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• Indici de utilizare cu peste 50 la sută mai mari decît în 
1959 9 In 6 luni, economii de peste 2 600 000 iei la prețul 
de cost © 85 la sută din fonta produsă se Încadrează In 

„mărci" superioareLa sfîrșitul primului semestru, furnaliștii uzinei noastre s-au prezentat cu un cuprinzător bilanț de realizări. La cele două furnale au fost produse peste plan mai bine de 11 300 tone de fontă. Acest spor de producție a fost obținut, îndeosebi, pe seama creșterii indicilor de utilizare a furnalelor, prin folosirea mai deplină a capacității lor. Calitatea fontei, sub toate aspectele ei, a fost mult îmbunătățită în această perioadă.O sarcină principală trasată de Congresul al III-lea al partidului este de a spori pînă în 1965 indicii de utilizare a furnalelor cu circa 40 la sută față de 1959. Putem arăta că această sarcină a și fost adusă la îndeplinire : astăzi indicii de utilizare la furnale sînt cu peste 50 la sută mai mari decît în 1959.Pentru înfăptuirea acestei sarcini, cu mult înainte de începerea anului s-a întreprins o analiză aprofundată a posibilităților de valorificare mai bună a rezervelor interne, întocmindu-se în acest scop un plan cuprinzător de măsuri tehnico- organizatorice. La baza acestui plan au stat multe propuneri valoroase făcute de furnaliștii noștri.Noi ne-am dat seama că principala pîrghie cu care trebuia să acționăm pentru a ridica indicii de utilizare era să reducem timpul de mers încetinit și de opriri la furnale. Ce am făcut concret în acest scop ? Am luat măsuri pentru omogenizarea și ciuruirea minereului, dozarea corectă a șarjelor după rețete comune ambelor furnale, menținerea nivelului de încărcare prescris; respectarea strictă a graficelor de elaborare a fontei și zgurei etc. Am asigurat astfel, la furnale un mers uniform, intens și fără deranjamente de ordin tehnologic.Ridicarea indicilor de utilizare a agregatelor a fost determinată și de scurtarea duratei intervențiilor și reparațiilor planificate. Pregătirea din timp și organizarea judicioasă a reparațiilor au dat echipelor de întreținere posibilitatea să obțină rezultate bune în munca lor. Durata de înlocuire a unui șuber de aer cald a fost redus de la 3—4 ore la cel mult o oră, iar unele intervenții, bunăoară înlocuirea cablului la macaraua de șarjare — operație care înainte impunea o- prirea furnalului pentru 6—7 ore — se face acum în timpul funcționării furnalului. Ca urmare a acestor măsuri, timpul de mers redus și opriri a scăzut sub 8,5 la sută față de 17 la sută cît a fost în 1959. Și aceasta în condițiile cînd furnalul nr. 2, după 6 ani de funcționare, se află la sfîrșit de „campanie” și, bineînțeles, are nevoie de diferite intervenții. Cu bune rezultate muncesc echipele de la întreținerea furnalelor conduse de maiștrii Anton Răceanu și Rudolf Renk.Tot pentru a folosi mai deplin capacitatea furnalelor, am trecut la mărirea debitului de aer suflat și la reducerea pierderilor de aer prin etanșarea mai bună a instalațiilor. Aceste măsuri au determinat creșterea intensității de ardere. Mulți dintre furnaliștii noștri, printre care Nicolae Pilii, Gheorghe Ștefan, Tomă Paraon, Cornel Bobailă și alții, nu s-au limitat numai la a- ceste măsuri. Pentru ei, condtțcerșa procesului tehnologic potrivit cerințelor tehnice moderne a intrat în obișnuință. Organizația de partid a știut să-i a- tragă pefurnaliști la rezolvarea problemelor de pro-

Din experiența 
furnaliș£ilor de ia Caian

ducție, sprijinind inițiativele valoroase menite să ducă la creșterea producției de fontă.Producția furnalelor noastre este destinată în cea mai mare parte uzinelor constructoare de mașini. Obținerea unor „mărci” de fontă de cea mai bună calitate constituie pentru întregul colectiv obiectivul principal în întrecere. Rezultatele obținute anul acesta arată că procentul de declasate este cu mult sub nivelul admis și mai mic față de anul trecut. Ca să ajungem îa asemenea rezultate s-a luat un complex de măsuri. La încărcarea furnalelor am format echipe de dozatori bine calificați. Zilnic se face verificarea vagoa- nelor-cîntar, pentru șarjare, înlătu- rîndu-se astfel eventualele erori de dozare. Dacă șarjele se mențin constante, iar furnalele merg uniform, aceasta se datorește și controlului tehnic de calitate efectuat pe faze tehnologice. Ridicarea calificării tuturor muncitorilor și maiștrilor a avut de asemenea un rol important în îmbunătățirea calității fontei.în urma aplicării acestor măsuri ca și a altora — separarea zgurëi de 'fontă la furnal și la banda de turnare, perfecționarea desulfurării cu sodă, omogenizarea fontei lichide prin descărcarea ambelor furnale în aceeași oală etc. — juns ca 85 la sută din de fontă produsă să se în „mărcile” superioare, buie adăugat faptul că, zite, fonta este stivuită și apoi livrată beneficiarilor după descărcări. S-a înlăturat astfel complet amestecul diferitelor „mărci” de fontă. Se poate spune că în acest an am satisfăcut mult mai bine exigențele beneficiarilor noștri, de la care nu am primit .pînă acum nici o reclamație privind calitatea fontei. E un fapt îmbucurător, dar desigur că în privința calității întregul colectiv este hotărît să sprijine și mai mult uzinele constructoare de mașini.Cum e și firesc, rezultatele obținute în ridicarea indicilor de utilizare și în îmbunătățirea calității fontei au influențat în bine și prețul de cost. în prima jumătate a anului, furnaliștii au redus costul fontei, înregistrând peste 2 600 000 lei economii. Economiile la prețul de cost au fost obținute atît pe seama creșterii productivității muncii, cît și prin reducerea consumurilor specifice de materie primă și materiale. Din rîndurile furnaliști- lor au pornit inițiative valoroase cum ar fi „Să lucrăm o zi pe lună cu cocs economisit” și „Să ridicăm cu 20 la sută temperatura aerului suflat”. Aceste inițiative au stimulat întrecerea muncitorilor și tehnicienilor pentru folosirea deplină a capacității furnalelor, pentru reducerea consumului de cocs.Realizările obținute pînă acum nu înseamnă desigur că au fost epuizate toate posibilitățile de a spori indicii de utilizare, de a îmbunătăți calitatea fontei și de a reduce prețul de cost. întregul colectiv este hotărît să valorifice și în viitor aceste posibilități pentru ca să înscrie pe graficul întrecerii noi succese în lupta pentru înde; plinirea planului pe 1962 la toți indicii.
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© Din munca politică pe șantie
rele de locuințe : I. Vlanga — 
In centrul atenției — darea în 
folosință la termen șl calitatea 
construcțiilor (pag. 2-a).
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© Carnet muzical : Ada Bru- 
maru — Opera din Timișoara la 
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Se extind metodele avansate 
de lucruPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — De curînd, în schela Boldești s-a becut la utilizarea pompelor centrifugale de fund pentru extragerea țițeiului. Față de procedeul de exploatare prin gazlift, la fiecare dintre cele două sonde unde s-au introdus aceste pompe, se fac economii în valoare de 40 000 lei lunar. Pentru combaterea viiturilor de nisip, la numeroase eonde din schelele Cîmpina, Boldești și Băicoi s-au efectuat injecții de pietriș urmate deobicei de introducerea unor filtre. La aceste sonde, timpul de oprire pentru curățirea nisipului s-a redus cu 30 la sută.Datorită extinderii metodelor a- vansate de lucru, petroliștii din cadrul Trustului de foraj-extracție Ploiești au livrat rafinăriilor peste plan însemnate cantități de țiței de bună calitate. Totodată, în primul semestru el au realizat economii la prețul de cost în valoare de 6 343 000 lei.

MU de combine au lucrat în această vară Ia recoliatul cerealelor în gospodăriile do stat și colec
tive din regiunea Dobrogea. Gospodăriile de stat din regiune au șl terminat recoltatul griului.

(Foto : Agerpres)

♦
In raionul Adjud Atenție zi de zisecerișului și treierișuluîBACĂU (red. ziarului „Steagul roșu"). — în rogiunea Bacău vegetația este mai întîrziată decît în regiunile din sud. Tocmai de aceea, recoltatul păioaselor este abia la început. Pentru ca această lucrare să se facă la timp, inginerii agronomi au urmărit zi de zi stadiul de coacere a grînelor. Cînd pe unele parcele acestea au dat în pîrgă, s-a trecut la recoltat.De vreo cîteva zile, strîngerea cerealelor păioase s-a intensificat mai ales în raioanele Adjud și Bacău.Colectiviștii din comuna Pufești, raionul Adjud, nu au așteptat ca grînele să se coacă pe întreaga suprafață ci au început recoltatul pe parcele. într-un timp destul de scurt ei au strîns grîul de pe o suprafață de peste 300 ha. Bune rezultate au fost obținute șl în gospodăriile colective din comunele Păunești, Sas- cut-Tîrg, Ruginești și altele. După recoltatul păioaselor, colectiviștii e- liberează terenul de paie, iar mecanizatorii de la S.M.T.-urile Adjud șl

de
Roadele unei munci 

harnice

La Uzina do pompa șl mașini agricole din Capitală se prcduco 
în serie un nou tip do utilaj destinat agriculturii — mașina de recol
tat mazăre. Iată în lotogralîe un nou lot de mașini de recoltat ma
zăre, pregătite pentru a fi expediata unităților agricole.

După terminarea 
secerișului

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“), — 
Folosind flecare zi bună de lucru, 
harnicii colectiviști de pe ogoarele 
raionului Sînnicolau Mare au desfă
șurat în uiflmela zile o muncă entu
ziastă pentru a string© în hambare re
colta de păioase din acest an. Prin- 
tr-o bună organizare a muncii și fo
losind tn această campanie 276 de 
combine șl 127 secerători-iegăfori, în 
raionul Sînnicolau Mare recoltatul pă- 
loașelor a fost încheiat în ziua de 19 
iulie.

Recoltatul orzului și al griului este 
pe femlnafo (peste 90 la sută) și în 
lâloan’ele Timișoara, Defa și Arad, în 

aceste raioane s-a 
trecut cu toate for
țele la transportul 
snopilor, la treie
ratul păioaselor, 
precum și la exe
cutarea arăturilor 
de vară în miriște.

Podu-Tuiculul execută arături vară și înfiămințează culturi duble.în raionul Adjud ß-ar fi putut recolta și treiera cérealele păioase do pe suprafețe mult mai mari. In unele gospodării colective însă nu ee folosesc toate forțele la seceriș și din această cauză recoltatul întîrzie.în raion există deficiențe și in ce privește amenajarea ariilor. Pentru actuala campanie urma să se organizeze 120 de arii. După situația e- xistentă la consiliul agricol raional s-au organizat pînă acum două zile numai 73 de arii. Dar și dintre a- cestea multe nu sînt gata. Pe aria de la G.A.C. din satul Huțu era zilele trecute doar o batoză șl un umbrar fără nici un fel de alte amenajări. La Găiceana, una din arii s-a amenajat la punctul „Unguru“, .unde grîul era încă verde. O altă arie G-a amenajat la punctul „Recea* în mijlocul lotului 6omincer, care se recoltează mai tîrzlu. în ziua de 17 iulie, la G.A.C. Sarba s-ar fi putut începe treierișul. Se transportaseră snopii pe arie, batoza și tractorul erau acolo, dar lipseau sacii, furcile și echipele care să deservească mașina.Consiliul agricol raional are datoria să îndrume și să acorde un sprijin substanțial gospodăriilor colective în organizarea lucrărilor de recoltare. Trebuie folosite mai judicios forțele șl mijloacele existente, în așa fel ca în următoarele zile secerișul și treierișul grînelor să fie grăbit.

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — în întreaga regiune Galați campania de recoltare se apropie de sfîrșit. Pînă la 19 iulie au fost secerate cerealele păioase de pe mai mult de 95 la sută din întreaga suprafață. în raioanele Făurea și Bujoru recoltatul păioaselor a fost terminat în întregime. Acum se desfășoară din plin treierișul, arăturile de vară și însămînțarea culturilor duble. Pe întreaga regiune a fost treierată recolta de grîu și secară de pe a- proape 80 la sută din suprafața cultivată. în același timp s-au executat arături de vară pe aproape 50 000 ha și s-au însămînțat cu culturi duble peste 22 000 ha.
Combiner! fruntașiIn regiunea Dobrogea s-a desfă
șurat intens întrecerea pentru titlul 
de combiner fruntaș la recoltări. 
Combiner! ca Ion Zmeu ?i Ion Tă- 
nașe de la G.'A.S. Dorobanțu, Dumi
tru Mungiu, 
Ciocan, care 
gospodăriilor 
nele Cataloi, șl mulți alții,
flutură steagul de fruntaș, au recol
tat zilnic cite 20.000—26 000 kg de 
grîu. (Agerpres)

Florea Vlădoi și Ion 
lucrează pe tarlalele 
colective din comu- 
23 'August, Topraisar. 
pe ale căror combine

âospQâăriile colective din raionul Cărei au bune 
condiții pentru creșterea păsărilor. Ahual, ele cul
tivă peste 51 000 ha cu cereale. De-a lungul văii 
Ierului se află multe bălți și ochiuri de apfl cu iz
voare permanente, care permit creșterea imul nu
măr mare de gîște și rațe.

Am vizitat zilele trecute mai multe gospodării 
colective pentru a vedea cum șînt folosite aèesie 
condiții. Iată, pe scurt, constatările fclàui.ç,;

Peste 800 păsări 
la suta de hectare

în lacul 
de la BîcazLacul hidrocentralei de la Bicaz a fost populat de cu- rînd cu noi specii de pești. Printre acestea se numără păstrăvul indigen, din care s-au introdus peste 400 000 de puieți, precum și circa 4 500 000 icre embrionate de plătică, aduse din Dunăre. în toamnă vor fi aduși aici încă circa un milion de puieți de păstrăvi.

