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• A. Gregorian, N. Rădulescu 
Pentru ridicarea nivelului 

muncii politico-educative în în
treprinderi (pag. 2-a).
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GENEVA a avut loc

Treierișitl în același ritm

întreprin- 
„Dealul 

din Capl- 
Muncitor

Cursuri de pregătire 
pentru viitorii studențî
La Institutul de mine din Petroșeni 

s-au deschis zilele acestea cursurile de 
pregătire a viitorilor studenti, care se 
vor prezenta la examenul de admitere 
în institut. De asemenea, la sediul în
treprinderii de construcții siderurgice 
Hunedoara se tin de 4 ori pe săptămînă, 
cursuri de pregătire pentru cei aproape 
60 de constructori, absolvenți al școlilor 
medii, care se vor prezenta la concursul 
de admitere în învătămîntul superior. 
Peste 1.000 de tineri din orașele și satele 
regiunii 
cursuri 
terii în

Hunedoara urmează asemenea 
de pregătire în vederea admi- 
învățămintul superior. Cel mai 

______  mulți dintre ei se 
pregătesc să devină 
ingineri mineri, si- 
derurgiști, să stu
dieze agronomia sau 
medicina veterinară.

GUVERNUL SOVIETIC, 
ca răspuns la seria de 
experiențe nucleare ame
ricane, a hotărît, în inte
resul asigurării păcii și 
securității popoarelor, e- 
fecluarea de experiențe cu 
cele mai noi tipuri de 
arme nucleare. (în pag. 
IV-a — Declarația guver
nului U.R.S.S.).

LA
la 21 iulie ședința de în
chidere a conferinței pen
tru Laos. Șefii delegațiilor 
participante la conferință 
au aprobat „Declarația 
cu privire la neutralitatea 
Laosului“ și protocolul la 
această declarație.

IN PERU au loc mari 
demonstrații de protest 
împotriva juntei militare

Un nou produs chimic 
pentru agricultură

Agricultura noastră folosește un nou 
produs pentru combaterea mălurii la 
grîu — granodinul. Realizat de Com
binatul chimic Borzești, noul produs 
a fost experimentat cu rezultate bune 
de către institutele de specialitate țn 
tratarea grîului de sămînjă contra mă- 
lurei, dovedind o eficacitate sporită 
fajă de produsele similare folosite 
pînă acum.

Gospodăriile agricole colective pot 
procura acest produs prin unităfile co- 
operafiei de consum.

• Căminul nostru: Maria Ei- 
wen — Cum ne-am obișnuit 
copiii să aibă grijă de noile 
cuințe (pag. 2-a).
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In gospodăriile colective

Construcții zootehnice 
ieftine și

în această perioadă, în agricul
tură sînt în plină desfășurare nu
meroase lucrări. Strîngerea recoltei 
la timp și fără pierderi, executarea 
arăturilor de vară stau în centrul 
preocupărilor oamenilor muncii de 
pe ogoare. Bunii gospodari, folosind 
bine forțele de care dispun și or-

saganizînd bine munca, reușesc 
facă toate lucrările la timp.

Se știe că sporirea numărului 
animale și creșterea producției 
lapte, carne, lînă, ouă depinde 
rezolvarea unui șir de probleme din
tre care rolul principal îl are asi
gurarea furajelor și a construcții
lor necesare. Anul acesta gospodă
riile colective au dezvoltat mult 
fermele de vaci cu lapte, porci, oi 
și păsări. De aceea au prevăzut să 
realizeze un mare volum de con
strucții, din care peste 8 000 de 
grajduri. în numeroase raioane și 
regiuni au fost luate o serie de mă
suri pentru realizarea ritmică a pla
nului de construcții și pentru redu
cerea costului lucrărilor. în această 
privință merită să fie subliniate mă
surile întreprinse de organele de 
partid și de sfaturile populare din 
regiunea Argeș. Aici s-a asigurat din 
timp documentația necesară și s-a 
făcut amplasarea construcțiilor; gos
podăriile colective au fost temeinic 
îndrumate și sprijinite în procura
rea materialelor' de construcție; s-a 
organizat bine și munca echipelor 
și brigăzilor de construcții. La fel 
s-a procedat și în alte regiuni. Ca 
urmare, în gospodăriile colective 
din regiunile Argeș, Dobrogea, 
București, Cluj, o bună parte din 
construcțiile planificate se află în- 
tr-un stadiu avansat sau sînt ter
minate.

