste, 
care are toate caracteristicile com
paniilor coloniale de la sfîrșiiul se
colului trecut. In Portugalia sala
riile au tendința sa descrească, 
pentru că C.U.F. urmărește în ex
clusivitate o politică de profituri 
maxime, fără a tinde cîtuși de pu
țin la lărgirea pieței interne.

In aceste condiții, se poate spu
ne că JSalazar a realizat fascizarea 
statului portughez într-o măsură 
mai mar® declt chiar Hitler și

forță credincioasă lui Sala- 
rămas astăzi uriașul său a- 
polițist, care și-a legat des- 
de cele ale dictaturii, prin 
nesfîrșit de crime și abuzuri.

La 8 iulie, „New York Times” a pu
blicat graficul alăturat, înso(indu-l de un 

comentar în care 
se spune : „Con
form statisticii 
Departamentului 
Muncii din 
S.U.A., în luna 
iunie a.c. numă
rul șomerilor nu 
prezintă aproape 
nici o schimbare 
iată de cel înre
gistrat în de
cursul celor trei 
luni precedente. 
Aproximativ 5,5 
la sută din bra
țele de muncă 
ale S.U.A. conti
nuă să nu aibă 
de lucru".

al unei 
latente".

cît de limitată ; pe de altă par- 
înseși aceste forte economice 

tem de o ruptură, care ar duce 
crearea unei situații revolutio- 

hotărîtor l-ar



SCl NT BIA Nr. 5594Pag, 6

La șantierul navalȘedința plenară a Comitetului
celor 18 pentru dezarmare petrolierul ,/București

Baltika“ din Leningrad

(Agerpres). — TASS J 
iulie a fost lansat j

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

A fost lansat la apă
/✓

GENEVA 18 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc o ședință ple
nară a Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare. Au luat cuvîntul re
prezentanții Italiei și Canadei. Deși 
au recunoscut în vorbe importanța 
faptului că Uniunea Sovietică a pre
zentat în proiectul său de tratat cu 
privire la dezarmarea generală și to
tală o serie de completări și preci
zări, care țin seama de dezideratele 
puterilor occidentale, aceștia au res
pins în fond imediat aceste propu
neri.

_Adresîndu-se reprezentanților pu
terilor occidentale, șeful delegației 
Poloniei a spus : Cereți multe, dar 
nu faceți nimic. Discursurile rostite 
pînă acum de A. Dean și de colegii 
săi occidentali au arătat că ei s-au 
reîntors la Geneva numai cu vechea 
lor „schiță a prevederilor de bază 
ale tratatului“ absolut neschimbată, 
și cu intenția fermă de a impune 
comitetului adoptarea acestui docu
ment.

Șeful delegației U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a declarat că reacția delega-

țiilor puterilor occidentale la noile 
propuneri sovietice provoacă o mare 
deziluzie. Oricît ar fi de straniu, dar 
delegația S.U.A. este nemulțumită 
că U.R.S.S. a venit în întîmpinarea 
propriilor lor propuneri.

Vreți ca noi să adoptăm toate 
propunerile dv, dar nu faceți nici 
un pas în întîmpinarea poziției noas
tre, a declarat V. A. Zorin.

Ca și Ia ședința din 17 iulie, un 
Ioc important în discursurile rostite 
l-a ocupat problema procedurii lu
crărilor comitetului.

încercările delegațiilor puterilor 
occidentale de a abate comitetul de 
la discutarea proiectelor tratatului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală și de a se ocupa de discu
tarea celor 11 probleme tehnice pro
puse de delegatul englez, nu s-au
------ ---------o®o

bucurat de sprijinul reprezentanți
lor țărilor socialiste și neutre.

Noi am căzut deja de acord în 
linii mari, a spus V. A. Zorin, asu
pra preambulului și primelor trei 
articole care se referă la obligațiile 
comune ale statelor cu privire la de
zarmare și control. Trebuie să se 
continue pe această cale și să se în
ceapă discutarea măsurilor prevă
zute pentru prima etapă a dezar
mării.

Sarcina principală a comitetului, 
a spus șeful delegației sovietice, 
este de a elabora în comun tratatul 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală și noi nu trebuie să ne 
abatem de la îndeplinirea acestei 
sarcini.