A! 120-lea
In regiunea lași 

a fost electrificat 
cel de-al 120-lea 
sat. înainte de 
1944, tn fostul ju
de) lași, 1n nici 
unul din sate nu 
exista lumină elec
trică. La Valea Rea, 
Buhalnifa, Burghe- 
Iești, Tanacu și 1n 
alte 20 de sate se 
fac ultimele pregă
tiri în vederea in
troducerii elecfrici- 
tăjii. Mai multe 
centre raionale 
printre care Birlad, 
Huși, Vaslui, Paș
cani, Hîrlău și al
tele sint în prezent 
conectate la siste
mul energetic na-

• fional.

Dări de seamă ale comisiilor 
de femei

In Capitală a început 
prezentarea dărilor de sea
mă ale comisiilor de femei 
asupra activității depuse 
în ultimele 6 luni. Cu a- 
cest prilej se citesc și ma
teriale ale recentei Confe
rințe Naționale a Femeilor. 
Dările de seamă oglindesc 
activitatea obștească multi
laterală a femeilor, spriji

nul acordat de ele sfaturi
lor populare în ce privește 
gospodărirea șl înfrumuse
țarea orașului. în raioane
le Grivița Roșie și Nico
lae Bălcescu, participante
le la adunări au făcut nu
meroase propuneri menite 
să îmbunătățească activi
tatea de viitor a comisiilor 
de femei.
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PERU, junta militară formată din trei generali și un amiral a alcătuit un guvern, cuprinzînd 12 persoane — toți militari — în care funcția de prim-ministru și ministru al finanțelor este deținută de Ricardo Perez •’i'lodoy, conducătorul juntei.
li 000 DE MUNCITORI de la principalul șantier naval american care construiește submarine militare, a- parținînd întreprinderii din Groton, (statul Connecticut), a societății General Dynamics au declarat grevă miercuri seară. Greva a fost declarată în semn de protest împotriva

noului contract colectiv propus do administrație.
COMUNIȘTII JAPONEZI au înregistrat noi succese în alegerile pentru organele de autoconducere locală. In orașul Sagava (prefectura Koti) au intrat pentru prima oară în Consiliul municipal doi reprezentanți dului ai organizației locale a parti- com/unlst.ALGER s-a înapoiat ounoscu-LAtul ziarist progresist algeiian Henri Alleg, care a iost ținut timp îndelungat în detențiune pentru lupta dusă în numele independenței Algeriei. Henri Alleg va edita ziarul „Alger Républicain*.

!n Capitală, p® 6-dul Maghoru, ț-a deschis a nouă unitate „Libră
ria noastră“. Cumpărătorii găsesc aici album® foțo șl vodori din țară, 
stilouri, rochîzlt® d® birou ele. (Rotor Ä Carțojanu)

la suta de hectare ? Lucrări gospodărești 
,—. edilitare

Primul popas — la Acîș. împreună cu Anton Nÿâri, președintele gospodăriei, vizităm ferma de păsări a- șezată la marginea comunei. în jurul halelor și puiemițelor forfotesc mii de păsări.De la el am aflat că ferma de păsări a luat ființă în 1960, la propunerea organizației de partid. începutul a fost modest. Au fost cumpărați și crescuți „de probă” 2 000 pui de găină. O parte au fost vîn- duți, iar restul opriți pentru matcă proprie. La fermă au fost repartizate să lucreze Ileana Kosa, Paulina Egerpataki și alte colectiviste pricepute. Anul trecut au fost crescute 7 000 de păsări.Anul acesta, convingîn- du-se că avicultura aduce, cu cheltuieli minime, cîști- guri mari, colectiviștii din Acîș au hotărît să crească peste 16 000 de păsări, revenind peste 800 la suta de hectare. Ei vor realiza din valorificarea păsărilor și ouălor un venit de peste 200 000 lei. O parte din a- cești bani au și fost înca-

țați. Gospodăria a vîndut în primul semestru al a- nului aproape 70 000 bucăți de ouă și peste 1500 pui de găină, în greutate de circa 0,700 kg fiecare.Rezultate bune în această privință au obținut și gospodăriile colective din Tășnad, Ghenci, Berveni șl Foeni.
Știți să creșteți gîște 1Gospodăria colectivă dîn Vezendiu a luat ființă a- cum trei ani. Ea este situată pe valea Ierului. în hotarul comunei se află mai multe bălți cu izvoare permanente. Creșterea u- nor păsări de apă a căpătat aici o bună tradiție. Și totuși, pînă în acest an, gospodăria nu creștea gîș- te. Iată o întîmplare care a schimbat această stare de lucruri.întors de la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, Traian Bîț, președintele gospodăriei, a propus să se înființeze o fermă de creștere a gîște- lor. Unii dintre colectiviști spuneau că n-ar aduce mari venituri. într-o adunare generală, președintele co
lectivei s-a adresat femei
lor.

— Măi, nevestelor, voi știți să creșteți gîștdt— Credem că da — au răspuns femeile. Numai că nù avem cè crește.Țot atunci s-a hotărît ce trebuie să se facă. Și iată că în primăvară au fost cumpărați aproape 1000 boboci de gîscă șl dați în' seama colectivistelor Aurica Mureșan și Floarea Tămășan. Acum, bobocii au ajuns la o greutate de 2—3 kg fiecare.

nă, cîțl îrebuiau să primească gospodăriile colective din raionul Carei, pînă acum au fost livrați doar 68 000. „Nu am prevăzut o asemenea situație — spune medicul veterinar I. Radii, de la consiliul agricol raional Carei. Regiuhea este de vină”.Iată, așadar, un exemplu de lipsă de prevedere.
îndrumare concretă 

în tot timpul anului

9 A început construirea unei 
mari conducte ele aduefiune pen
tru alimentarea cu apă potabilă a 
orașului Craiova. Această conduc
tă, în lungime de peste 130 da km, 
pornește de la Isverna 
menta cu apă potabilă 
alte

și va aii- 
Craiova și

localități.

O altă lucrare 'de 
a fost de curînd 
canalul colector din cartierul

proporții, 
terminată,

Rezultate
sub posibilitățiîn raionul Cărei sînt gospodării colective care, d'eși au condiții bune, cresc prea puține păsări. De exemplu, gospodăriile colective din Moftinu-Mic, Săcășeni, Căpleni, „1 Mai”- Carei și altele cresc doar cîteva zeci de păsări la suta de hectare. Care este cauza ?în primăvară, multe gospodării colective, anga- jîndu-se să crească în a- cest an cîte 500—600 păsări la suta de hectare, au cerut să fie sprijinite să-și construiască incubatoare proprii. Președinții gospodăriilor colective au fost sfătuiți de către organele raionale să renunțe la a- semenea construcții, întru- cît incubatoarele regionale din Baia Mare și Satu- Mare le vor livra numărul necesar de pui de găină.Iată însă că incubatoarele regionale n-au putut satisface toate cerințele. 

Din cei 106 000 pui de găl-

Dezvoltarea continuă a creșterii păsărilor în raionul Carei cere ca gospodăriile colective să fie îndrumate și sprijinite permanent de către organele raionale de partid și de stat, de specialiști. In timpul iernii s-au făcut multe în această direcție. în unele gospodării colective, la sediul raionului, ori pe plan regional s-au organizat schimburi de experiență, cursuri pentru crescătoarele de păsări, diferite instructaje. Dar, odată cu începerea lucrărilor în cîmp, creșterea păsărilor a fost lăsată pe ultimul plan.Este de datoria comitetului raional de partid și a consiliului agricol raional să sprijine concret, în tot timpul anului, gospodăriile colective, să facă din creșterea păsărilor un important sector de producție pe măsura condițiilor deosebit de prielnice existente în
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O
care 
este 
Mllitari-București. Prin darea Iul In 
funefiune se rezolvă canalizarea In 
partea de sud-vest a orașului, unde 
sînt tn curs de construcție impor
tante obiective industriale.

0 în regiunea Suceava sînt 
vansate lucrările de alimentare
apă printr-un sistem centralizat 
pentru mai multe localități și între
prinderi industriale (Dorohoi, Boto
șani, fabrica de zahăr de la Bu- 
cecea și altele). Lucrări de alimen
tare cu apă s-au terminat nu de 
mult și In cîteva orașe din Dobro
gea cum ar fi Măcin, Babadag ele. 
De curînd, s-a dat tn exploatare și 
sistemul de alimentare cu apă a 
orașului Rupea.

© în afară 'de lucrările de moder
nizare a rețelelor electrice urbane, 
executate în toate orașele mari de 
către întreprinderile regionale de 
electricitate, In întreaga 
grija staturilor populare, 
lectrifica pînă la sftrșitul 
670 de localități rurale.

© Pentru îmbunătăfirea transpor
tului orășenesc de persoane au fost 
repartizate unor orașe clin țară 1ncă 
680 autovehicule. La Galafl șu șl 
sosit 60 'de autobuze noi, M Con
stanța — 26, la București peste 
100 etc.

fără, prin 
se vor e- 
acestui an

acest raion,
RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii"
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Pe adresa redacției noastre au sosit în ultimul timp mai multe 
scrisori din partea unor membri și candidați de partid care lucrează 
pe șantierele de construcții. Ei ne scriu despre succesele dobîndite de 
colectivele respective, despre măsurile luate de organizațiile de partid 
pentru a construi — așa cum se arată în documentele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. — cît mai mult, mai repede, mai bine și 
mai ieftin.

Redăm, mai jos cîteva aspecte din experiența dobîndită de unele 
organizații de partid în munca politică de masă dusă în rîndurîle 
constructorilor.

i
J
J

CONVORBIRI
ALE AGITATORILOR lo-Pe șantierele de construcții de cuințe din Reșița, în condițiile specifice muncii pe șantier, agitatorii desfășoară o intensă activitate pentru darea în folosință înainte de termen a construcțiilor și executarea lor la un înalt nivel calitativ.îndrumați de organizația de partid, agitatorii folosesc în munca politico- educativă numeroase forme și metode. Se remarcă, de pildă, eficacitatea convorbirilor cu muncitorii pe cele mai diferite probleme privind bunul mers al muncii pe șantier. Militînd pentru extinderea metodelor înaintate de muncă, agitatorii intervin totodată și pentru înlăturarea unor deficiențe în procesul de producție. Bunăoară, pînă nu de mult lucrurile pe faze și meserii nu se făceau în mod organizat. Din această cauză se muncea uneori în asalt, calitatea lucrărilor era neglijată, termenele de dare în folosință a locuințelor erau depășite. Pentru îndreptarea situației, biroul organizației de bază a propus conducerii șantierului să planifice în mod judicios toate fazele de lucru și să întocmească în acest scop grafice de execuție eșalonate pe faze de lucru și meserii. Acestea au fost expuse în locuri vizibile, completate și urmărite zi de zi de șeful de brigadă. La îndrumarea biroului organizației de bază, agitatorii Ion Capră, Gheorghe Iovan, Dinu Tripcea și alții organizează săptămînal în fața graficelor convorbiri cu muncitorii constructori, fac comparații între rezultatele obținute de echipe, fapt care stimulează întrecerea constructorilor.Munca politică a contribuit la îmbunătățirea muncii pe șantiere. Blocurile 1, 2, 4 și 11 „Indesire“, 

3 — Petru Maior au fost date în folosință înainte Calitatea

asemenea, au fost prezentate numeroase filme și spectacole. Cu regularitate se organizează la club seri tematice, conferințe de popularizare a celor mai noi realizări tehnice din domeniul construcțiilor, jurnale vorbite, concursuri, recenzii și altele. De o bună apreciere se bucură schimburile de experiență. Muncitorii fruntași vorbesc despre activitatea lor, despre metodele înaintate pe care le aplică, contribuind în felul a- cesta la răspîndirea experienței zitive.

obișnuiesc să răspundă imediat, tot „telegrafic”, arătînd măsurile luate.Multe din telegrame se referă la calitatea lucrărilor. De pildă : „Către secția aprovizionare : vopseaua albastră dizolvată devine maron. Co- municați-ne cauzele I”, sau „Calitatea lucrărilor la blocul „T“ șchioa- pătă. Tov. ing. A. Senkenstein, ce părere aveți 1”.Se întîmplă uneori ca adresanții să nu răspundă. Atunci, la gazetă apar telegrame ca aceea adresată tovarășilor de la lotul 1 construcții și 2 instalații : „De ce nu răspundeți la telegrama noastră anterioară ? P.T.T.-ul ne comunică : liniile telefonice funcționează normal I“.Inițiativa colectivului de redacție a mobilizat atenția constructorilor spre unele puncte mai slabe; în urma aplicării ei s-au obținut rezultate bune în înlăturarea deficiențelor.po- MASURI PE JUMĂTATE

AGITAȚIE VIZUALA
CONCRETĂ, MOBILIZATOAREOrganizația de bază de pe șantierul de locuințe I.T.B.-Obor din București acordă o atenție deosebită agitației vizuale, îmbunătățirii continue a conținutului ei. S-au luat măsuri ca pe fiecare bloc, în locurile cele mai frecvente de pe șantier, să se afișeze lozinci, chemări mobilizatoare, grafice, panouri etc. cu un conținut strîns legat de munca constructorilor de aici. Pe mai multe blocuri a apărut lozinca „Brigada de zidari condusă de Adrian Rey și-a luat angajamentul să termine lucrările de zidărie la roșu cu cinci zile înainte de termen. Urmați-i exemplul I“. După ce zidarul tencuitor Ilie Stancu s-a angajat într-o consfătuire de producție să execute într-o lună cu 160 mp mai mult decît avea planificat, pe palierul la care lucra el au fost expuse angajamentul și chemarea lui la întrecere către ceilalți tencuitori.Alături de lozincile la darea în folosință înainte de termen potzinci care îndeamnă constructorii la reducerea costului și îmbunătățirea calității lucrărilor, sporirea productivității muncii. De pildă, pe un panou sugestiv ilustrat se arată : „Reducerea cu 1 la sută a costului lucrărilor pe șantierul nostru echivalează cu 280 000 lei — ceea ce înseamnă 6,3 apartamente, 820 000 cărămizi, 1160 tone ciment”.Desfășurată în forme și mijloace variate, munca politică pe șantierul I.T.B.-Obor a avut rezultate dintre cele mai bune. La 30 iunie — dată la care șantierul trebuia să termine 300 apartamente — au fost predate beneficiarului 365 apartamente.