în toate regiunile țării, numeroase 
gospodării colective au dobîndit o 
bună experiență în realizarea unor 
construcții bune și ieftine. Colecti
viștii din Rastu, regiunea Oltenia, 
folosesc pe scară largă materialele 
de construcție din resurse locale. 
Astfel grajdurile sînt nu numai ief
tine, ci și igienice, deoarece asigură 

‘ o temperatură-- "normală "și" au o- 
bună ventilație.

O bună experiență în realizarea 
unor construcții trainice și ieftine 
au dobîndit și colectiviștii din Ca- 
lafindești, regiunea Suceava. în fie
care an ei au scos mii de metri 
cubi de piatră care a fost folosită 
la construirea de grajduri, saivane, 
magazii. Preluînd experiența de la 
Calafindești, colectiviștii din co
muna Miorcani au scos peste 1 300 
mc piatră, din care peste 1 000 mc 
a și fost transportată la locul unde 
se înalță noile construcții. în total, 
colectiviștii construiesc anul acesta 
5 grajduri de cîte 100 vite mari, din 
care o parte se află într-un stadiu 
avansat, o maternitate de scroafe, 
un saivan pentru oi și altele. Pen
tru realizarea acestor construcții co-

de 
de 
de

DUMINICI
COLECTIVISTE

f La Gherășeni-Buzău. Dumini- j 
f că. Zi de „odihnă colectivă". J 
l Au venit colectiviști din Pogoa- J 
( nele și din Merei, Stîlpu, Mon- j 
1 teoru, Costești. Din peste 20 de J 

sate. Au vizitat grajdurile și ] 
hambarele gospodăriei, au ascul- j 
lat expuneri, au cercetat cu in- J 
teres expozițiile volante, au vă- j 
zut pe estrada din pădure echi- j 
pele artistice, au cinstit cîte o ) 
sticlă cu bere... Gazdele și-au in- j 
uitat apoi oaspeții în spatele j 

( plantației care protejează curtea j 
j- gospodăriei, acolo unde încep j 
f lanurile.
1 Sub cerul înnorat, prevestind j 
j o binevenită ploaie, lanurile se J 
( văd numai ici și colo. Cea mai j 
( bună parte — miriști Și chiar j 
i

I , „— ..
[ ședințele gospodăriei.

— Cum de-ați recoltat atît de j 
j repede ? J
} — Mai bine zis la timp, pre- j
( cizează cei din Gherășeni. Am 

urmărit pîrguirea tarla cu tarla, 
pe loturi mici. E experiența noa
stră. Nu uitați că și. anul trecut 
noi am început recoltatul cu două 
zile înaintea oricărei gospodării 
din raion.

Urmînd recomandările agroteh- J 
nicii, colectiviștii din Gherășeni j 
nu au așteptat pîrguirea întregii j 
culturi de grîu. în afară de pre- I 
gătirea campaniei de recoltat, ei j 
ari cercetat zilnic fiecare tarla și, j 
unde găseau grîul într-un stadiu J 
mai avansat, începeau recoltatul, j

— Cînd o să ne întoarcem în j 
gospodăriile noastre, o să punem I 
în aplicare cele învățate aici, j 

( spunea un brigadier dintre oas- j 
( peți. Obiceiul e foarte bun : ne ) 
l întîlnim într-o comună colecti- j 
( viști din zeci de gospodării, ne j 
( împărtășim unul altuia expe- J 
1 riența, vedem realizările gazde- j 
[ lor, învățăm, ascultăm conferin- j 
I țe, muzică, vedem spectacole, J 
[ încingem hore, ne distrăm... în- | 
( tr-un cuvînt, o inițiativă frumoa- j 
( să și folositoare. J
£ C. L. j

f
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j — Și chiar semănături proas- j 
( pete, adaugă Lazăr Spînu, pre- j 
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In interiorul ziarului

® Marea sărbătoare 
porului polonez (pag. 3-a).

58 de sonde forate peste 
prevederile planului

Pînă în prezent petroliștii din sectorul de foraj au
forat peste prevederile planului 58 de sonde. Obți
nerea acestui succes se datorește extinderii acțiunii 
pentru forarea rapidă și economică a sondelor’ și a 
forajului cu turbina în toate regiunile petroliere ale 
țării. Aproximativ jumătate din volumul total de 
foraj a fost efectuat în acest an cu ajutorul turbinei. 
Aplicarea acestei metode înaintate de lucru a permis 
sondorilor să depășească simțitor viteza de lucru pJa- 

anificată și să reducă în acest fel durata de săpare 
unei sonde.

lectiviștii folosesc, în afară de pia
tră, și alte materiale locale — stu
ful, lemnul pentru construcții ru
rale etc.