Următoarea ședință plenară va a- 
vea loc la 24 iulie.

p—

f LENINGRAD 18
(transmite: La 17
f la apă un nou petrolier cu un tonaj j 
I de 40 000 de tone care poartă nu- ) 
( mele „București”.
( „București” este a cincea navă pe- j 
f trolieră din seria construită pe șan- J 
1 fierul naval „Baltika" din Leningrad. ] 
[ Fiecare din navele din această serie j 
f poartă numele unei capitale a unei ) 
( țări socialiste.
f J

La Curtea 
Apoi din Roma. 
Aspect de la dez
baterile procesu
lui celor 43 de 
antifasciști din 
Genova. Șapte din 
ei sînt în închi
soare de aproape 
doi ani. în semn 
de solidaritate cu 
acuzații, avocații 
apărării au renun
țat la onorariile 
cuvenite.

^Vinovați de a fi luptat 
împătri va fascism ului

loc

18 (Agerpres). — După
din 

„Alge-

Demonstrație la Calcutta 
împotriva exploziilor 
nucleare ale S. U. A,

DELHI 18 (Agerpres). — în fața 
consulatului S.U.A. de la Calcutta 
s-a desfășurat o demonstrație de 
protest împotriva experiențelor nu
cleare efectuate de S.U.A. în Cos
mos. Printre miile de participanți 
s-au aflat membri ai parlamentului 
Indiei.

DELHI 18 (Agerpres). — TASS. Or
ganul de conducere al partidului de 
guvernămînt Congresul Național In
dian — Comitetul pe întreaga Indie 
al Congresului— a adoptat hotărî
rea de a începe în întreaga țară la 
2 octombrie cînd se sărbătorește 
ziua de naștere a Iui Mahatma 
Gandhi o campanie de strîngere de 
semnături împotriva experimentării 
armei nucleare. Comitetul a chemat 
tente organizațiile locale ale con
gresului să se alăture acestei cam
panii.

Lupta patrioților sud-vietnamezi 
ia o tot mai mare amploare

Propunerile făcute de Frontul National de Eliberare
SAIGON 18 (Agerpres). — în le

gătură cu împlinirea la 20 iulie a 
opt ani de la semnarea acorduri
lor de la Geneva cu privire la Viet
nam, Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității o declara
ție.

în declarație se arată că în cei 
8 ani care au trecut de la semnarea 
acordurilor de la Geneva, marione
ta diemistă dirijată de imperialis
mul american a supus poporul sud- 
vietnamez la o cruntă teroare.

Declarația expune apoi pe larg 
ceea ce a însemnat dominația ame
ricană în Vietnamul de sud și 
războiul pe care trupele americane 
continuă să îl ducă și în prezent 
împotriva poporului sud-vietnamez 
care dorește să trăiască într-un stat 
independent, democrat, pașnic, neu
tru și prosper. în declarație este 
subliniată apoi amploarea pe care a 
luat-o lupta eß patrioților sud-vietna-

mezi pentru doborîrea de la putere 
a lui Ngo Dinh Diem și alungarea 
trupelor americane.

La împlinirea a opt ani de la sem
narea acordurilor de la Geneva, 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud propu
ne din nou luarea de urgență a ur
mătoarelor măsuri : guvernul ame
rican să pună capăt agresiunii ar
mate în Vietnamul de sud și să 
evacueze personalul militar și ar
mamentul ; autoritățile sud-vietna- 
meze să pună capăt tuturor incursiu
nilor, asasinatelor și persecutării lo
cuitorilor și să revoce ordinul de a 
evacua forțat locuitorii în „sate stra
tegice”; să se creeze un guvern al 
unității naționale alcătuit din repre
zentanți ai tuturor partidelor și gru
părilor politice din Vietnamul de 
sud, care să asigure pacea, să orga
nizeze alegeri libere pentru parla
ment, să asigure libertăți democra
tice tuturor partidelor, grupărilor 
politice și comunităților religioase, să 
pună în libertate toți deținuțiî po
litici, să promoveze o politică eco
nomică care să asigure independen
ța țării și îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale poporului sud-vietnamez.