„TELEGRAME"

care cheamă a locuințelor fi văzute lo-
cu un total de 352 de zile de termenele stabilițe. lucrărilor este bună.

LA CLUBUL
CONSTRUCTORILOR alAm extras, dintr-un registru 'clubului muncitorilor constructori „Drumul Murgului” din București cîteva cifre : 21 iunie — 1300, 22 iunie — 1 000, 25 iunie — 1 250. Ele reprezintă numărul participanți- lor Ia diferite manifestări cultural- educative ce s-au desfășurat în zilele respective la club. Comitetul de partid de la întreprinderea de con- strucții-montaj nr. 1 a ajutat comitetul sindicatului să organizeze în cadrul clubului manifestări cultu- ral-artistice variate și interesante. In cursul lunii iunie, la clubul muncitorilor constructori au fost prezentate o serie de conferințe : „Din trecutul de luptă al P.C.R.”, „Patria noastră în 1965”, „Tînărul înaintat al zilelor noastre”, „Trăsăturile morale ale omului de tip nou” etc. De

Așa se intitulează una din rubricile gazetei de perete de pe șantierul de locuințe nr. 4 construcții Hunedoara. Iată cîteva exemple * „Tovarăși șefi de lot. Mai sînt 20 de zile pînă la încheierea semestrului. Angajamentele trebuie respectate”. „Tov. ing. J. Zaharia: ce măsuri ați luat în urma nerealizării planului de producție pe grup?”. „Către tov. maiștri A. Tamaș, I. Engel: angajamentele sînt framoase. De ce nu le respectați?”. Cei cărora le sînt adresate astfel de telegrame

în cursul lunii aprilie, la șantierul „Calea Bucureștilor” din Craiova a avut loc o adunare de partid deschisă cu următoarea ordine de zi : „Cum se desfășoară munca politică pentru îndeplinirea sarcinilor de plan”. In adunare s-a arătat că pe șantier există o serie de lipsuri care au făcut ca unele lucrări din plan să nu fie realizate. în sprijinul terminării și dării în folosință la termenele stabilite a obiectivelor nu se desfășoară o muncă politică de masă susținută. Vorbitorii au a- rătat că munca de agitație nu este suficient legată de obiectivele întrecerii socialiste, popularizarea fruntașilor și a metodelor lor de muncă nu se bucură de atenția cuvenită.In această situație era de așteptat ca organizația de bază să ia o serie de măsuri concrete — ca, de pildă, încredințarea de sarcini unor membri de partid fruntași în producție care să ajute la buna organizare a muncii în brigăzile rămase în urmă, îmbunătățirea agitației vizuale — menite să ducă la îmbunătățirea muncii de partid pe șantier. Biroul organizației de bază s-a mulțumit să întocmească un plan superficial, cu sarcini de ordin administrativ în care munca politică a fost omisă.La sfîrșitul lunii trecute a avut loc o nouă adunare de partid cu a- ceeași ordine de zi. S-a constatat că lipsurile semnalate în prima adunare s-au menținut. Prețul de cost a fost depășit, productivitatea muncii a fost realizată într-un procent de numai 83 la sută, anumite lucrări au fost întîrziate.Măsura de a analiza periodic activitatea organizației este bună, dar ea nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului. Pentru că, trebuie adăugat, nici după cea de-a doua adunare nu s-au luat hotărîri eficiente care să contribuie la îmbunătățirea muncii de partid.Așa stînd lucrurile, este necesar ca biroul comitetului orășenesc de partid să acorde mai mult sprijin acestei organizații.

„Âu sosit noutăți !“ (La biblioteca pentru copii din parcul Herăstrău)„Âu sosit noutăți !“ (La biblioteca pentru copii din parcul Herăstrău)
......... GșODe ce numai fa expoziție ?La cel de-al 3-lea pavilion de mostre de la București au prezentat produse și unele întreprinderi din regiunea Banat. Ținînd seama de cerințele cumpărătorilor, majoritatea colectivelor de muncă s-au străduit să trimită pe piață produsele solicitate, aducîndu-le și unele îmbunătățiri calitative. întreprinderile „Bumbacul" - Timișoara, „Teba"-Arad, Industria textilă-Lugoj și altele și-au respectat cu strictețe contractele încheiate cu comerțul, livrînd sortimentele cerute de cumpărători.Există întreprinderi care au prezentat la pavilion sortimente bune, frumoase și necesare, dar care n-au a- părut nici pînă acum în magazine. Este vorba de fierul de călcat cu rezistență reglabilă, de ventilatoarele de masă și de alte produse prezentate de întreprinderea „Electromotor", de candelabrele și de lanternele „Focus" și „Pionier", prezentate de întreprinderea „Electro- Banat". Unde sînt aceste produse, de ce nu apar în magazine ?

Dar oare

Conducerea întreprinderii „Electromotor" trebuia să livreze comerțului, în primul semestru al acestui an, 3 480 fiare de călcat cu rezistență reglabilă, 300 de ventilatoare de masă și altele. Dar pînă în prezent nu s-a predat nimic. E drept, există promisiuni ca mărfurile cerute să fie livrate în semestrul II.ventilatoarele vor fi tot atît de toamna ?Același te spune de la „1 care au contractat cu comerțul 3 600 de candelabre în 19 modele. Dintre ele foarte puține au ajuns în apartamentele nou construite în orașele și centrele industriale ale Banat, ca și regiuni.Conducerile derilor respective susțin că au o serie de greutăți obiective. Acest lucru este adevărat numai în parte. La „Electromotor", devărata în lipsa tehnică a în slaba nora dintre produse, pe care beneficiarii se văd

necesare șiI lucru se poa- I și despre cei ,Electro-Banat",

regiunii ale altorîntreprin-
de pildă, a- cauză constă de pregătire întreprinderii, calitate a u-

Opera din Timișoara 
la București

nevoiți să le refuze. Faptul că această întreprindere a prezentat produse apreciate de vizitatorii pavilionului dovedește capacitatea și măiestria colectivului de aici. Dar să se fi făcut acest lucru doar de dragul de a încînta ochiul consumatorilor ? Cui folosește expunerea unor sortimente variate și frumoase, dacă producția de serie nu se realizează ?Nerespectarea executării sortimentelor contractate organele apeleze prinderi, „Electrometal" și ban", pentru a pleta sortimentele cerute. Și, firește, aceste întreprinderi au trebuit să depună eforturi deosebite pentru a satisface cerințele comerțului, care au depășit cantitățile contractate inițial.Deci, produse bune, frumoase și aspectuoase nu numai la expoziție, ci și în magazine, potrivit angajamentelor luate față de comerț și față

a determinat comerciale să la alte printre între- care „Gu- com-

de consumatori.
I. CHIUJDEA 

coresp. „Scînteii”IOAN VLANGA

œv sTAjmiE mo-amm

Turneul Operei din Timișoara 6-a desfășurat în Capitală de-a lungul unei săptămîni, stîrnind interesul a- matorilor genului care au asistat, în număr mare, la spectacolele prezentate. într-adevăr teatrul liric timișorean se bucură de un prestigiu justificat și — cu prilejul acestui turneu — de unele dintre realizările sale. Teatrul dispune de o echipă de cîntăreți valoroși și, cunoscînd în ansamblu repertoriul curent — nu ne referim doar la cel prezentat în București — se poate aprecia că acest colectiv artistic este preocupat să aducă o contribuție efectivă în viața muzicală a Timișoarei.Ideea bună care pare a fi călăuzit pe organizatorii turneului a fost a- ceea de a evita titlurile care rează și pe afișele astfel că, în afară de „Fata cu ga- — zoaie" de Gheorghe Dumitrescu și „Lucia di Lamer- moor" de Donizetti, toate celelalte spectacole — „Bal mascat" de Verdi, „Pescuitorii de perle" de Bizet și „Martha" de Flotow — ar putea fi considerate oarecum premiere.Totuși, oprindu-ne doar la acest prim aspect, vom constata că repertoriul clasic a fost reprezentat prin opere de mai puțină greutate. Regretăm a nu fi urmărit în interpretarea artiștilor timișoreni și alte lucrări aflate în repertoriul lor ca, de pildă, „Cneazul Igor" de Borodin sau „Vasul fantomă" de Wagner, care reprezintă momente cu a- devărat importante în istoria evoluției genului, permițînd realizatorilor o desfășurare mai impunătoare de forțe creatoare.Unul dintre cele mai izbutite spectacole este opera „Fata cu garoafe“ de Gheorghe Dumitrescu ; nivelul în general bun al interpretării muzicale și dramatice în această lucrare inspirată de lupta dîrză dusă în trecut de cei mai buni fii ai poporului nostru — comuniștii — pentru eliberarea țării, este o dovadă că artiștii timișoreni au înțeles mesajul realist al operei, că ei s-au dedicat cu însuflețire tălmăcirii lui convingătoare. Marieta Grebenișan (Fata cu garoafe), Titus Moraru (Ștefan), Mihail Gligor (Moș Pândele), Francise Kadar (Lazăr) asigură distribuției o- mogenitate și ținută artistică, după cum regia, aparținînd, ca și la Teatrul de operă și balet din București, lui loan Rînzescu, a reușit să imprime unitate și forță dramatică.De asemenea realizată este o- pera „Lucia di Lamermoor“ de Donizetti. Se evidențiază în primul rînd soliștii : Elena Botez, cu o sensibilitate muzicală care se potrivește bine rolului titular (menționăm marea scenă din tabloul VI) ; Mircea Emandi (Edgardo) tenor la care am admirat, ca și în alte roluri, o judicioasă înclinație către relielarea e- senței emoționale a partiturii muzicale ; baritonul Iuliu Mare (Enrico),

figu-bucureștene ;

cîntăreț cu frumoase însușiri vocale. în „Lucia" conducerea muzicală (Adrian Beldi) a obținut și o bună desfășurare a ansamblurilor — orchestra și corul — evidentă în scenele de amploare, cum ar fi tabloul IV. Punerea în scenă (Mariant! Banu — decoruri Ion Ipser) s-a dovedit a fi aci superioară altor spectacole.Ar fi de remarcat că, dacă ansamblul timișorean numără cîntăreți de talent, printre care un artist excepțional dotat pentru teatrul liric cum este baritonul Emil Rotundu, soliști ca Gaby Ganea, Adriana Ciuciu, Illa Cazacu, Titus Moraru, Nicolae Zaharie, Francise Dinier, Vasile Hoj- da și alții, domeniile în care se imDune o serioasă cotitură sînt a- celea ale regiei, scenografiei și chiar al conducerii muzicale.Există încă o insuficientă orientare spre eliminarea șablonului din atitudinea cîntăreților sta revine în primul rînd pentru dobîndirea unei dramatice a întregului, exigențelor spectatorului ran, care nu mai poate crede decît în ceea ce îl emoționează în mod real. într-o operă ca „Bal mascat“, în care însuși Verdi a plătit tribut exagerărilor romantice la modă în vremea sa, sorții de a convinge publicul de astăzi sînt de la început destul de reduși ; centrul de greutate cade în sectorul muzicii, dar dacă nici aceasta nu este totdeauna suficient servită de interpreți (ca, de pildă, în spectacolul din 8 iulie dirijat de Mihail Beleav- cenko) iar regia și scenografia (Marianti Banu — Ovidiu Sturza) subliniază convenționalismul în loc să-l estompeze în limita posibilului, asistăm la rezultate necorespunzătoare (ne referim cu precădere la tablourile II și III ale operei).Convenționalismul în viziunea scenică (mișcare, ansamblu, costume etc.) se întîinește aproape în egală măsură în „Pescuitorii de perle" de Bizet (regia Carmen Do- brescu — scenografia Horia Popescu ; conducerea muzicală loan Kecenovici), operă cu multe deficiențe de structură ; din punctul de vedere al interpretării muzicale însă, ambele distribuții sînt la un bun nivel calitativ. Pe linia genului ușor, adoptat cu preferință în acest turneu, Opera din Timișoara a prezentat și i bilă a „Marthei" iPrimit, așa cum < dură de publicul operei timișorene i lele următoare pe duim că întorși mișoreni vor duce cu plăcute o masă înnoind vederea

CARNET MUZICAL

(și acea- tot regiei), veridicități la nivelul contempo-

o realizare agrea- do Floiow.am arătat, cu căl- Capitalei, turneul a continuat în zi- I litoral. Nădăj- acasă, artiștii tier amintiri în urma acestei legături cu largă de noi auditori, re- eiorturile lor creatoare în pregătirii stagiunii viitoare.
ADA BRUMARU

RADIO, vineri 20 iulie o Fragmente 
din opera „Boris Godunov“ — orele 9,20 
— I ® Pagini din muzica romîneasci de 
cameră — orele 10,30 — I • Din creația 
corală preclasică — orele 12,00 — I • 
Limba noastră (reluare) — orele 13,15 — 
II e Muzică de balet din opere — orele 
13,25 — II • Cîntă violoniștii Nina 
Beilina (U.R.S.S.) și Joko Kubo (Japo
nia) laureațl ai Concursului internațional

„Ceaikovski" — Moscova 1962 — orele
15,45 — I • Săptămîna muzicii
polone — orele 18,25 — II ® Lau-
reați al concursurilor șl festivalurilor 
mondiale ale tineretului : Teodora Lu- 
caclu și Dan lordăchescu — orele 19,15 
— I s Teatru : „Se caută un vinovat“ 
de Camil Șerban și Mihai Pascal după 
piesa „C’apul celorlalți“ de M. Aymée — 
orele 19,30 — II.Sînfem în plin sezon balnear ; la re

dacția ziarului nostru sosesc numeroa
se scrisori de la munte și de la mare. 
Corespondenții voluntari, cititorii își 
exprimă satisfacția pentru condițiile 
create, relevă multe aspecte ale grijii 
cu care sînt primiți în stațiunile bal- 
neo-climaterice.