Reducerea costului construcțiilor 
pe baza folosirii materialelor locale 
și executarea ritmică a lucrărilor 
preocupă pe membrii multor gos
podării colective din întreaga țară. 
Iată ce ne scrie în legătură cu a- 
ceasta corespondentul voluntar Con
stantin Dobriceanu din Babadag, 
regiunea Dobrogea. „Gospodăria 
colectivă din Zebil a folosit pe 
scară largă materialele din resur
se locale. Anul trecut, costul 
construcțiilor a fost redus cu 40 la 
sută față de prevederile proiectelor. 
Stadiul construcțiilor prevăzute pen
tru acest an este avansat. Colecti
viștii au procurat peste 3 000 mal
dăre de stuf pentru acoperiș, au 
confecționat mii de chirpici, au pre
gătit peste trei vagoane de var și 
au scos peste 500 mc de piatră din 
carierele ce se află în împrejurimi. 
Gospodăria a cultivat 12 ha cu se
cară, semănată special pentru a ob
ține paiele necesare la acoperișul 
cotețelor pentru păsări și al. altor 
construcții. Harnicii colectiviști din 
cele 2 echipe de construcții, con
duse de Gheorghe Voinea și Ilie Cu- 
culici, lucrează de zor la înălțarea 
construcțiilor”.

în multe părți însă executarea 
lucrărilor de construcții este tără
gănată de pe o zi pe alta. în re
giunile Iași, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și în alte regiuni, o serie de 
construcții zootehnice prevăzute a 
fi ridicate în acest an în gospodă
riile colective, nici n-au fost începu
te. în aceste regiuni au fost termi
nate foarte puține din construcțiile 
prevăzute, cu toate că a trecut o 
mare parte din timpul cel mai pri
elnic pentru executarea lucrărilor.

Se mai întîmplă să cons tați că 
n-au fost terminate construcții în
cepute încă de anul trecut. Astfel de 
cazuri se întîlnesc la gospodăriile 
colective din Gostinu, Băneasa, 
Brăștinari și alte comune din raio
nul Giurgiu, cu toate că aici se gă
sesc însemnate cantități" de mate- ' 
riale de construcții nefolosite.

Pentru a grăbi ritmul construcții
lor este absolut necesar ca consiliile 
agricole raionale și regionale, în
drumate îndeaproape de organele 
de partid, să ia măsuri de spriji
nire a gospodăriilor colective în
deosebi în ce privește procurarea, 
producerea și folosirea materiale
lor din resurse locale.

O problemă care trebuie să stea 
in atenția consiliilor agricole raio
nale și regionale este prelucrarea 
materialului lemnos, folosirea cu 
chibzuială a lemnului rezultat din 
defrișarea arboretelor izolate și din 
alte surse. Evitarea risipei de lemn 
și de alte materiale de construcție, 
îndeosebi prin adoptarea unor so
luții constructive economicoase, 
constituie mijloace importante pen
tru realizarea de construcții ieftine.

Este știut că în fermele de ani
male sînt necesare mari cantități de 
apă curată de care depinde în bună 
măsură îndeosebi producția de 
lapte a vacilor. Iată de ce se im
pune ca, paralel cu construirea a- 
dăposturilor, să se asigure și apa 
necesară prin săparea unor fîntîni, 
amenajarea unor jgheaburi sau in
troducerea adăpătorilor automate.

în gospodăriile colective există 
suficiente forțe atît pentru recolta
rea Ia timp și fără pierderi a ce
realelor, cît și pentru celelalte lu
crări. Se cere însă o bună organi
zare a müncii astfel ca toate lucră
rile să se facă la timp. Trebuie să 
se urmărească realizarea 
obiectivelor planificate : 
cotețe, maternități pentru scroafe 
etc. Grăbirea ritmului lucrărilor 
de construcții, folosirea pe scară cît 
mai largă a materialelor locale con
stituie mijloace principale pentru 
realizarea în întregime a planului 
de construcții zootehnice.