O măsură de mare importanță 
menționată în declarație este și cea 
potrivit căreia Vietnamul de sud va 
trebui să promoveze o politică ex
ternă pașnică, neutră, să stabilească 
relații diplomatice cu toate țările și 
în primul rînd cu celé vecine, să nu 
adere la nici un bloc militar, să nu 
îngăduie baze militare străine și să 
primească ajutor din partea tuturor 
țărilor numai dacă acesta nu este 
însoțit de, clauze politice.

Vietnamul de sud, se subliniază în 
declarație, este hotărît să creeze îm
preună cu Cambodgia și Laosul o 
zonă neutră, în care fiecare țară să 
dispună de suveranitate deplină.

Comitetul Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud consideră că este timpul ca 
toate forțele și partidele din Viet
namul de sud să se unească în ve
derea unor acțiuni comune pentru 
salvarea țării.

De aceea, se spune în declarație, 
el este hotărît să se unească pe bază 
de drepturi egale cu toate forțele 
care se pronunță împotriva agresiu
nii americane în Vietnamul de sud, 
pentru realizarea țelurilor urgente și 
de importanță vitală ale poporului.

indonezieni se bucură în 
regiune de sprijinul popu-

cum a anunțat postul de 
autoritățile coloniale

HAGA 
cum anunță corespondentul 
Irianul de Vest al ziarului 
meine Dagblad“ în regiunea Me-
rauke a avut loc la 17 iulie un viu 
schimb de focuri între un grup de 
parașutiști indonezieni și o patrulă 
olandeză.

Corespondentul anunță că para- 
șutiștii 
această 
lației.

După
radio Haga, 
din Irianul de Vest au cerut popu
lației olandeze să evacueze o serie 
de localități din regiunea Merauke. 
Postul de radio Haga a anunțat, de 
asemenea, că un grup de parașutiști 
indonezieni au fost lansați pe 
insula .Vaigheo.

La Roma are 
un proces ciudat. Un 
proces care, așa 
scrie revista 
Nuove", are la bază o 
contradicție esențială : 
pe banca acuzaților 
stau 43 de oameni 
„vinovați" de a fi apu
rât libertățile consti
tuționale ale Repu
blicii Italiene. împo
triva fascismului ; e 
singura - lor vină. „Vi
novății" sînt din rîn- 
durile celor ce au 
participat la puterni
cele demonstrații anti
fasciste care s-au des
fășurat în orașul Ge
nova în iunie-iulie 
1960. Intenția instan
țelor judecătorești de 
a demonstra că luptă
torii antifasciști aduși 
în fața tribunalului 
sînt niște „delicvenți. 
comuni" a eșuat.

Sala era cuprinsă de

cum 
„Vie

NEW YORK. Peste 40 000 de lu
crători din spitalele orașului, în spe
cial negri și portoricani, se află în 
grevă revendicînd dreptul de a duce 
tratative prin intermediul sindicatu
lui cu privire la majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Administrația spitalelor refuză 
să ducă tratative cu reprezentanții 
sindicatului lor. Autoritățile au a- 
restat pe Leon David, președintele 
sindicatului personalului din spitale.

DJAKARTA. Guvernul Indone
ziei a hotărît să trimită la Washing
ton pentru a duce tratative cu re
prezentanții Olandei pe Subandrio, 
ministrul afacerilor externe, și pe. 
generalul Hidajat, pentru a stabili 
dacă Olanda este hotărîtă să retro
cedeze Irianul de vest la termenul 
cerut de Indonezia — a declarat 
președintele Sukarno, în legătură cu 
recentele știri potrivit cărora Olan
da a acceptat în principiu să a- 
dopte planul Bunker, care prevede 
transferarea administrației Irianului 
de vest Indoneziei, după care să 
aibă Ioc un referendum.

MOSCOVA’. V. Dimșiț, membru al 
C.C. al P.C.U.S., a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S.

V. Novikov a fost eliberat din 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.,

in Vietnamul de sud ofițeri și 
soldați americani asigură in pre
zent conducerea directă a trupe
lor dtemiste, participînd la repre
siunile împotriva populației.

Fotografia de mai sus, apărută 
in presa americană, înfățișează 
o unitate a armatei dictatorului 
fascist Diem acționînd sub co
manda unor ofițeri americani.