După cum ne informează corespon
denții voluntari Isac Savu, Nicolae 
Mărgescu, Sigismund Blau ș.a„ 
multe stațiuni și-au sporit simțitor ca
pacitatea de cazare. La Buziaș, Căli
mănești, Borsec, Vatra Dornei, Băile 
Herculane și Sovata au fost efectuate 
In acest an numeroase lucrări menite să 
împrospăteze și să lărgească fondul 
balnear al acestor localități.

Există lucruri în aparenfă mărunte, 
dar contează mult dacă un bun gos
podar s-a îngrijit de ele din vreme.

Cînd ajungi în stafiune, te întimpină 
mai întîi funcționarii de la biroul de pri
mire. La Eforie-Nord, cei care fac acest 
serviciu — ne scriu mecanicul de loco
motivă Ion Sere din Timișoara, profe
sorul C. Iorgovan din Hunedoara și 
pensionarul M. Duțu din Cîmpina — 
primesc oaspeții cu multă atenfie, îi 
îndrumă sau îi conduc spre vilele în 
care sînt repartizați. Camerele frumos 
mobilate sînt întotdeauna curate ; la 
cele 16 cantine masa e bine preparată 
și bine servită ; personalul medico-sa- 
nitar poartă o grijă deosebită fiecărui 
pacient.

După cum e și firesc, în cadrul pre
ocupărilor pentru asigurarea unui con
cediu cît mai plăcut, un loc important 
II ocupă inițiativele conducerilor între
prinderilor balneare și ale sfaturilor 
populare pentru a satisface necesi
tățile cultural-distractive ale celor 
aflafi la odihnă. Pe litoral, vizitatorii 
au la dispoziție filme, spectacole de 
teatru ; în timpul zilei — ne scrie co
respondentul voluntar Gh. Gheorghiu 
— se fac excursii cu ambarcațiu
nile pe lacurile Techirghiol, Siutghiol șl 
pe mare.

Manifestări 
sânte au loc In 
ne informează 
Alexandru 
Gherghina, Ion Oprea ș.a, 
casele de cultură și cluburile din Sinaia, 
Buziaș și Călimănești. La Sinaia, din 
programul casei de cultură, afișat In

toată sfafiunea, nu lipsesc conferințele 
cu tematică variată, audițiile muzicale, 
serile literare, serile de dans, excursiile 
etc. Biblioteca din Călimănești a înre
gistrat în ultimul timp peste 3 000 de 
cititori.

în cîteva scrisori sosite la redacție se 
semnalează însă și unele neajunsuri. ,,în 
Stafiunea Slănic-Moldova — scrie Ni
colae Oancea, muncitor la G.A.S.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

felul cum se fac aprovizionarea și ser- $ 
virea înjunitățile comerciale și coope- < 
ratiste. Se pare însă că U.R.C.C. Mediaș 2 
și Lipova — după cum ne informează ) 
Aurel Matei, tipograf din Deva, Gh. < 
Buciumau, fochist din Simeria și < 
I. Roitan, funcționar din Arad — nu se 2 
interesează în mod permanent de a- $ 
ceasfă problemă. Așa se face că, dacă < 
vrei să cumperi un maiou de la Bazna 2 
sau o ilustrată ori un cadou de la Li- 2 
pova, constați că în magazinele coope- ) 
rativelor de consum din aceste stațiuni J 
nu există astfel de articole. ț

Nici gospodarii stațiunii Sîngeorz-Băi 1 
nu au procedat bine atunci cînd, în plin < 
sezon, s-au apucat să vopsească feres- < 
freie sau să facă unele reparații la vile. 2 
Aici ar fi necesar ca sfatul popular să > 
asigure functionarea ireproșabilă a ilu- t 
minatului public. La Sîngeorz-Băi și la < 
Bazna, manifestările cultural-artistice 2 
sînt puține și calitatea lor lasă de dorit. $ 
Tot în aceste stafiuni este necesar ca < 
Oficiile raionale P.T.T.R. Năsăud și Me- < 
diaș să ia măsuri pentru îmbunătățirea 2 
difuzării presei. >

Pretutindeni, în stațiunile balneo-cli- ? 
materice, trebuie să se facă simțite e- > 
forturile pentru ca fiecare oaspete să S 
rămînă cu o impresie frumoasă. <

Conducerile întreprinderilor balneare, S 
sfaturile populare și celelalte organe < 
locale trebuie să tină seama într-o mai ? 
mare măsură de propunerile și suges- 2 
tiile vizitatorilor, să ia măsuri pentru $ 
asigurarea unei serviri exemplare a 5 
celor ce își petrec concediul de odihnă £ 
în stafiunile balneo-climaterice.

D. TÎRCOB
oi<>

• • •
cursa existentă de avioa
ne să mai pună în cir
culare încă una. Aceas
ta va avea plecarea din 
București la ora 7,10 șl 
înapoierea (plecarea din 
Constanfa) la .orele 18,45.

Ceahlău cu vizitarea la
cului și barajului Bicaz, 
cabana Durău, cascada 
Duruitoarea, vîrfurlle Pa- 
naghia și Toaca, cabana 
Dochia, Cheile Bicazulul, 
Suhardul Mare, Hașma- 
șul Negru șl Hașmașul 
Mare, Gheorghieni.

Iată un panou sugestiv folosit în agitația vizuală pe șantierul I.T.B. 
Obor-București.

la

T II
•

... cooperativa „Deservi
rea“ din Capitală a in
trodus un nou sistem de 
prestări de serviciu
domiciliu ? Este vorba de 
spălătoriile în blocuri. 
Prima unitate de acest 
fel a fost amenajată zi
lele acestea în blocul din 
strada Mîntuleasa, coif cu 
bulevardul Republicii. 
Meșteșugarii cooperatori 
execută pentru locatarii 
blocului respectiv și pen
tru cei din jur toate lu
crările de spălat și căl
cat. Noua formă de de
servire urmează să se ex
tindă și în alte blocuri 
din Capitală.

...fafă de cererea mereu 
crescîndă a populației 
pentru transportul pe li
toral, TAROM a hofărît 
ca duminica, în afară de

...agenția București a 
O.N.T. Carpafi organizea
ză o nouă excursie de 10 
zile în Munții Apuseni a- 
vînd ca itinerar : Turda, 
Cheile Turzii, Valea Arie- 
șului, Scărișoara, 
Cetatea Rădesei, 
rul Focul Viu, 
Florilor, Ghefarul
gului, Cetă(ile Ponorului, 
Valea Drăganului, Moara 
Dracului, Beiuș, Oradea. 
Plecarea din București 
avea loc în ziua de 
Iulie. La aceeași dată 
mai organizează 
excursie în

Padiș, 
Gheța- 
Poiana

Borți-

va
29
s*
0

mativul

...la Palatul Pionierilor 
din Capitală începe o 
nouă serie de cursuri 
pentru învățarea înotului 
de către copii, în pre
zent funcționează în Ca
pitală următoarele centre 
de învăfare a înotului 
pentru copii : ștrandul 
Tineretului, Palatul Pio
nierilor, baza Dinamo și 
baza Sirena (Lacul Tei), 
baza Unirea șl ștrandul 
Izvor. înscrierile se fac la 
bezele respective.

cultural-artlstice frifere- 
fiecare zi — după cum 
corespondenții voluntari 
Nemeș, Constantin 

șl la

Magazine la sate

BACAU (coresp. „Scînteii"). — în co
munele Dochia, raionul P. Neamț, Cin- 
dești, raionul Buhuși, Roșiori, raionul Ro
man, și în alte sate și 
giUnea Bacău au fost 
noi magazine sătești, 
anului pînă în prezent 
unități comerciale din 
ridică h 15 (din car« .12 cu bufat),

comune din re
data în folosinfS 
Da la începutul 
numărul noilor 
mediul rural re

Râsfoind scrisorile 
sosite la redacție

l,l|||l!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!|i |’ 

Agigea, regiunea Dobrogea — la biroul 
de primire, repartizarea în vile se lace ' 
anevoios și, uneori, fără a se fine sea
ma de indicațiile medicale. N-ar fi rău 
dacă în zilele cînd încep seriile, munca 
la acest birou ar fi supravegheată mai 
îndeaproape de către conducerea sta
țiunii".

Din scrisorile trimise de corespon
denții voluntari C. Popovici și I.- Cîl- 
țosu, aflăm că la cantina din sfafiunea 
Olănești nu e bine organizat servitul 
mesei ; cîteodată lasă de dorit și cali
tatea mîncărurilor dietetice preparate. 
„N-am văzut nici un medic, pe sora 
dieteticiană sau pe administrator, inte- 
resîndu-se de felul cum e preparată 
mîncarea — se arată într-una din aceste 
scrisori. Condicile de sugestii și recla- 
mafii există doar de formă, nimeni nu 
le consultă pentru a lua măsurile ce se 
impun".

In stațiunile de odihnă contează șl

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,39).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : DE 
LA „A" LA „Z“ — (orele 20,15).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Teatrul 
din „Parcul Herăstrău") : PAIAȚE și 
CAVALERIA RUSTICANĂ — (orele 20).

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

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

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17,15; 19,45; 22). M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE rulează la cinematografele Gh. 
Doja (10,15; 12,15; ' ' ------
Stadionul Giuiești (20,15).
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 
‘" ORAȘU-

14; 16,15; 
Magheru 

21), V. 
',15; 19,30; 

August (10; 12,15; 14,30;
21,15 — grădină 20,15), Volga 
14,30; 16,45; 19; 21,05), Grădina 
(20,15). AL NOUĂLEA CERC : 
cinematografele Elena Pavel

14,30; 16,45; 19; 21,15),
FANTOMELE

Libertății (20,15). PLĂCERILE
LUI : I. c. Frimu (9,30; 11.45;
18,45; 21 — grădină 20,30),
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
Alecsandri (10,30; 12,45; 15; 17

9,45 la 14; 16.15; 18,30; 20,45), Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). SCRISOARE 
De LA O NECUNOSCUTA : Tinere
tului (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15; 20.30), 
Moșilor (16; 18 — grădină 20,30). FRU
MOASA AVENTURĂ : Victoria (10; 12,15; 
14.30; 16,45; 19; 21,15). DOUA REPRIZE
ÎN IAD : Central (10,30; 13;
20,30), Alex. Popov (rulează 
nuare de la orele 10 la 21), Libertății (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (10; 11,30). EXPRE
SUL DE SEARA : 13 Septembrie (12,30; 
16,30; 18,30; 20,30). PICTORUL ȘI EPOCA 
— SEMICENTENARUL I. L. CARAGIA- 
LE — DOMNUL LENTILA IN DEȘERT : 
(rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de la 10 la 21 în continuare). RAZE PE 
GHEAȚA ; Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), 
FETELE — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia 
(10,15; 12,15; 10,30; 13,45; 21), Floreasca
(18,15; 20,30). AGRAFA ALBA : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). URME TĂCUTE : 8 Mar
tie (15; 17,05 19,10 — grădină 20,30). POM
PIERUL ATOMIC : Grlvița (10; 12; 15;

UN OM TRECE PRIN
C.

20,30). CIND CO-

15,30; 18; 
în conti-

21,45), 23
16,45; 19;
(10; 12,15; 
Progresul 
rulează la
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), 
Drumul Serii (16; 18; 20), B. Delavran- 
cea (11; 16; 18; 20). CIND VINE DRA
GOSTEA rulează la cinematograful 1 Mal 
(18; 20,30). TAINA EI : Lumina (ru
lează continuare orele

TAINA EI : 
continuare

f|Pj

La Poiana Brașov.

•
w

• ■■ :
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17; 19; 21).
ZID : rulează la cinematograful 
David (15,30; 13; A". ~~
MEDIA ERA REGE : rulează la cinema
tografele V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20), Arta (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15), Donca Simo (15; 17; 19; 21
— grădină 20,30), Alex. Sahia (10,15; 12). 
TOM-DEGEȚELUL ; Unirea (11; 15; 17,15; 
19,30 — grădină 20,30). NUMAI O GLU-

Miorița 
21), 16 

Alex.

MĂ : Flacăra (16; 18,15; 20,45), 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
Februarie (16; 18; 20), Grădina 
Sahia (20,15). ȘOFERII IADULUI : 
Munca (15; 17; 19; 21). EL HAKIM : 
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). BĂTRI-
NUL ȘI MAREA Luceafărul (15; 17; 19,15; 
— grădină 20,30), M. Eminescu (16; 18,15; 
20,30). CIELITO LINDO : rulează la cine
matografele Ilie Pintilie (15; 17; 19 — gră
dină 20), 1 Mai (10; 12; 15). ALBA CA ZĂ
PADA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DUELUL 
N-A AVUT LOC : G. Bacovia (16; 18; 20). 
COCOȘATUL — cinemascop ; Grădina 13 
Septembrie (20,30), Floreasca (14; 16). ÎN
VIEREA — ambele serii : rulează la ci
nematografele 30 Decembrie (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).