8
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Rabotorul Au
rel Atanastu este 
unul dintre frun
tașii în producție 
din secția meca
nică a 
derii 
Spirit" 
tală. 
cu o înaltă cali
ficare, el reali
zează la cele 
două mașini la 
care lucrează nu
mai piese de cea 
mai bună calita
te ; lună de lună 
îșl depășește sar
cinile de pro
ducție.

Rezultatele sale 
se bazează pe 
buna organizare 
a locului de 
muncă, pe apli
carea de metode 
înaintate. Citește 
multă literatură 
de specialitate, 
se tine la curent 
cu noutățile din 
domeniul mese
riei sale pentru 
a-și perfecționa 
pregătirea profe
sională.

(Foto : 
M. Andreescu)

In regiunea Dobrogea

tuturor 
grajduri,

cu secerișul

S-au terminat recoltatul 
și treieratul păioaselor
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).— In 

ultimele zile recoltatul griului în regiu
nea Dobrogea s-a intensificat. Ca ur
mare a folosirii întregii capacități de lu
cru a combinelor și a altor mașini agri
cole, precum și printr-o bună organi
zare a muncii, rînd pe rind gospodăriile 
de stat și colective au raportat termina
rea recoltatului qrîului.

Ieri, toate unitățile agricole din regiu
nea Dobrogea au raportat terminarea 
secerișului și treierișului pe întreaga su
prafață de 253.831 ha.

Recolta a ajuns în magazii
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In 

gospodăriile de stat din regiunea 
Iași s-a recoltat pînă acum întreaga 
suprafață de 1137 ha cu orz și 
grîul de pe 10 000 ha din cele 21 000 
ha existente. Grîul de pe suprafe
țele recoltate cu combinele a și fost 
înmagazinat. Fruntașe sînt gospo
dăriile de stat Huși și Tutova care 
au terminat această lucrare, iar 
gospodăriile de stat Fălciu, Murgeni 
și Bîrlad recoltează ultimele hectare.

Pe ogoarele regiunii Brașov
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 

regiunea Brașov — regiune de munfe 
— grînele au ajuns mai tîrziu la ma
turitate. în raioanele Sibiu, Mediaș și 
Sighișoara; recoltatul a început din plin 
abia la începutul acestei săptămîni. A- 
cum se lucrează intens în întreaga 
regiune. Combinele, secerătorile-legă- 
tori, batozele, totul este pus în miș
care. Folosind în acest scop fiecare 
oră bună de lucru, întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor, muncitorii din 
gospodăriile de stat și colectiviștii din 
regiune au reușit să recolteze pînă a- 
cum cerealele păioase de pe o supra
față de peste 4 000 ha.

La gospodăria de stat Sîmbăfa s-a 
obținut o depășire a vitezei zilnice sta
bilite în plan cu peste 40 la sută. Ca 
urmare, orzul a fost recoltat de pe în
treaga suprafață cu două zile înainte 
de termenul fixat. De asemenea, colec
tiviștii din Gușferița au terminat recol
tatul orzului printre primii din raionul 
Sibiu. El au recoltat și grîul de pe o 
suprafață de 10 ha. Fruntași la recoltare

gospo- 
Oltului 
mijloa- 
seceră- 
combi-stau Iar pe alocuri

lucrul cu tntîrziere. Zilele 
gospodăria colectivă Șeica 
timpul era foarte frumos,

♦♦

Tovarășii Emil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor și ener
giei electrice, Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, Aurel Vijoli, ministrul finan
țelor, și alte persoane oficiale au 
vizitat sîmbătă la amiază Expoziția 
téhnicâ și științifică franceză.

IaOaspeții au fost întîmpinați, 
sosire, de ministrul industriei Fran
ței, Michel Maurice Bokanowski, de 
Pierre Paul Bouffanais, ministrul 
Franței în R. P. Romînă, de membri 
ai legației șl alte persoane oficiale 
franceze.

Reprezentanții firmelor franceze 
au prezentat produsele expuse, dînd 
ample explicații.

(Agerpres)

sînt și colectiviștii din Codlea, precum 
și cei din Feldioara. Afît recoltatul cit 
și treieratul se desfășoară bine și în alte 
gospodării colective: Șelimbăr, Axente 
Sever, Bazna, Cristian, Richiș, Vorum- 
bloc, D'arieș etc.