După remanierea guvernului englez

După 
din 
re- 
fă- 
cu

Eșecul rachetei „Nike-Zeus“
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

cum relatează corespondentul 
Poinfe-Mougu (statul California) al
vistei „Newsweek", la 16 iulie s-a 
cut prima încercare de a doborî 
ajutorul proiectilului antirachefă „Nike- 
Zeus“ o rachetă balistică interconti
nentală „Atlas" lansată de aici.

încercarea a eșuat din pricină că cea 
de-a doua treaptă a proiectilului 
„Nike-Zeuj" s-a defectat.

în cercurile politice din Anglia 
remanierea guvernului anunțată în 
două etape, prima vineri și a doua 
luni seara, era în general așteptată 
în ultima vreme. Surprinzătoare a 
fost numai amploarea ei. După cum 
s-a arătat marți în dezbaterile din 
parlament, remanierea a comportat 
35 de numiri sau mutări în rîndu- 
rile miniștrilor și subsecretarilor de 
stat, inclusiv numirea a 11 miniștri 
noi. Cele mai comentate dintre în
locuirile făcute sînt aceea a lui Sel- 
wyn Lloyd la ministerul do finanțe 
prin Reginald Maudling și a lui Ha
rold Watkinson la ministerul de 
război prin Peter Thorneycroft. în 
postul de prim-ministru adjunct a 
fost numit Richard Butler.

Ziarele din Londra trag o primă 
concluzie : miniștrii răspunzători de 
politica externă nu s-au schimbat,

ceea ce pare să indice că remanie
rea nu va afecta acest domeniu al 
politicii. în schimb, întregul sector 
al politicii interne este încredințat 
unor noi veniți.

Toate ziarele arată mai mult sau 
mai puțin, după atitudinea lor po
litică, că prin schimbările făcute 
fără menajamente, primul ministru 
Macmillan a încercat să dea guver
nului său, după dovezile de ne-

Corespondențâ telefonică 
din Londra

Oeo

Macmillan interpelat în Camera Comunelor
LONDRA' 18 (Agerpres). — La 17 

iulie conservatorul Turton, mem
bru al parlamentului englez, l-a in
terpelat în Camera Comunelor pe 
primul ministru Macmillan în legă
tură cu informațiile privind hotărî
rea lui Adenauer și de Gaulle de a 
duce într-un viitor apropiat trata
tive pentru crearea Uniunii politice 
europene. Turton i-a propus lui 
Macmillan să dea de înțeles în mod 
clar Franței și Germaniei occiden
tale că „indiferent de rezultatul" 
tratativelor și de primirea Angliei 
în Piața comună, ea va refuza să 
adere la Uniunea politică europeană.

Macmillan: a refuzat să-și asume 
această obligație, referindu-se la

faptul că această problemă se află 
în stadiul incipient și că Anglia ar 
putea să-și stabilească poziția după 
ce va fi informată despre mersul 
tratativelor.

Calificînd acest răspuns drept ne
bulos, liderul partidului laburist, 
Gaitskell, a cerut guvernului englez 
să declare fără echivoc că nu va ac
cepta nici un fel de obligații poli
tice în Europa, în afara celor 
puse în formulările generale 
tratatului de la Roma.

Primul ministru a declinat
facă acest lucru, susținînd că deoa
rece discuțiile politice se duc sepa
rat de .tratativele privind aderarea 
Angliei la Piața comună această 
problemă nu există în general.

ex- 
ale

să

emoție ■— scrie „Vie 
Nuove" — cînd tînă- 
rul Gianfranco Cardi- 
glia, în vîrstă de 20 
de ani, a fost chemat 
să depună : „Mă
aflam alături de cei o 
sută de mii de anti
fasciști 
Nu 
nici 
de partid. Ii cunosc 
pe 
cînd l-au luat pe tatăl 
meu, l-au torturat și 
l-au ucis".

Giuseppe Calcagno 
este unul din luptăto
rii antifasciști care se 
află de doi ani în în
chisoare, acuzat de a 
fi aruncat cu pietre și 
de a fi dat foc unui 
camion al poliției. El 
își pierduse însă am
bele mîini în 1956, 
într-un accident de 
muncă. — Cum pu-

la 30 iunie, 
port in buzunar 
un fel de carnet

fasciști din 1943,

team s-o fac ? — se 
adresează el judecăto
rului, arătîndu-i mii- 
nile schilodite.