CUM VA FI VREMEA?
Ieri In țară : In cursul zilei de Ieri 

vremea a fost Instabilă șl răcoroasă, cu 
cer schimbător, mai mult noros. Ploi 
temporare șl sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice, au că
zut în Ardeal, Banat șl Moldova. Vîntul 
a suflat în general .slab. Temperatura 
aerului, la ora 14, a atins valori cuprinși 
între 28 grade la Buicureștl șl în Do- 
brogea șl 16 grade la) Oravița.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 
șl 23 Iulie : Vreme în curs de amelio
rare treptată, cer variabil. Pe alocuri 
vor continua să cadă) ploi sub formă 
de averse, mal frecvențe în prima par
te a Intervalului, Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere : Minimele : 8 
șl 1« grade, maximele : M șl 30 grade 
r- mal ridicate la sfîrșltuț Intervalului.

!
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In Zanzibar a lost creat partidul comunist

OäO

Din noul peisaj craiovean

RABAT 19 (Agerpres). — TASS : După cum anunță agenția Maghreb Arab Presse, in Zanzibar (protectorat britanic), a fost creat partidul comunist, în frunte cu Abdurrahmad au dat pu- în care se tratativelor
Mohamed, secretar general al partidului.Agenția anunță, de asemenea, că în Zanzibar a luat ființă, totodată. Liga tineretului comunist.
„Europei integrate“

La 19 iulie sindicatele blicltății o declarație subliniază câ în cursulnu s-a reușit să se obțină reglementarea problemelor litigioase cu caracter economic. în curînd se prevede declararea de noi greve.

Greva muncitorilor tipografi 
de la ziarele italiene

Ședința grupei de lucru a experților 

Comisiei permanente pentru industria carboniferăîntre 11 și 16 iulie 1962 a avut loc în București ședința grupei de lucru a experților Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria carboniferă.La ședință au fost discutate recomandările cu caracter normativ privind clasificarea minelor după conținutul de metan, precum și unele
o®o

cu privire la 
a Comisiei

c

între 10 și 17 iulie 1962 au avut loc la București lucrările sesiunii a VH-a a Comisiei mixte de colaborare tehnico-științifică între Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză.în cadrul acestei sesiuni s-a analizat realizarea hotărîrilor în perioada de la sesiunea a Vl-a a comisiei și s-au examinat problemele privind lărgirea pe mai departe a colaborării tehnico-științifice dintre cele două țări.Cele două părți ale comisiei au constatat cu satisfacție că relațiile de colaborare tehnico-științifică se dezvoltă cu succes.Totodată comisia a adoptat hotă- rîri cu privire la ajutorul tehnico- științific reciproc în diferite domenii ale economiilor naționale ale celor două țări.în conformitate cu Protocolul semnat, Republica Populară Romînă va transmite Republicii Populare Chineze documentații tehnico-științifice și va primi specialiști chinezi pentru documentare asupra experienței în producție în industria chimiei, petrolului și altele.
oeo-

vicepre- Stat al R. P. Romîne, a primit joi la amiază pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Populară Romînă, dl. Semsettin Arif Mardin, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Manifestîndu-și satisfacția de a fi numit reprezentant al Republicii Turcia în R. P. Romînă, ambasadorul Semsettin Arif Mardin a spus : „Aș dori să asigur pe Excelența Voastră că toate eforturile mele vor fi călăuzite numai de dorința sinceră de a afirma în fiecare zi mai mult relațiile de prietenie care nu au încetat să existe între țările noastre și care au sporit, îndeosebi relațiile economice și culturale pe care le-am stabilit între țările noastre".în încheiere, ambasadorul Turciei 
a transmis urările cele mai cordiale de fericire și de prosperitate pentru poporul romîn.în răspunsul său, tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat după ce a mulțumit, pentru cuvintele călduroase adresate poporului romîn și a urat bun venit ambasadorului Turciei, a spus printre altele : „împărtășesc părerea dv. că în ultimul timp schimburile economice și culturale dintre cele două țări ale noastre s-au dezvoltat, ca și contactele între diferitele personalități, fapt care dovedește posibilitatea lărgirii continue a relațiilor de colahorare reciproc avantajoasă

---------- Om o

Tovarășul Ștefan Voitec, ședințe al Consiliului de

/

INFORMAȚII
® Joi «-a întors în tară delegația Cru

cii Roșii a R. P. Romîne condusă de 
tov-. Anton Moisescu, președintele Crucii 
Roșii a Ä.P. Romîne, care, la invitația 
Crucii Rușii bulgare, a făcut între 10 și 
18 iulie o vizită în R. P. Bulgaria. De
legația a vizitat întreprinderi industriale, 
unități socialiste agricole, stațiuni de o- 
dihnă șl unități spitalicești, în vederea 
unui schimb de experiență în activitatea 
de Cruce Roșie.

9 Joi șeara a avut loc In sala Pala-. 
Sulul R.P, Romîne ultimul spectacol px», 

detalii ale mașinilor miniere de perforat și de exploatare.Au fost, de asemenea, examinate probleme legate de planul lucrărilor viitoare de standardizare pe perioada pînă în anul 1967.Consfătuirea s-a desfășurat în deplină înțelegere reciprocă și atmosferă tovărășească.
O M U N I C A T
lucrările celei de-a VSI-a sesiuni 
de colaborare tehnico-științifică 

româno - chinezăRepublica Populară Chineză va transmite Republicii Populare Romîne documentații tehnico-științifice și va primi specialiști romîni pentru documentare asupra experienței în producție în industria ușoară, textilă și altele.Sesiunea a decurs într-o atmosferă de prietenie cordială și înțelegere reciprocă.în perioada lucrărilor sesiunii membrii părții chineze a comisiei au vizitat întreprinderi ale industriei chimice, instituții de cercetări științifice din R. P. Romînă.Protocolul a fost semnat din partea romînă membru al nica nouă din parteajunct al ministrului industriei chimice din R. P. Chineză.La sesiune au fost de față membrii ambelor părți ale comisiei, ambasadorul R. P. Chineze în R. P. Romînă, Șiu Gien-guo, precum și A. Diaconescu, adjunct al industriei petrolului și R. P. Romînă.

de A. Constantinescu, Comitetului pentru teh- din R. P. Romînă, iar chineză de Li Su, ad-

ministrului chimiei din
cătrg
Romînădintre Romînia și Turcia. Animată de ideile nobile ale colaborării internaționale și păcii generale, R. P Romînă se pronunță pentru dezvoltarea legăturilor economice, culturale și științifice cu Republica Turcia, ceea ce corespunde intereselor popoarelor romîn și turc, relațiilor de bună vecinătate și păcii în a- ceastă parte a lumii“.Tovarășul Ștefan Voitec a exprimat în încheiere cele mai bune urări de prosperitate și fericire poporului turc, față de care poporul romîn nutrește sincere sentimente de prietenie și l-a asigurat pe ambasadorul Republicii Turcia că în îndeplinirea misiunii sale se va bucura de sprijinul deplin al Consiliului de Stat și al guvernului R. P. Romîne.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între vicepreședintele Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, și ambasadorul Turciei, Sem- settin Arif Mardin, a avut loc o convorbire.La prezentarea scrisorilor de acreditare, cît și la convorbire, au asistat tovarășii Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul Turciei a fost însoțit de Zübeyir Aker, consilier, căpitan de vas Halük Samyeli, atașat naval, maior Cahit Dogan, atașat militar, maior Burhanettin Kurtulgil, atașat militar adjunct. (Agerpres)

zentat în țara noastră de Ansamblul 
„Lanterna magică" din R.S. Cehoslovacă. 
In cadrul turneului, care a durat trei 
săptămîni, artiștii cehoslovaci au dat 25 
de reprezentații, apreciate de bucu- 
reșteni.

(Agerpres)

• I.T.B. comunică : Terminîndu-se lu
crările edilitare de pe Splaiul Indepen
dentei, începind din ziua de 20 iulie, 
tramvaiele liniilor nr. 13 si 14 îsi reiau 
.traseul normal. De la Podul Izvor vor 
ciroula prin Splaiul Independentei,

Săptămîna muzicii polone“ 
la posturile noastre de radioCu prilejul sărbătorii naționale a poporului polonez — ziua de 22 iulie — între 20—27 iulie are^ loc la posturile noastre de radio „Săptămîna muzicii polone“. în această perioadă, vor fi transmise zilnic programe muzicale din domeniul muzicii simfonice, de cameră, de estradă și populară.Ascultătorii noștri vor putea urmări cu acest prilej, în interpretarea unora dintre cei mai cunoscuți artiști polonezi, o serie de înregistrări primite din partea Radiodifuziunii poloneze. în programul muzicii simfonice și de cameră sînt cuprinse lucrări ale compozitorilor polonezi clasici și contemporani.(Agerpres)

Cu prilejul deschiderii 
expoziției industriale 

austrieceJoi dimineața, delegația austriacă condusă de Karl Waldbrunner, ministrul comunicațiilor și energiei electrice, care ne vizitează țara, însoțită de ministrul Austriei la București, dr. Paul Wetzler, a făcut o vizită ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, Dumitru Simulescu.în cursul aceleiași zile, membrii delegației austriece au vizitat șantiere de construcții și cartiere muncitorești din Capitală, precum și Muzeul Satului.Seara, Dumitru Simulescu a oferit o masă în cinstea delegației.
★Camera de Comerț a R.P. Romîne a oferit joi după-amiază, la restaurantul „Pescăruș“, un cocteil cu prilejul deschiderii la București a expoziției industriale austriece.Au luat parte Dumitru Simulescu, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Gheorghe Pele, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale și ai întreprinderilor de stat pentru comerțul exterior, ziariști.Au participat dr. Paul Wetzler, ministrul Austriei la București, membri ai legației, precum și reprezentanți ai firmelor participante la expoziție. (Agerpres)

Pagini din drumul Poloniei noiîn 1962 poporul polonez sărbătorește cea de-a 18-a aniversare a eliberării patriei sale. în istoria milenară a statului polonez, ziua de 22 iulie este legată de înlăturarea de la putere a vechilor clase sociale și de trecerea întregului popor pe calea dezvoltării socialiste.Astăzi, după ani maroați prin numeroase succese care au schimbat fața Poloniei, justețea drumului ales, în 1944 este întru totul confirmată. Nu încape îndoială că alegerea a- cestui drum a fost expresia unei necesități rezultînd din legile generale ale progresului istoric. Schimbările istorice sînt însă înfăptuite de oameni. Nașterea puterii populare în Polonia, care s-a înfăptuit în condiții extrem de complicate, este din acest punct de vedere un eveniment grăitor.Cînd deasupra omenirii s-a stîr- nit furtuna celui de-al doilea război mondial, cînd în Polonia s-a înscăunat tirania hitleristă, masele muncitoare s-au găsit fără apărare ; ele erau dezorientate din oauză că în acea vreme lipsea avangarda revoluționară. Partidul Comunist al Poloniei, încercat în luptele de clasă, fusese cu un an mai înainte dizolvat, în urma unei provocări puse la cale de Beria.Burghezia și partidele aservite ei, deși răspunzătoare de catastrofa din septembrie 1939, neîntîmpinînd o rezistență organizată mai serioasă, au încercat să impună poporului conducerea lor și {n condițiile ocupației. Dispunînd de elemente calificate, ele au luat în mîinile lor cîrma vieții naționale în ilegalitate. în scopul acesta au creat o rețea a administrației de stat și o organizație militară subterană destul de numeroasă. De comun acord cu aliații lor anglo-saxoni, ele plănu- Iau ca după terminarea ostilităților militare să restaureze statul polon pe baza vechilor temelii capitaliste. Astfel, ele și-au proclamat fidelitatea față de constituția fascistă impusă țării în 1935.Aceasta era situația pînă în anii 1941—1942, oînd a Inert ființă Partidul Muncitoresc Polonez, moștenito
rul și continuatorul tradițiilor glo-

Conferința adepțilorPARIS (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, în unul din palatele din împrejurimile Bruxelles-ului a început, la 17 iulie, conferința secretă convocată la inițiativa ministrului afacerilor externe al Belgiei, Spaak, conferință consacrată problemelor europene și, în primul rînd, problemei „integrării politice a Europei".Referindu-se la surse demne de încredere, France Presse anunță că la conferință sînt invitați „vechi europeni“, oameni de stat care pledează pentru crearea organelor supranationale ale „Europei integrate". Printre ei se află marele industriaș francez, unul din creatorii Pieței co-
Discuțiile din Camera Comunelor 

în jurul aderării Angliei la Piața comunaLONDRA 19 (Agerpres). — Membrii Camerei Comunelor a Angliei au cerut la 18 iulie lui Heath, lordul sigiliului privat, să explice poziția Angliei față de crearea alianței politice a Europei occidentale.Conservatorul Turton a cerut încredințări în legătură cu faptul că acordul privind aderarea Angliei la Piața comună europeană nu va atrage după sine alinierea ei la alianța politică europeană. Din cuvîntarea rostită la posturile de radio de ministrul de război al R.F.G., Strauss, a spus el, se creează impresia că cele două probleme sînt legate indisolubil una de cealaltă.Turton a fost sprijinit de laburistul M. Foot care a arătat că președintele S.U.A., Kennedy, ca și Strauss, a făcut o declarație în care
Ànglia a hotărît să adere 

la Uniunea europeană 
a cărbunelui și oțeluluiBRUXELLES 19 (Agerpres). — Anglia a cerut oficial să fie primită ca membră a Uniunii europene a cărbunelui și oțelului (U.E.C.O.) — anunță ziarul belgian „Metropole”.Luînd cuvîntul marți la ședința extraordinară a Consiliului miniștrilor al U.E.C.O. la Luxemburg, reprezentantul Angliei, lordul sigiliului privat Heath, a declarat că în legătură cu primirea Angliei ca membră a U.E.C.O. se ivesc o serie de probleme care trebuie să fie studiate în comun de experții țărilor participante la Piața comună și ai Angliei.Cererea Angliei de a fi primită ca membră a U.E.C.O. și propunerile engleze, scrie ziarul „Metropole”, vor fi studiate cît mai curînd la ședințele experților țărilor participante la U.E.C.O.