Dacă în majoritatea gospodăriilor de 
stat și gospodăriilor colective se lu
crează din plin la sfrîngerea recoltei, 
trebuie spus însă că în unele 
dării de stat, ca Șercaia, Valea 
și altele nu sînt folosite toate 
cele. Unele secerători-legători, 
tori simple 
nerii încep 
trecute, la 
Mică, deși
combinele nu lucrau deoarece Ingine
rul agronom al gospodăriei susținea că 
timpul nu permite. La Insistența tov. 
Constantin Sullcă din partea serviciului 
regional S.M.T. s-a început recoltatul, 
putîndu-se recolta în condiții optime.

A lua foaie măsurile pentru termi
narea cît mai grabnică « secerișului 
și freierlșulul, a Interveni operativ 
unde se semnalează deficiențe, astfel 
ca recolta să fie transportată cît mai re
pede șl fără pierderi — iată principa
lele sarcini care se pun în fața uni
tăților agricole din regiune.

reacționare care a pie» 
luat puterea. în țară so 
desfășoară puternice miș
cări greviste.

LA DJAKARTA a avui 
loc la 21 Iulie inaugurarea 
festivă a unui stadion 
■construit cu ajutorul Uniu
nii Sovietice. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul 
Sukarno, președintele In
doneziei, și A. Mikoian, 
prim-viceipreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

STUDENȚII DIN VALPA
RAISO (CHILE) au orga^ 
nizat o demonstrație anti- 
franchistă în fața clădirii 
consulatului spaniol, unde 
se sărbătorea împlinirea 
a 26 de ani da la dezlăn
țuirea rebeliunii lui Frâu* 
co împotriva lepubliciL

Uzina „Metalurgica" Bacău. Maistrul I. Godea șl 
șeful de echipă ]. Cambos fac o ultimă verificare la 
vanele destinate industriei petroliere.

(Foto i Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone
Tovarășului JOZEF CYRANK1EW1CZ,

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 

Stat, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Rom’,ne și întregul 
popor romîn vă transmit dv. și prin dv. poporului p-.ionez frate un 
fierbinte salut și cele mai cordiale felicitări, cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Populare Polone.

Participînd din toată inima la această sărbătoare, poporul romîn 
își exprimă bucuria sa pentru victoriile obținute de harnicul popor 
polonez, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în munca 
sa liberă și creatoare, pe drumul construirii socialismului.

Intre Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă 
s-au statornicit și se dezvoltă neîntrerupt relații de prietenie trainică 
și de colaborare multilaterală, ale căror rezultate rodnice contribuie 
la dezvoltarea celor două țări, la întărirea unității lagărului țărilor 
socialiste.

Exprimînd năzuințele de pace ale popoarelor romîn șl polonez, 
țările noastre împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte state socia
liste militează neabătut pentru dezarmarea generală și totală, pentru 
lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful 
politicii leniniste de coexistență pașnică șl victoria cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv. și întregului popor polonez noi și mari 
succese în opera de construire a socialismului, pentru înflorirea con
tinuă a Poloniei socialiste prietene.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

teiul Comerțului Interior 
a dat recent o dispoziție 
care interzice să se ein
te tare după ora 23, cînd 
și stațiile de amplificare 
trebuie oprite. Dispoziția 
aceasta este interpretată 
însă uneori pe dos.

Ne-am oprit la grădina 
de vară a restaurantului 
„Ciocîrlia" de pe Splaiul 
Unirii. Orchestra — în 
mare vervă. Toate jalu
zelele de la ferestrele 
blocurilor din jur erau 
trase. Firesc...

— Pînă la ce oră se 
cîntă așa tare ?

— Pînă la ora 23—răs
punde senin responsabi
lul grădinii.

— Și acum cît e ora ?
— 24 și un sfert.
— Atunci ?
Intervine șeful orches

trei. El are un punct de 
vedere propriu în pri
vința dispoziției de mai 
sus :

— Știți, conform dispo
ziției, după ora 23 difu
zoarele sînt oprite. Noi 
cîntăm țn grădină. Or, 
în saloanele restaurantu
lui mai sînt consumatori. 
Nu-i putem lipsi de mu
zică. Cîntăm mai tare 
ca să audă și ei.

O situație asemănătoa
re am întîlnit și la gră
dina restaurantului „Pă
cii" pe B-dul Banu Manta.

jungem pe strada 
*■ Grigore Mora. O 

stradă liniștită, năpădită 
de verdeață. Nu trec tram-

vaie, mașinile sînt rare. 
Dar s-au găsit și aici oa
meni care să strice odihna 
celorlalți. Din casa cu nu
mărul 25, printr-o fereas
tră larg deschisă, se re
varsă în noapte melodia 
înverșunată de pe o ban
dă de magnetofon. Veci
nii se plîng că în fiecare 
seară magnetofonul le 
servește concerte nedo- 
rite.