Hotărîrea fasciștilor 
de a ține Congresul 
M.S.I. (Mișcarea so
cială italiană) tocmai 
în orașul care purta 
medalia de aur a Re
zistenței nu putea să 
nu stîrnească revolta 
generală — a declarat 
în pledoaria sa avoca
tul apărării, Berlingu- 
er. Reacția orașului a 
fost spontană — a 
spus el.
In rechizitoriul procu

rorului s-au cerut 
pedepse aspre pen
tru acești oameni 
vinovați de a 
luptat împotriva 
cismului : de la 4 
ani închisoare, cu
pendarea drepturilor 
civile și amenzi.

fi 
fas- 
la 7 
sus-

în legătură cu trecerea într-o altă 
muncă.

PARIS. In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în mai multe țări 
U Thant, secretarul general provizo
riu al O.N.U., a plecat de la Paris 
spre Helsinki. La Paris, el a dus tra
tative cu conducătorii guvernului 
francez.

ISTANBUL. In Turcia din 1000 
de copii mor 165, dintre care a- 
proape jumătate în vîrstă de la 3 la 
4 ani. Aceste date au fost citate la 
seminarul de pediatrie și ocrotire a 
sănătății mamei și copilului, care a 
avut loc la Istanbul. Este deosebit 
de ridicată mortalitatea infantilă la 
sate.

Participanții la conferință n-au 
reușit să ajungă la o înțelegere. în 
timp ce reprezentanții partidelor so
cialiste din Franța și Belgia au mili
tat pentru crearea „unității europe
ne“ sub forma unèi federații a ță
rilor Europei occidentale, laburiștii 
s-au pronunțat împotriva creării ei.

PARIS. Ziarul „L'Humanité", rela- 
tînd despre greva docherilor din 
Santa Cruz, principalul port din 
insulele Canare, arată că activita
tea acestui port spaniol este parali
zată.

BRUXELLES. La conferința re
prezentanților partidelor social-de- 
mocrate și socialiste din țările Eu
ropei occidentale a fost discutată 
problema poziției acestor partide 
față de planurile creării „uniunii po
litice europene” și față de aderarea 
Angliei la Piața comună.

HAVANA. La 17 iulie s-a înapoiat 
la Havana venind din Moscova mi
nistrul forțelor armate revoluționare 
ale Cubei, Raul Castro.

Conferința internațională 
pentru Laos

GENEVA 18 (Agerpres)'. — Con
ferința internațională a celor 14 
state pentru Laos se apropie de în
cheierea definitivă.

în după-amiaza zilei de 18 iulie 
a avut loc o ședință restrînsă, con
sacrată problemelor legate de în- ' 
cheierea lucrărilor.

Participanții la ședința restrînsă 
de miercuri au aprobat definitiv 
textele declarației cu privire la 
neutralitatea Laosului (care include 
declarația guvernului regal al 
Laosului cu privire la neutralitate) 
și unui protocol.

Aceste documente vor fi semna
te de miniștrii afacerilor externe 
ai țărilor participante la conferin
ță. Se așteaptă ca ei să sosească 
la sfîrșitul acestei săptămîni, iar 
ceremonia semnării să aibă loc la 
începutul săptămînii viitoare.

------ OoO------

Comunicatul 
departamentului de presă 
al M.A.L al R. D. Germane

putut aștepta la alt rezultat decît 
cel înregistrat la Leicester".

Majoritatea ziarelor nu se așteap
tă însă ca schimbările în guvern, 
deși spectaculoase, să aducă vreo 
modificare însemnată în ce priveș
te programul politic al guvernului. 
„Reynolds News" scrie chiar că 
Macmillan nu a făcut decît să li
pească o nouă etichetă pe ceea ce 
este în fond același pachet vechi.

Comentatorii se îndoiesc că re
manierea va reuși să îmbunătățeas
că poziția partidului conservator în 
viitoarele alegeri — alte 3 alegeri 
parțiale vor avea loc în noiembrie 
— iar „Daily Mail" arată că peste 
jumătate din persoanele întrebate, 
în cadrul unui sondaj al opiniei pu
blice, nu au fost impresionate de 
schimbările efectuate în guvern.