H. KUJAWSKI 
publicist polonezrioase ale eroicului Partid Comunist al Poloniei. Partidul Muncitoresc Polonez, pentru a-și îndeplini misiunea istorică de a conduce poporul în lupta pentru înlăturarea robiei naționale și sociale, și-a pus ca sarcină concentrarea în jurul său a unor mase cît mai largi. Platforma acestei mobilizări gene- 

raie a fost constituită de lozincile Frontului Național. în numele cauzei sfinte a eliberării patriei, membrii Partidului Muncitoresc Polonez, comuniștii polonezi, s-au arătat gata să pășească împreună cu toți cei ce doreau să lupte cu adevărat împotriva ocupanților.în raportul său consacrat celei de a 20-a aniversări a Partidului Muncitoresc Polonez, tovarășul W. Gomulka, amintind eforturile partidului tinzînd la stabilirea unor legături cu reprezentanții din țară ai guvernului din statat luptei propus să-l ia 
emigrație, a con- următoarele : „Obiectivulîmpotriva ocupantului — de noi — ei nici n-au vrut în considerare. în schimb,au ridicat chestiunea constituției „din aprilie", subordonarea față de guvernul din emigrație, chestiunea frontierelor răsăritene ale Poloniei...“. Firește că în baza unor astfel de , /principii“, antipopulare șl antisovietice, nu putea fi vorba nu numai de realizarea unei înțelegeri în sînul poporului polonez, dar — ceea ce era și mai important — nici nu s-ar fi putut stabili o legătură serioasă între mișcarea de eliberare și forța de frunte a coaliției antihitleriste, Uniunea Sovietică.însemnătatea relațiilor prietenești cu Uniunea Sovietică, pentru apărarea Poloniei în fața presiunii hitle- riste, era pentru toți un lucru clar eu mult înainte de declanșarea răz

boiului. Cu atît med limpede a de- 

mune, Jean Monnet, fostul ministru al afacerilor externe al Olandei, J. Beyen, fostul ministru al afacerilor externe al Luxemburgului, Joseph Bech, președintele Adunării parlamentare europene și fostul ministru al afacerilor externe al Italiei, G. Martino, și alții. Participan- ții la conferință, după cum arată observatorii politici, probabil vor încerca să reglementeze contradicțiile dintre concepția franceză a „Europei patriilor“ și formula „Federației” pe care o sprijină, printre altele, țările Beneluxului. De asemenea, ei vor încerca probabil să soluționeze dificultățile ce se ivesc în legătură cu aderarea Angliei la Piața comună.
-o®o----------

a fost expus un asemenea punct de vedere. în afară de aceasta, a observat Foot, ei consideră, după toate probabilitățile aderarea Angliei la Piața comună europeană ca un lucru de la sine înțeles. Guvernul trebuie să facă o declarație categorică și să le spună clar acestor oameni că ei se înșeală amarnic.Heath a refuzat însă să facă o asemenea declarație limitîndu-se doar la declarații nebuloase asupra faptului că poziția Angliei ar fi fost întrutotul explicată.

SEMINAR INTERNAȚIONAL 
PENTRU ALCĂTUIREA HĂRȚII

PEDOLOGICE A EUROPEI

La Moscova a început seminarul 
internațional pentru alcătuirea hăr
ții pedologice a Europei. La lucrările 
seminarului participă specialiști din 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană, Ita
lia, Romînia, Ungaria și alte 
europene, precum și oameni 
știință din S.U.A.

Seminarul a fost convocat
F.A.O. și U.N.E.S.C.O. Harta pedo- 
logică a Europei urmează să fie alcă
tuită pînă la sfîrșitul anului 1963 și 
va fi examinată la cel de-al 8-lea 
congres internațional al pedologilor, 
care va avea loc la București.

țări
de

de

CREȘTEREA
COSTULUI VIEȚII

ÎN R. F. GERMANĂBuletinul economic al agenției France Presse publică o informație în legătură cu creșterea costului 

venit acest lucru în timpul războiului. Fiecare patriot polonez își dădea bine seama că independența patriei poate fi înfăptuită numai cu ajutorul Uniunii Sovietice și datorită victoriilor repurtate de ea.Lozincile luptei armate necruțătoare împotriva ocupantului hitlerist au găsit un teren prielnic în rîndu- rile patrioților. Spre sfîrșitul războiului, forțele partizanilor numărau 60 000 de oameni, iar împreună cu armatele sovietice, de frontierele Poloniei se apropia armata poloneză de 200 000 de oameni formată pe teritoriul prieten al Uniunii Sovietice de către comuniștii polonezi și înarmată de către guvernul Uniunii Sovietice.Războiul se apropia cu pași repezi de deznodămîntul final.în fața situației existente în țară și în fața necesității de a soluționa sarcinile politice importante ce se puneau, Partidul Muncitoresc Polonez și aliații săi — socialiștii de stînga și reprezentanții țărănimii progresiste și ai intelectualității democrate — au creat Consiliul Național al țării — Krajowa Rada Na- rodowa — ca reprezentant al societății poloneze suverane. în condițiile ocupației, crearea acestui Consiliu constituia o adevă'ată cotitură.Evenimentele de mai tîrziu au confirmat justețea hotărîrii cu privire la crearea Consiliului Național. Iar cînd primul petec de pămînt polonez a fost eliberat de armata sovietică în înaintarea ei vertiginoasă și de unitățile armatei polone renăscute care luptau alături de ea, Consiliul Național a format guvernul democrat al Poloniei, sub denumirea de Comitetul Polon al Eliberării Naționale, cu sediul la Lublin. Platforma și programul de acțiune al acestui quvern a fost Manifestul din 22 iulie 1944. înființarea Comitetului Polon al Eliberării Naționale și publicarea Manifestului au constituit o cotitură revoluționară în viața poporului polonez. Manifestul nu era un program de transformări socialiste. El proclama însă curățirea pămîntului polonez de rînduiellle feudale-moșierești, urîte 
do poporul exploatat. El a procla-

ROMA 19 (Agerpres). — La 19 iulie, în Italia nu au apărut ziarele, în seara zilei de 18 iulie sindicatele au declarat pe neașteptate greva muncitorilor tipografi de la publicațiile cotidiene, pentru că au fost întrerupte tratativele cu patronii referitoare la încheierea noului contract național de muncă.

vieții în Germania occidentală. Po- •trivit cifrelor difuzate de buletin, indicele general al prețurilor cu a- mănuntul la articolele de larg consum în Republica Federală Germană a crescut cu 8,5 la sută față de luna mai 1961.Această creștere, se arată în buletin, se explică datorită scumpirii prețurilor în sectorul unde indicele a crescut în special prin majorarea cu peste 30 la sută a prețului cartofilor și cu 10,6 la sută la prețurile fructelor.
alimentar,

PE ȘANTIERUL BARAJULUI
DE LA ASSUANConstrucția barajului înalt de la Assuan intră într-o nouă etapă complexă : au început lucrările pentru străpungerea tunelurilor dever- soare și principalele lucrări de be- tonare.18 iulie a fost o zi importantă pentru șantier. Ministrul pentru lucrările barajului de la Assuan, Musa Arafa, care a sosit la Assuan de la Cairo, în prezența guvernatorului 

mat ilegalitatea constituției fasciste, a proclamat îndeplinirea visului a numeroase generații de țărani cu privire la reforma agrară, reconstrucția țării din ruinele rămase de pe urma ocupației, trecerea în mîi- nile poporului a mijloacelor de producție din industrie. în domeniul politicii externe, Manifestul a proclamat prietenia veșnică cu popoarele U.R.S.S. și s-a pronunțat pentru frontierele poloneze juste de stat, atît în Răsărit, cît și în Apus. Mai presus de toate, Manifestul a chemat poporul să participe în mod activ la nimicirea hitlerismului, la sporirea contribuției Poloniei în lupta pentru victoria definitivă asupra a- cestuia.Manifestul Comitetului Polon de E- liberare Națională a constituit un punct de plecare pentru instaurarea și consolidarea puterii populare în Polonia. De aceea, el a putut să pună bazele procesului transformărilor, mai întîi democratice, iar apoi socialiste.Tot ceea ce poporul polonez putut să creeze în decursul celor ani care s-au scurs din ziua deiulie 1944, reflectă spiritul Manifestului, al cărui creator au fost masele populare toare și nară.Cei 18listă în Polonia interval de polon, dar el pentru Polonia a

a1822
în frunte cu clasa munci- avangarda ei revoluțio-ani detimpcît destinais devenit

constiucție socia- reprezintă un scurt în istoria statului de hotărîtor este poporului ! o țară industrial-agrară, membră a comunității țărilor socialiste, ocupînd un loc de seamă pe arena internațională. Succesele politice și economice ale Poloniei sînt opera întregului popor, călăuzit de Partidul Muncitoresc Unit Polonez — urmașul Partidului Muncitoresc Polonez.
*Sărbătorind ziua de 22 iulie, poporul polonez este adînc convins că cea de-a 18-a aniversare a eliberării naționale, înaintarea pe drumul nou al dezvoltării sale istorice și toate realizările din acești 18 ani pe tărîm economic, social și cultural, le datorează conducerii victorioase de către Partidul Muncitoresc Polonez, oare cu 20 de ani în urmă, în condiții din cele mai aspre. a pornit eroic la luptă.

Varșovia, iulie 1962.

O uliță de 
colibe Insalu
bre dlntr-un sat 
spaniol. Foto
grafia este re
produsă din 
ziarul „New 
York Times“, 
unde ilustrează 
un reportaj cu 
privire la situa
ția economică 
șl socială grea 
din această 
țară.

Assuan-ului a deschis oficial, în- tr-un cadru solemn, noua fabrică de beton înzestrată cu utilaj sovietic modern și care este un model al tehnicii de construcție contemporană.
FASCIȘTI TRAȘI

LA RĂSPUNDERE

In urma protestelor hotărîte ale 
opiniei publice progresiste din An
glia împotriva activizării în țară a 
elementelor fasciste, conducătorii 
„Mișcării național-socialiste", Collin 
Jordan și John Tyndalt, au primit 
la 18 iulie citații de a se prezenta, 
la 20 august a.c. în fața tribunalului. 
Ei sînt acuzați de faptul că au în-», 
călcat legea cu privire la menține
rea ordinei publice.

încălcarea acestei legi atrage după 
sine amendă sau pedeapsa cu închi
soarea.

BUNDESWEHRUL
ȘI CONDUCEREA N.A.T.O.Săptămînalul francez „La Vie Ouvrière“ arată că, în anul 1959, în organele conducătoare ale blocului agresiv Nord-Atlantic au fost 230 reprezentanți ai Germaniei occidentale, în 1960 — 650, iar în 1961’ — 1 350. Prin urmare, în doi ani numărul lor a crescut de aproape șase ori. Pericolul revanșismului vest-german, constată săptămînalul, devine tot mai evident,

----- <>«<>------

CAIRO 19 (Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite): Miercuri seara s-au încheiat la Cairo lucrările Conferinței pentru problemele dezvoltării economice la care au participat, timp de zece zile, un număr de treizeci și patru de țări din Asia, Africa, America Latină, precum și Iugoslavia și Cipru. Conferința a adoptat o declarație care reflectă năzuința țărilor participante spre o dezvoltare economică multilaterală cît mai rapidă. Principalele recomandări prevăd, printre altele, mobilizarea maximă a resurselor interne ale acestor țări, efectuarea o'e reforme agrare, planificarea dezvoltărilor economice și dezvoltarea mijloacelor de transport, intensificarea ajutorului economic, tehnic și financiar către aceste țări în curs de dezvoltare, mai ales prin intermediul unor organisme internaționale, dezvoltarea comerțului internațional în special cu materiile prime și produsele agricole furnizate de aceste țări, stabilirea de prețuri echitabile pentru principalele materii prime din aceste țări, necesitatea calificării de cadre naționale al căror număr este actualmente insuficient, lichidarea barie- relor vamale care afectează exporturile țării în curs de dezvoltare etc.Dat fiind necesitatea imperioasă a dezvoltării colaborării comerciale internaționale, conferința se pronunță în favoarea organizării, cel tîrziu pînă la sfîrșitul anului 1963, a unei conferințe economice mondiale 
în cadrul P.N. _U,
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In sprijinul dezarmam V

Sprijin deplin luptei juste a poporului vietnamez

generale și păcii• • 19 (Agerpres). — formarea noului C. din Japonia a în legă- cabinet dat pu-
„Uniți prin dorința comună 

de a apăra pacea“TOKIO 19 (Agerpres) TASS: Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, care a avut loc la Moscova, reprezintă un pas uriaș pe calea luptei popoarelor iubitoare de pace, pentru lichidarea generală și totală a armamentelor, în apărarea păcii, a declarat Kaoru Yasui, președintele Consiliului național japonez pentru interzicerea armelor a- iomice și cu hidrogen. Această declarație a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, organizată la 18 iulie cu prilejul întoarcerii în Japonia a delegației participante la congres.Vorbind despre lucrările congresului, Yasui a arătat că reprezentanții diferitelor rase și naționalități care au participat la congres au fost uniți prin dorința comună de a apăra pacea și de a obține cît mai grabnic dezarmarea generală și totală în numele prosperității și fericirii omenirii.

Americani, încetați jocul cu focul !“
O broșură editată la Delhi

TOKIO tură cu Ikeda, P. blicității la Tokio o declarație.în declarația P. C. din Japonia se arată că forțele reacționare din partidul liberal-democrat au cerut o orientare mai pronunțată proameri- cană, antisovietică și antichineză în politica externă, promovarea unei politici reacționare fățișe.

Pentru forțele democratice, se subliniază în declarație, este important să-și ascută vigilența, să întărească unitatea de acțiune și frontul unic împotriva imperialismului american și a capitalului monopolist japonez, împotriva dominației guvernului partidului liberal-democrat, în frunte cu Ikeda.