Regulamentul de circu
lație inteizice clacsona- 
tul după ora 22. în locul 
semnalului sonor se folo
sesc semnalele luminoa
se. Sînt însă unii condu
cători auto care uită a- 
ceastă regulă. Ai nevoie 
de clacson noaptea, la 
ora 2, cînd pe stradă nu 
e aproape nimeni ? Șofe
rul Gheorghe Simionescu, 
conducător al autoturis
mului cu nr. 
sona strident 
dul 1 Mai.

★
A respecta

lorlalți este o problemă 
de educație cetățeneas
că, o obligație la care 
re îndeamnă bunul simț. 
Cei care nu obișnuiesc 
să se sinchisească de li
niștea orașului se pun, 
firește, într-o lumină pu
țin măgulitoare. Opinia 
publică nu se împacă cu 
asemenea atitudini, care 
se abat de la principiile 
conviețuirii civilizate.

D. MINCULESCU 
V, TINCU

sol. Și continuă netulbu
rat : „Lalele...".

Erau patru tineri care, 
întrecînd măsura la bău
tură, își descoperiseră 
în miez de noapte vocația 
de cîntăreți. Leu Florea 
lucrează la întreprinde
rea de coniecții metalice 
și aparataj. în plus, se 
prezintă și ca sportiv, 
activitate care nu se îm
pacă deloc cu băutura 
și nopțile irosite. Poate 
că n-ar strica să afle 
despre această activita
te extrasportivă, pe lîngă 
tovarășii din colectivul 
în care lucrează, și cei 
din conducerea clubului 
„Metalul".

Cu aceeași intensitate 
vocală și aceeași lipsă 
de respect pentru odihna 
cetățenilor participau la 
„concertul“ nocturn și cei
lalți : Dumitru Alexandru 
— viitor conducător auto, 
și Ștefancu Daniel — fri
zer. A patra „voce" apar
ținea lui S. Hari, elev în 
vîrstă de 14 ani. Cum s-ar 
fi simțit părinții lui, care 
dormeau la acea oră în 
casa de pe B-dul Muncii 
nr. 240—242, dacă și-ar 
fi auzit feciorul ?

Pornim mai departe. 
E plăcut să petreci 
cîteva ore într-o grădină- 
restaurant. Toate 
bune însă pînă în clipa 
cînd, 
sura, 
devin 
locuitorii din jur. Minis-

înt ceasurile cînd 
peste oraș se aș

terne liniștea. Animația 
de pe străzi se domoleș
te, una după alta se sting 
la ferestre luminile. Ma
șinile lunecă fără zgomot 
pe asfalt, „clacsonînd" 
doar din faruri. După o 
zi de muncă, bucurește- 
nii se odihnesc.

în miez de noapte am 
pornit, împreună cu cîți- 
va lucrători de la Direc
ția Generală a Miliției, 
într-un raid prin Capita
lă. Scopul raidului : cum 
se respectă liniștea ora
șului. Am străbătut arte
re mari și străduțe mici, 
am colindat prin diferi
te cartiere. Și se poate 
spune că, în general, li
niștea este asigurată. 
Numai ici, colo... Dar să 
vi-i prezentăm mai bine 
pe zgomotoșii nocturni.

Calea Griviței. Cîte un 
trecător întîrziat gră
bește pașii spre casă. E 
<ald și ferestrele sînt 
larg deschise. Deodată, 
liniștea e străpunsă de o 
„melodie" stridentă. Niște 
„Lalele, lalele" săreau 
în buchete... sonore, prin 
toate ferestrele deschise. 
Oamenii ies pe balcoane 
apostrofîndu-i pe scan
dalagii. Dar ei nu iau 
nimic în seamă. Ba mai 
mult, unul dintre el, pe 
nume Leu Florea, le răs
punde „îngăduitor“ :

— Vă iert. Azi sînt v«-

mă- 
vară

întrecîndu-se 
grădinile de 
o pacoste pentru

sînt

Un nou bloc po șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală R. Coqtln)