în urma remanierii, primul minis
tru a fost viu criticat în parlament 
de către deputății laburiști. într-o 
moțiune semnată, printre alții, de 
Gaitskell și alți lideri ai partidului 
laburist, se cere dizolvarea parla
mentului și organizaiea de noi ale
geri generale. Cinci deputați din 
aripa stîngă laburistă au depus 
totodată o moțiune separată in care 
cer ca parlamentul „să nu acorde 
încredere unui prim-ministru care a 
schimbat o bună parte din membrii 
guvernului fără să dea cea mai 
mică indicație în legătură cu re- 
orientarea politicii sale,, politică 
prin care nu s-a făcut nici un pas 
în rezolvarea problemei dezarmării 
nici în direcția încheierii „războiului

popularitate pe care le-a avut de 
curînd, „o nouă înfățișare". într-a- 
devăr, remanierea s-a produs, după 
cum a calculat „Daily Mail“, după 
12 alegeri parțiale în care conser
vatorii au pierdut între 20 și 50 la 
sută din voturile pe care le obți
nuseră în alegerile generale din 
1959. Ultima dintre aceste înfrîngeri 
a avut Ioc în circumscripția electo
rală South-east Leicester,' unde can
didatul conservator a obținut de 
două ori mai puține voturi decît cel 
laburist care a ieșit învingător. Mai 
mult încă, candidatul conservator a 
fost împins pe locul trei de către un 
candidat liberal, deși în alegerile 
precedente, partidul liberal nu pro
pusese nici un candidat.

în ce privește cauzele acestei ne- 
popularități, ziarul „Daily Tele
graph", care reflectă atitudinea ofi- rece". ......
cială a partidului conservator, reçu- ’ Ziarul comunist „Daily Worker" 
noaște cu o sinceritate surprinză- arată că schimbările în guvern
toare.că „după un an dfe , stagnare . „constituie un simptom al profun-
a producției și de creștere a co.stu- zimii crizei prin care trece partidul
lui vieții într-un ritm mai rapid decît conservator".
salariile, nici un guvern nu e-ar fi JOHN GRITTEN

C-aO-------

PARIS. Guvernul francez a dat 
publicității un decret prin care se 
prelungește „cel puțin pînă la 31 
mai 1963“'valabilitatea legii cu pri
vire la starea excepțională, introdu
să pe teritoriul Franței după puciul 
militar fascist din aprilie 1961 din 
Alger.

NEW YORK. După cum anunță 
de la Camp-Mercury (statul Nevada) 
agențiile de presă americane, 
Statele Unite au efectuat la 17 iu
lie o explozie cu arma nucleară în 
atmosferă în timpul manevrelor mi
litare pe poligonul atomic din statul 
Nevada. în timpul exploziei, pe po
ligon se aflau aproximativ, 900 de 
soldați.

Aparatul fotografic al reporte
rului a surprins această scenă la 
Londra : un copil străbate orașul 
purtînd o lozincă împotriva ex
periențelor nucleare ale S.U.A. și 
Angliei : „Nu faceți experiențe a- 
supra mea". De astădată, polițis
tul nu intervine...

Demisia guvernului 

iranian
TEHERAN 18 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că la 18 iulie 
a fost comunicată oficial demisia 
guvernului iranian, în frunte cu 
Amini.

După cum relatează coresponden
tul agenției UPI, premierul Amini 
și-a prezentat demisia după mai 
multe încercări nereușite de a re
zolva problemele legate de situația 
economică și financiară deosebit de 
grea existentă în țară.

BERLIN 18 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. a difuzat un comunicat al 
Departamentului de presă' al Mini
sterului Afacerilor Interne al R.D.G. 
în care se spune :

în ultimul timp ziarele vest-berli- 
neze și vest-germane au publicat 
știri calomnioase potrivit cărora or
ganele poliției populare germane din 
R.D.G. ar împiedica circulația pe 
autostrăzile dintre Berlinul occiden
tal și Germania occidentală. îiî le
gătură cu aceasta se afirmă Că ar 
fi fost arestați cetățeni pașnici și 
nevinovati.

în fond însă circulația pe auto
străzi prin teritoriul R.D.G. se des
fășoară absolut normal și' fără în
trerupere. în primul semestru al 
anului 1962 circulația s-a dublat 
chiar fată de perioada corespunză
toare a anului precedent.