CAIRO 19 (Agerpres). — Secretariatul permanent al Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii a dat publicității o declarație cu prilejul Zilei Vietnamului, ce se sărbătorește la 20 iulie, în care se subliniază că pînă în prezent n-a fost îndeplinită una din principalele prevederi ale acordului de la Geneva din 1954 cu privire la ținerea alegerilor în Vietnam cu scopul ramificării celor două părți dezmembrate ale țării. In declarație se spune că alegerile mai sus-mențio- nate urmau să se țină, potrivit prevederilor acordului, încă în iulie 1956, însă ele nu au avut loc dato-
---------- oeo-----------

Vietnamul de sud

rită politicii Statelor Unite, precum și încălcării acordurilor de la Geneva de către imperialiștii americani și autoritățile sud-vietnameze.Secretariatul permanent al Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii, se spune în declarație, sprijină pe deplin lupta justă a poporului vietnamez pentru eliberare și își exprimă speranța că în cele din urmă el va repurta victoria asupra forțelor imperialismului. Secretariatul permanent aprobă poziția Republicii care respectă acordurilor de Democrate Vietnam, întocmai prevederile la Geneva.

DELHI 19 (Agerpres). — „So
cietatea pentru probleme contem
porane" din Delhi a editat o bro
șură ilustrată intitulată „Ameri
cani, încetați jocul cu focul!".

In introducerea la această bro
șură, deputatul S. M. Banergi 
scrie: „Societatea pentru proble
me contemporane" a făcut un 
mare serviciu luptei pentru men
ținerea păcii, publicînd această 
broșură despre actuala serie de 
experiențe nucleare americane... 
Crima S.U.A. împotriva omenirii 
continuă. Atît în problema expe
riențelor nucleare la mare înăl
țime sau a experiențelor subte
rane, cît și în problema pericu
loaselor explozii ale bombelor cu 
hidrogen deasupra Oceanului Pa
cific, americanii ignorează cere
rile omenirii".

„Presa americană, se spune în 
broșură, calcă adesea pe nervii 
cititorilor întețind isteria ato
mică. Aproape în fiecare număr 
al ziarelor și revistelor americane

se publicS. numeroase fotografii 
ale experiențelor trecute și actuale, fotografii ale rachetelor cu 
focoase nucleare, ale bombardie
relor grele înzestrate cu bombe 
atomice etc".

„Reluînd experiențele nucleare, 
Statele Unite au demonstrat în
tregii lumi că nu doresc să țină 
seamă de opinia publică mondială 
și de năzuințele popoarelor. A- 
runcînd această, sfidare țărilor 
iubitoare de pace, Statele Unite 
intenționează acum să rezolve 
cele mai importante probleme in
ternaționale nu prin mijloace 
pașnice, ci prin promovarea po
liticii „de pe poziții de forță“, 
se spune în broșură.

Transformând Oceanul Pacific 
într-un poligon de experiențe 
pentru arma nucleară, Statele 
Unite aduc primejdii pentru po
poarele Asiei răsăritene. Po
porul indian pașnic este indignat 
de aceste acțiuni ale S.U.A.

Conferința de presă a lui Ikeda

că
care în ultima analiză constituirea blocului sub egida S.U.A. anunțat intenția guver-

pre necesitatea de a se adopta măsuri urgente în scopul „asigurării ordinei publice”. în această ordine de idei el a reafirmat vernului de a impune tului faimosul proiect privire la interzicerea politice“, care urmărește reprimarea forțelor democratice.Referindu-se la problemele situației interne, Ikeda a recunoscut e- xistența unor greutăți serioase în economia japoneză.

cum relatează coresponden- Saigon al agenției Reuter, zile continuă operațiunea

țile diemiste au creat aceste sate pentru a-i izola pe partizani și pentru a-i lipsi de sprijin din partea populației. Majoritatea „satelor strategice” au fost însă distruse de populația locală cu ajutorul partizanilor.

S.UA pe aceleași „poziții anchilozate"
„New York Times" despre reacția Washington-ului 

la o declarație a lui Arthur Deansubliniat că nu intenționează să renunțe la cererea de a se crea un sistem internațional de control cu inspecție la fața locului și să sisteze experiențele nucleare fără un acord cu privire la controlul internațional asupra moratoriului. Cu alte cuvinte, el a arătat clar că intenționează să împiedice și pe viitor încheierea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare și să tergiver-, seze lucrările conferinței de la Geneva. Guvernul american și-a motivat poziția rigidă, pretextînd că rezultatele realizate de S.U.A. în ultimele săptămîni în studierea metodelor de detectare a exploziilor subterane pe baza programului de cercetări seismice denumit proiectul „Vela“, au un „caracter preliminar” și că ele trebuie să fie „analizate”, pentru ca „să poată deveni baza vreunor modificări în propunerile Statelor Unite cu privire la interzicerea experiențelor”.
Acest incident, recunoaște ziarul, 

a fost „straniu și lipsit de tact”. 
Menținerea „pozițiilor anchilozate” 
ale S.U.A. în problema interzicerii 
experiențelor, scrie ziarul, condam
nă tratativele de la Geneva la „ste
rilitatea caracteristică tuturor încer
cărilor anterioare. Aceasta înseamnă 
că vom continua Ia nesfîrșit seriile 
de experiențe și vom spori mereu 
radioactivitatea în atmosferă”.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Oare politica S.U.A. înainte de conferința de la Geneya a fost suficient de bine chibzuită,? — se întreabă ziarul „New "York 'Times“ din 18 iulie într-un artiool redacțional referitor la poziția SjU.A. la tratativele de la Geneva cu ’ privire la dezarmare. După părereia ziarului, aceasta provoacă „îndoieli serioase”.Articolul a fost publicat în legătură cu incidentul care, potrivit corespondentului lui „New York Times“, John Finney, „a tulburat și a alarmat” persoanele oficiale din S.U.A.Sosind la Geneva, la 14 iulie, Arthur Dean, șeful delegației americane la tratativele de la Geneva, a declarat că recentele succese în dezvoltarea metodelor de detectare _ a experiențelor nucleare vor permite probabil Statelor Unite să accepte sistemele naționale de control. A- ceasta a fost o dare înapoi de la pozițiile anterioare ale S.U.A. care insistau asupra creării unui sistem internațional de control pentru supravegherea interzicerii experiențelor nucleare cu inspecție la fața locului. Acest sistem înseamnă în fond o încercare de a legifera spionajul.Dar chiar și numai aluzia la modificarea poziției anterioare a S.U.A., strecurată în declarația lui Dean, a provocat panică la Washington. Lui Dean i s-a trimis la Geneva, în mod confidențial, un mesaj în care i se" cere să dea explicații. Concomitent, unui purtător de cuvînt al Departamentului de Stat pentru legăturile cu presa i s-a ordonat să facă imediat o declarație prin care să „explice“ poziția S.U.A. în problema controlului internațional.
Această declarație, după cum recunoaște „New York Times”, a fost 

„concepută ca o negare a propuneri
lor lui Arthur Dean”. în declarația sa, dată publicității prin Departamentul de Stat, guvernul S.U.A. a

Aproape în ilecare zi în An
glia au loc noi acțiuni de masă 
în lupta pentru dezarmare și 
pace. Fotografia de mai Jos în
fățișează un aspect din timpul 
unei demonstrații care a avut Ioc 
recent la Londra în semn de pro
test împotriva experiențelor nu
cleare ale S.U.A.

TOKIO 19 (Agerpres). — TASS : „Politica externă a guvernului ră- mîne neschimbată”, a declarat la 19 iulie primul ministru Ikeda la o conferință de presă, care a avut loc după formarea noului cabinet.Premierul japonez a arătatnoul guvern intenționează să sprijine activ tratativele japono-sud- coreene cu privire la „normalizarea relațiilor”, urmăresc N.E.A.T.O.Ikeda anului japonez „de a strînge și mai mult relațiile japono-americane”. în acest scop, a spus el, sîntem datori să reglementăm cît mai grabnic cu putință problemele de care depinde încrederea internațională a Japoniei și, în special, problema a- mortizării datoriilor japoneze față de S.U.A. în cadrul fondurilor de „ajutorare”. (S.U.A. au folosit aceste fonduri după război în scopul promovării politicii lor de ocupație îndreptată spre consolidarea dominației americane în Japonia—N.R.).Premierul a vorbit din nou des-

intenția gu- parlamen- de lege „cu violențelor

Represiunile dinSAIGON 19 (Agerpres). — Autoritățile sud-vietnameze continuă o- perațiile de pedepsire împotriva partizanilor, încercînd să înfrîngă prin forța armelor rezistența poporului.După tul din de trei„de curățire“ în regiunea de junglă situată la 40 de mile nord de capitala sud-vietnameză. La această operațiune participă parașutiști și unități speciale.de pedepsire sprijinite de artilerie și aviație. Aceste unități folosesc cîini pentru urmărirea oamenilor.Soldații din unitățile de pedepsire îi iau cu forța pe țărani, silindu-i să reconstituie „satele strategice” distruse. După cum se știe autorită-
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Decorai de Franco...

0*0

Puternice proteste în Grecia împotriva 
proiectului de lege reacționar

Evenimentele din Peru

'ATENA 19 (Agerpres). — TASS : La 18 iulie, după dezbateri deosebit de furtunoase, în Comisia legislativă parlamentară provizorie a fost adoptat cu majoritatea de voturi guvernamentală noul proiect de lege reacționar cu privire la așa-numitele măsuri de securitate împotriva „primejdiei comuniste".în cursul dezbaterilor întreaga opoziție s-a pronunțat împotriva proiectului de lege demascînd esența sa fascistă. Proiectul de lege a stîr- nit o și mai mare amploare a mișcării antifasciste din întreaga țară.Sub presiunea protestelor, guvernul a fost nevoit să facă unele concesii în ce privește modificarea ce-

lor mai antidemocratice articole ale proiectului de lege, esența sa însă rămînînd cea anterioară. El este îndreptat spre intensificarea represiunilor împotriva forțelor democratice din țară.Deputății partidului Uniunea democrată de stînga și „Uniunea de centru“ au părăsit ședința comisiei, în semn d'e protest împotriva proiectului de lege. Partidul progresist a votat împotriva proiectului de lege.Făcînd bilanțul 'dezbaterilor în jurul • proiectului de lege, presa subliniază că în apărarea lui s-au pronunțat numai deputății partidului de guvernămînt, Uniunea națională radicală.

BONN 19 (Agerpres). — TASS : Franco, dictatorul fascist al Spaniei, a decorat pe von Merkatz, ministrul vest-german pentru problemele Bundesratului și laenderelor, cu u- nul dintre cele mai înalte ordine franchiste. Decorarea a fost sincronizată cu împlinirea a 26 de ani de la începerea războiului civil din Spania, în cursul căruia Franco, cu ajutorul Germaniei hitleriste, a sugrumat regimul republican.După cum se știe, la sfîrșitul lunii iunie a.c. von Merkatz a întreprins o călătorie în Spania, în cursul căreia a elogiat politica lui Franco și l-a încredințat de sprijinul deplin din partea R. F. Germane. Guvernul federal, a declarat el, salută linia europeană a politicii spaniole. Sintern de partea Spaniei.După cum subliniază în numărul său din 19 iulie ziarul „Neue Rhein- Zeitung“, „von Merkatz și-a făcut declarația de dragoste față de regimul lui Franco la scurtă vreme după ce peste 100 000 de muncitori spanioli începuseră greva, în timp ce reprezentanții opoziției, liberalii, socialiștii și preoții catolici erau expulzați din țară sau aruncați dincolo de gratii".
♦ ♦♦
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MOSCOVA’. După cum anunță 
TASS, la Invitația președintelui In
doneziei, Sukamo, la 19 iulie a pă
răsit Moscova îndreptîndu-se spre 
Djakarta într-o vizită de bunăvoin
ță, Anastas Mikolan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în vizita sa Anastas Mikoian 
este însoțit de Nikolai Firiubin, loc
țiitor al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., șl de alte persoane 
oficiale.

TEL' AVIV. Peste 2 700 de muncitori din rețeaua sudică a Societății de electricitate din Izrael au declarat o grevă de 24 de ore în sprijinul revendicărilor privind sporirea salariilor și îmbunătățirea asigurărilor sociale. Greva s-a bucurat de

încă o jară din America Latină, Peru, 
aste cuprinsă în aceste zile de febra 
loviturilor da sfat afîf de răspîndifă în 
această parte a lumii. Prin astfel de răs
turnări spectaculoase, partidele și gru
pările reacfionare locale, cu sprijinul 
uneori oficial, alteori camuflat al Was
hingtonului, încearcă să stăvilească a- 
vîntul crescînd al luptei maselor îm
potriva dominafiei imperialismului nord- 
american și pentru o politică de apă- 

nafionale, de 
de

NEW YORK 19 (Agerpres). — Recent senatul american a respins cu 52 de voturi (48 pentru) proiectul de lege cu privire la asigurarea asistenței medicale bătrînilor. Miliarde de dolari 
pentru rachete „Polaris” și nici 
un cent pentru asistența medi
cală a americanilor trecuți de 
65 de ani — iată poziția sena
tului.Acum o lună, senatul s-a grăbit să adopte un proiect de lege care prevede ca pe exercițiul financiar curent să se aloce Pentagonului 48,5 miliarde dolari. A- doptarea proiectului de lege cu privire la acordarea asistenței medicale bătrînilor n-ar fi afectat de fapt cu nimic vistieria a- mericană. Potrivit condițiilor proiectului de lege, asistența medicală ar fi fost finanțată din impozitele speciale vărsate în fondul asigurărilor sociale. $i totuși, proiectul de lege a fost respins, împotriva lui au votat 31 de republicani și 21 democrați.Comentînd hotărîrea senatului, chiar și președintele Kennedy a fost nevoit să recunoască că ea înseamnă „o înfrîngere foarte 
serioasă pentru fiecare familie 
americană, pentru cele 17 mili
oane de americani trecuți de 65 
de ani, ale căror mijloace de 
existență s-au înrăutățit fără în
doială față de perioada în care 
lucrau, pentru americanii care 
sînt cel mai mult supuși bolilor, 
care au cel mai mult nevoie de 
spitale și care au cele mai puține 
posibilități de a achita onorarii”.

rare a independentei 
lichidare a înapoierii economice, 
promovare a progresului social.