678-B, clac- 
pe bulevar-

odihna ce-



inventivitate și d9

AL. GÎRNEAȚA

luat part© și la multe

cu 
în 

din 
mă

„cetă- 
au în- 
purta- 
și pă- 
liniștii. 

po

Lucia loan, 
mame adună 
le citesc bas- 
rulează filme

toți cei care au acțio- 
la stingerea focului au 
cu semnul onorific:

ION MIHĂILEANU

regiunii 
adusă 

săptămâni

unde ! 
să

a- 
de 
la

Mamaia 1962 [Foto : Agerpresj

Oameni curajoși
FĂGĂRAȘ (coresp. „Scînteii"). — 

Intr-una din zile, la topitoria de in 
Cîrța, raionul. Făgăraș, a izbucnit 
un incendiu. Flăcările purtate de 
vînt înaintau cu iuțeală spre hala 
unde erau snopii de materie pri
mă și fuioarele de in. Se aflau în 
apropiere comuniștii Virgil Stoica, 
Gheorghe Schneider, utemista Maria 
Oană și maistra Ana Colceru. Ei au 
intervenit cu curaj. Deși erau ame
nințați de flăcări, au dat dovadă, 
împreună cu alți muncitori, de abne
gație și de înalt spirit de răspun
dere față de avutul obștesc, reușind 
ca pînă la sosirea pompierilor să 
localizeze și să stingă focul.

Fapta lor a stârnit admirația în
tregului colectiv. Tovarășii de mun
că i-ati felicitat călduros. Recent, la 
topitorie a avut loc o adunare de un 
fel deosebit; 
nat cu curaj 
fost distinși 
„Fruntași în paza contra incendii' 
lor”.
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i

r
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Cartierul Pajurei din raionul 
„Grivifa Roșie“ a răsărit ca din 
pământ, pe un loc unde nu erau 
decit gropi și bălării. Pînă acum, 
s-au construit 30' do blocuri în care 
s-au mutat aproape 900 de familii, 
în dese rîuduri, noi, locatarii, am 
avut prilejul să ne sfătuim cum să 
gospodărim și sa păstrăm cît mai 
bine locuințele noastre. Am hotărît 
să veghem să nu se producă stri
căciuni la instalații, să avem grijă 
de curățenia încăperilor, să nu se 
zgîrie și să nu se murdărească 
pereții. într-uri cuvînt, blocurile să 
rămînă tot așa de frumoase ca și 
în prima zi cînd am venit aici.

Cu locatarii, în mare parte mun
citori, ne-am înțeles ușor în aceas
tă privință. Rămînea acum să ne 
învățăm și copiii să respecte tot 
ceea ce s-a clădit cu atîta trudă 
și cheltuială. Unii copii jucau min
gea pe unde se nimerea. Și, încă 
din primele zile, au fost cîieva 
geamuri sparte și pereți murdăriți. 
Bineînțeles, părinții i-au mustrat, 
dar lucrurile nu s-au prea îndrep
tat. Ne-am gfndif atunci că treaba 
aceasta nu privește, în definitiv, 
numai pe părinți, ci ne privește 
pe noi toți. Am făcut apel, așadar, 
la organizațiile noastre obștești și 
le-am cerut ajutorul.

într-o bună zi, comisia de femei 
din cartier a organizat o discuție 
pe tema aceasta care ne stătea 
atît de mult la inimă. Au fost pof
tiți părinții și, de bună seamă, și 
copiii. Au luat cuvîntul multe 
mame. Ele au povestit în ce con
diții grele se locuia pe vremea 
burgheziei și cît de mult contra
stează vechile căsuțe insalubre cu 
noile apartamente luminoase, cu 
baie și lumină electrică.

— în aceste locuințe trăiți și voi 
— s-a adresat o femeie copiilor 
de față. Aici veți locui, poate, și 
cînd veți fi mari. Dacă stricați azi 
ceva, mîfne altceva, cum o să a- 
rate casele peste clțiva ani î Ce-o

să zică lumea despre cartierul 
nostru, cum o să ne judece fiincă 
n-am păstrat cum trebuie tot ce 
ne-a pus statul nostru la dispo
ziție ?