în comunicat se arată că organele 
poliției populare germane, îndepli- 
nindu-și funcțiile de control, au re
ținut o serie de persoane care au 
săvîrșit infracțiuni penale și care 
erau căutate pe baza mandatelor 
de arestare.

-------0*0,------

încheierea lucrărilor Conferinței 

pentru problemele dezvoltării 

economiei de la Cairo

CAIRO 18 (Agerpres). — în seara 
zilei de 18 iulie la Cairo s-au în
cheiat lucrările conferinței pentru 
problemele dezvoltării economice. 
La conferință — ale cărei lucrări 
au durat zece zile — au participat 
34 de țări din Africa, 'Asia și Ame
rica Latină, precum și Iugoslavia și 
Cipru.

Conferința a adoptat o declarație 
consacrată problemelor colaborării 
și dezvoltării economice a țărilor din 
Asia, Africa și America Latină,

o o O-
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Lovitură de stat militară în Peru
LIMA 18 (Agerpres). — La 18 iulie 

în Peru a avut loc o lovitură de stat 
militară. După cum anunță agenții
le de presă, unități de tancuri ale 
forțelor armate din Peru au încon
jurat palatul prezidențial și l-au a- 
restat pe președintele țârii. Manuel 
Prado. Potrivit ultimelor știri. Prado 
a fost trimis pe insula San-Lorenzo, 
la nord-vest de Lima.

Lovitura de stat s-a produs după 
ce în noaptea de 17 spre 18 iulie, 
după cum relatează agenția Reuter, 
Biroul național electoral a respinB 
cererea șefilor militari cu privire la 
anularea alegerilor, iar președintele 
Manuel Prado a respins demisia ca
binetului prezidat de Carlos More- 
yra Pas Soldan.

Postul național de radio, controlat 
de către armată a anunțat că o 
juntă formată din lideri ai forțelor 
armate va fi investită ca nou organ 
de guvernămînt al țării. Referindu-se 
la motivele 'răsturnării lui Prado, 
postul de radio a afirmat, după cum 
relatează agenția United Press 
ternational că acest lucru a fost 
terminat de faptul că Prado 
opus anulării alegerilor din 10 
nie.

Imediat după alegerile din 10 
nie între șefii armatei peruviene și 
partidul Alianța Populară Revoluțio
nară Americană (partid burghez pro- 
nord-american care sub masca so- 
cial-democrației luptă împotriva re
vendicărilor maselor largi populare) 
a izbucnit un conflict. După ce re
zultatele oficiale au confirmat că 
partidul A.P.R.A. a obținut 26 de 
locuri de senatori și 88 de locuri 
de deputați, deci majoritatea în

In- 
de- 
s-a 
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parlament, Haya de la Torre repre
zentantul A.P.R.A., a acceptat să rt 
nunțe în favoarea generalului Ma
nuel Odria, reprezentantul Uniunii 
naționale la candidatura pentru pre
ședinție în alegerile care urmau să 
aibă loc în parlament la 28 iulie și 
care trebuiau să hotărască cine va 
fi președinte. Odria era susținut de 
șefii militari. Nemulțumiți însă de 
majoritatea pe care o deține partidul 
A.P.R.A. în parlament și invocînd 
falsificarea alegerilor, șefii militari 
au cerut anularea alegerilor din 10 
iunie dar neizbutind să impună a- 
cest lucru au dat o lovitură de stat. 
Imediat după ce au preluat puterea 
șefii militari au dat publicității un 
apel în care cer populației să fie 
„liniștită“ anunțînd totodată îrș.ă că 
„garanțiile constituționale sîia> 'sus
pendate". ~

Cu toate acestea aproximativ 0 
de lucrători de la societatea de U..Ï- 
foane peruviană au declarat grevă, 
provocînd întreruperea comunica
țiilor telefonice. Greva îngreunează 
transmiterea știrilor în legătură cu 
situația din Peru.

*'
LIMA 18 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Associated Press, 
îndată după difuzarea comunicatu
lui noii junte militare care a pre
luat puterea în Peru, la Lima au 
avut loc demonstrații de protest îm
potriva suspendării drepturilor con
stituționale. Demonstranții scandau : 
„Vrem drepturi cetățenești". Poliția, 
arată agenția, a deschis focul. Trei 
persoane au fost rănite.
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