Manuel Prado, președintele demis 
și arestat miercuri de junta militară care 
a pus mîna pe putere, era unul din cei 
mai odioși dictatori din America La
tină. Sub conducerea sa au fost bătute 
toate recordurile locale, care nu erau 
mici, în ceea ce privește reprimarea în 
masă a muncitorilor, țăranilor și stu
denților ce luptă pentru înfăptuirea 
revendicărilor lor. Pentru orientarea po
liticii sale externe și interne este sem
nificativ faptul că Prado s-a pretat tutu
ror manevrelor anticubane ale Departa
mentului de Stat al S.U.A., că a rupt re
lațiile cu guvernul revolutionär al Cubei, 
că a procedat la arestarea secreta
rului general al Partidului Comunist din 
Peru, Râul Acosta, și la interzicerea 
prin lege a acfivităjii partidului.

Cînd mandatul lui Prado a expirat 
au devenit necesare noi alegeri pre
zidențiale, care au avut loc la 10 iu
nie 1962. Desemnarea succesorului lui 
Prado s-a dovedit însă mai compli
cată decît ar fi dorit cercurile oligar
hiei locale și ale imperialismului ame
rican. Lupta electorală s-a dat între 
șapte candidafi, dintre care numai trei 
au obfinut un număr mai mare de vo
turi, dar nici unul majoritatea necesară 
pentru a fi declarat ales. în această si- 
fuajie, desemnarea noului președinte 
trebuia să fie făcută de membrii nou
lui Congres (parlament) ales la 10 iu
nie și să aibă loc la 28 iulie. între 
timp însă, lupta pentru putere dintre 
candidajii burgheziei și respectivele 
partide și grupări politice s-a ascult. 
Omul cel mai sigur al reacjiunii era 
generalul Odria, conducătorul partidu
lui „Uniunea națională", care și-a dove
dit statele de serviciu între 1948 și 
1956, cînd a mai fost președinte al tării.

în noul Congres, majoritatea era de
ținută însă de Haya della Torre, lide-

ru) așa-zisei „Allante populare revolu
ționare americane" (A.P.R.A.), pe care 
ziarul elvefian „Die Taf" îl prezenta 
de curînd ca „un socialist de nuanță 
occidentală, ca și Betancourt în Vene
zuela". După cum se știe, asemenea 
„socialiști" nu sînt de fapt periculoși 
pentru capitaliști. Dimpotrivă, înfrucît 
folosesc o anumită demagogie socială 
și anfiimperialisfă, ei pot deruta pentru 
cîtva timp o parte a maselor și pot 
aduce astfel servicii însemnate oligar-

COMENTARIUL ZILEI

hiei locale și politicii S.U.A, Se pare 
chiar că de la venirea la putere a ad
ministrației Kennedy, Washingtonul ofi
cial preferă să înlocuiască pe li
derii prea „compromiși" și „uzați" din 
America de Sud de tipul lui Prado prin 
oameni, chipurile „noi", ca Betancourt 
sau Haya della Torre. în Peru există 
însă cercuri reacționare care nu agreea
ză asemenea experimente, mai ales că 
între timp și Betancourt în 
s-a demascat pe deplin ca 
trusturilor șl al milionarilor 
drept urmare are de făcut 
rezistente tot mai combative

Venezuela 
agent al 
locali și 
față unei 

a poporu-
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lui. Cît 
launde 
jiunea populară”, acesta se bucură și 
mai pu(in de încrederea reacfiunii, în- 
trucît este socotit și mai la stînga de- 
cîf della Torre.

Aceasta a fost siluajia cînd în Peru 
a fost aruncată în jocul politic armata, 
ultima rezervă a reacfiunii. Cu cîteva 
zile în urmă, un grup de ofițeri supe
riori au trimis un ultimatum lui della 
Torre, cerîndu-i să-și retragă candida
tura și să părăsească tara, iar președin
telui Prado să anuleze alegerile din 10 
iunie. Deși della Torre cedase în cele 
din urmă acestui ultimatum, grupul de 
ofiferi, nemulțumit de faptul că parti
dul lui della Torre rămînea în orice 
caz cel mai puternic în Congres, a tre
cut la constituirea unei junte militare 
și la efectuarea loviturii de sfat, la care 
ne-am referit la început. Primele mă
suri ale juntei denotă și orientarea sa 
politică. Ele sînt: anularea alegerilor, 
suspendarea garanțiilor constituționale 
(afîtea cîte mai rămăseseră) și decla
rația că „alianța pentru progres", adică 
primirea „ajutorului" înrobitor din par
tea S.U.A., trebuie să continue.

Tn ciuda acestei declarații, 
au hotărît să suspende, pentru 
ment, relațiile diplomatice cu 
urmate fiind de cîteva din statele sud- 
americane cele mai fidele politicii Was
hingtonului. Aceasta nu trebuie însă să 
surprindă pe nimeni. Din motive de 
„tactică diplomatică", S.U.A. au mai 
procedat astfel, suspendînd initial și 
apoi restaurînd relațiile diplomatice — 
și în cazul schimbărilor similare care au 
avut loc nu de mult în Republica Do
minicană, unde de asemenea regimul 
prea compromis al sîngerosului dicta
tor Trujillo a fost înlocuit cu un alt 
regim mai puțin uzat, dar aflat fot la 
remorca Washingtonului. De obicei, fi
rele unor asemenea schimbări sînt 
trase din culise, dacă nu direct de De
partamentul de Sfat, atunci de alte or
gane mai discrete aie politicii externe 
a S.U.A., ea C.I.A. (agenfia de spio
naj).

Ca și în multe alte |ări ale Americii 
Latine, reacjiunea locală și, implicit, im
perialismul american, acfionează în 
Peru sub presiunea unor puternice con
tradicții sociale și economice, care se 
adîncesc din ce în ce mai mult, odată

despre al treilea candidat, Bel- 
Terry, lider al partidului „Ac-

S.U.A.
mo- 

Peru,

cu lupta maselor pentru o viafă mai 
bună.

Peru este o jară agrară, cu o in
dustrie minieră relativ dezvoltată (în
deosebi fier și petrol). Pe o suprafa(ă 
de aproape 1,3 milioane km2, tră
iesc numai vreo 10,9 milioane oameni. 
Principalele bogății ale tării sînt con
centrate în mîinile oligarhiei interne 
și ale monopolurilor nord-americane, 
care exploatează fără milă poporul Pe
ruvian. Milioane de țărani trăiesc în 
cele mai îngrozitoare condiții de mi
zerie și robie. 73 la sută din pămînturi 
se află în mîinile a 2 000 de latifundiari. 
Pe marile latifundii, muncitorii sînt ți
nuți înfr-o stare de exploatare semi
feudală. în regiunea Arizilor, țăranul 
care lucrează pămîntul latifundia
rului e silit să trimită în anumite zile 
pe săpfămînă cîte doi membri ai 
familiei sale la conacul moșierului unde 
lucrează fără plată în condiții umili
toare și unde sînt adesea supuși pe
depselor corporale. Pentru a împie
dica fuga acestor robi, latifundiarii dis
pun chiar de o politie proprie. în ul
timul timp, masele țărănești au dat nu
meroase și crunte bătălii pentru pîine, 
libertate și pămînt.

Foametea e larg răspîndifă în Peru. 
După constatările O.N.U., consumul de 
calorii pentru majoritatea populației 
abia dacă atinge 2/3 din minimul ne
cesar, universal recunoscut ; 89 la sută 
din familii trăiesc în locuințe necores- 
punzăfoare.

Monopolurile din S.U.A, se simt stă- 
pîne în Peru. Ele au acaparat princi
palele bogă(ii. „Standard Oil of New 
Jersey" a monopolizat prin filialele sale 
industria petrolieră, iar compania ame
ricană „Brasilian Land and Develop
ment“ a achiziționat anul trecut vaste 
terenuri bogate în minerale șl păduri.

în articolul amintit mai sus, ziarul 
„Die Tat" arată că evoluția politică din 
Peru nu are numai o importantă lo
cală, înfrucît ea face parte din efor
turile prin care S.U.A. încearcă să con
solideze în toate fările din partea de 
vest a Americii de Sud conduceri „an
ticomuniste" și „anfi-casfriste". Aceste 
eforturi se izbesc însă de rezistenta tot 
mai vie a maselor populare, ceea ce 
face ca America Latină să fie numită, 
îndeosebi de la victoria revolufiei cu- 
bane, un vulcan care fierbe sub pi
cioarele imperialismului și ale agen- 
filor lui locali.

NICOLAE N. LUPU

o participare deplină. Comitetul de organizare a hotărît să înceapă duminică o altă grevă, de 48 de ore, dacă revendicările muncitorilor nu .vor fi satisfăcute.
PRAGA. în zilele de 10—14 iulie a avut loc la Ceske-Budejovice (R. S. Cehoslovacă) cea- de-a IV-a Olimpiadă internațională de matematică a elevilor ' din școlile medii și speciale din țările socialiste. Din cei opt elevi care au reprezentat R. P. Romînă — una din inițiatoarele organizării acestor olimpiade — trei au fost distinși cu premiul doi, iar trei cu premiul trei.
CANBERRA. Activitatea în portul australian Melbourne a fost paralizată la 18 iulie, ca urmare a unei , greve declarate de 2 000 de docheri. ' După cum anunță agențiile de presă, greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă.
PARIS. Agenția France Presse a- nunță că în" seara zilei de 18 iulie Senatul, francez a respins, cu 164 de voturi contra și 61 pentru, noile

credite bugetare cerute de guvern. După cum se știe, în aceste credite sînt incluse și fondurile prevăzute pentru fabricarea armei atomice franceze. Respingerea de către Senat a acestor credite impune reluarea în discuție pentru a doua oară a acestei probleme în Adunarea Națională.
REYKJAVIK. Greva generală a marinarilor din flota de trautere a Islandei, cea mai îndelungată din istoria țării, s-a încheiat cu victoria greviștilor. Greva •de zile. Marinarii au rarea salariilor cu 20
ROMA. In Italia demonstrații și greve ale argaților și dijmașilor în sprijinul revendicărilor cu privire la reducerea aren- dei, la revizuirea contractelor agricole, la ușurarea poverii impozitelor, în mai multe regiuni, muncitorii agricoli au obținut anumite succese. In provincia Reggio d'i Calabria, de pildă, s-a încheiat un contract care prevede majorarea salariilor la 70 000 de argați.

o »o----------

a durat 130 obținut majo- la sută.se desfășoară

Foertsch ia apararea lui StraussBONN (Agerpres). — Numeroase ziare vest-germane manifestă nemulțumiri în. legătură cu faptul că generalul Foertsch, inspector general al comandamentului Bundeswehru- lui, a dat publicității o declarație în care își afirmă „întreaga încredere" față de ministrul de război, Strauss, și, în numele generalilor vest-ger- mani, l-a rugat să rămînă în postul său. In cercurile opiniei publice din R.F.G., această declarație a fost calificată drept o încercare de a exercita presiuni asupra lucrărilor comisiei Bundestagului în problema cercetării afacerii „Fibag“, în care se află amestecat Strauss.La o conferință de presă, care a avut loc la 18 iulie la Bonn, colonelul Smukle, reprezentant oficial al Ministerului de Război, a fost supus la un adevărat interogatoriu din

partea ziariștilor. încercînd să-l justifice pe Foertsch, Smukle a afirmat că declarația acestuia nu are nimic comun cu lucrările comisiei Bundes- tagului și că în momentul cînd ea a fost făcută „nu se știa“ despre reluarea lucrărilor acestei comisii.După cum reieșea din celé spuse de Smukle, declarația lui Foertsch a fost făcută ca răspuns la cererea unor ziare ca Strauss să demisioneze.Reprezentantul oficial al guvernului, secretarul de stat Haze, referindu-se la rîndul său la legile R.F.G. care obligă soldații Bundes- wehrului să dea dovadă de loialitate politică față de ministrul de război, a spus că, în declarația sa publică în apărarea lui Strauss, Foertsch „a menținut acest principiu".
o# o-----------

Acțiuni banditești ale O. A. S. în Franța
3 3 tun alt grup de huligani fasciști au aruncat grenade într-o braserie și au deschis foc asupra clădirii jandarmeriei din Antibes.Criminalii O.A.S.-iști și-au intensificat, de asemenea, atacurile împotriva diferitelor instituții și persoane în scopuri de jaf. Mulți co- mercianți din Antibes au primit zilele acestea din partea O.A.S. așa- numite „liste de impozite”, potrivit cărora trebuie să verse „Organizației armate secrete” sume de bani variind între 100 000 și 1000 000 de franci vechi.Acțiuni similare se semnalează, de asemenea, la Marsilia și în alte orașe ale Franței. La 18 iulie, un O.A.S.-ist înarmat a pătruns în locuința actorului Fernand Reynaud pe care, amenințîndu-1 cu moartea l-a jefuit.

PARIS 19 (Agerpres). —în ultima vreme, în Franța au început din nou acțiunile criminale ale grupurilor O.A.S. ale căror rîn- duri au fost completate cu asasinii veniți din Algeria.Potrivit relatărilor presei pariziene, în noaptea de 17 spre 18 iulie un grup de fasciști înarmați a să- vîrșit un atac asupra unui depozit de combustibil din orașul portuar Antibes (departamentul Alpes Maritimes). Fasciștii au tras focuri de armă în cisternele cu benzină. Numai datorită acțiunilor energice ale paznicilor și ale pompierilor chemați la fața locului, a fost împiedicat un mare incendiu, care ar fi putut să se extindă asupra unei mari părți a orașului.Cu cîteva zile în urmă, la Antibes
REDACȚIA ȘI ADMINISTBATIA : București. Piața „Sctnteii”. Tei. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzori! voluntari din întreprinderi șt instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil E'
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