Copiii au fost foarte impresio
nați. Întîi, pentru că fuseseră pof
tiți la o discuție în rînd cu oameni 
mari ; dl doilea, pentru că au fost 
invitați să-și spună părerea și, cum 
s-ar zice, să facă și ei propuneri, 
în definitiv, cărui copil nu-i place 
să facă și el o muncă folositoare, 
să simtă că ne putem bizui pe 
priceperea și destoinicia lui ? 
Mulți copii au hotărît să ia asupra

2—5 după amiază, nu vezi țipenie 
de copil pe afa'jă. Un copil stă de 
veghe să amintească eventualilor 
colegi de joacă întîrziați că e ora 
cînd trebui© să stea în camerele 
lor și, pe urmă se duce și el la 
culcare. Seara, de Ia 9 în sus, 
joaca încetează cu desăvîrșire.

Luorînd alături de cei vîrstnici 
la aranjarea spațiilor verzi, la în
treținerea grădinilor cu flori, copiii 
se deprind să respecte munca. Ni 
s-a umplut inima de bucurie cînd 
i-am văzut plivind buruienile, aju- 
fînd Ia împrejmuirea straturilor cu 
un mic gărduleț de sîrmă și văru- 
indu-1 apoi tot ei cu niște pensu- 
Hțe improvizate. în mijlocul aces
tor spații verzi, create cu ajutorul 

înșiși au fixat cîte o 
inscripția : „nu căleați

lor supravegherea curățeniei pe 
scări și în holuri și a liniștii în 
orele de odihnă. Alții s-au oferit 
să ajute Ia îngrijirea spațiilor 
verzi. La aceste activități au fost 
îndemnați să ia parte, mai ales, 
copiii cei mai neastîmpărați. A 
fost o idee bună și ne putem bu
cura de unele rezultate.

Aflîndu-se în situația de 
țeni cu răspundere“, copiii 
ceput să-și schimbe vizibil 
rea, au devenit apărători 
strători ai curățeniei șl ai
Dacă cineva aruncă o hîrtie 
scări, micul cetățean îl poftește 
politicos s-o strîngă de pe jos și 
să nu uite că în bloc curățenia 
est© leg©.

Pentru joacă, copiii au fost sfă- 
tuiți să folosească terenurile li
bere din preajma șantierului. Aici 
au spațiu cît le dorește inima... și 
nu sînt geamuri.

Cele mai bun© rezultat© le-am 
avut cu asigurarea liniștii. înainte 
vrem©, cînd copiii se jucau între 
blocuri, oamenii nu se puteau o- 
dihni ca lumea. Acum, între orele

copiilor, ei 
plăcuță cu 

, pe iarbă".
Copiii au

acțiuni gospodărești ale cartieru
lui. Au ajutat la strîngerea fieru
lui vechi, au adunat din preajma 
șantierului de construcții 500 de 
scoabe aruncate cînd s-au des
făcut schelele, pe care șantierul 
le poate folosi din nou.

Ce mai fac altceva copiii noștri 
în timpul liber ? Comisia de femei 
a căutat să le dezvolte gustul pen
tru citif. Tovarășele 
Ana Nefcu și alte 
copiii în aer liber și 
me și poezii. Cînd 
pe șantier copiii sînt chemați și ei.

Ocupîndu-ne de copii, am reușit 
să-i cunoaștem mai bine și să-i 
putem influența direct în spiritul 
educației comuniste. E bine că 
s-au obișnuit să respecte bunurile 
statului, liniștea cetățenilor. Dar 
cîștigul cel mai mare este că ve
dem apărînd în ei mlădițe ale oa
menilor de mîine, așa cum ne gîn- 
dim că ar trebui să ile.

MARIA ERVEN 
membră în comitetul raional 
al femeilor „Grivița Roșie”- 

București

De la o vreme, nu 
mă mai chema nimeni 
la telefon. Parcă în
ghețase. Nu mai eram 
confund-at cu florăria 
„Codlea” sau cu res
taurantul „Gambri- 
nus” și nici cu fa
milia Popescu.

Cînd s-a întors soția 
mea de pe teren, mi-a 
spus :

— Am telefonat de 
trei ori de la Craiova 
si nu erai acasă !

— Acasă am fost !
După vreo cîteva 

zile. îl întâlnesc pe 
inginerul Georgescu.

— Te-am căutat la 
telefon. Ai fost în 
concediu ?

— Da’ de 
Abia mă pregătesc 
plec.

Vineri dimineața, 
lerg să nu întârzii 
la o ședință, 
U.C.F.S. Aștept vreo 
15 minute. Nu apare 
nimeni. Aflu că șe
dința se a minase, că 
tovarășii mă cântaseră 
la telefon !

Care să fi fost mis
terul ? înștiințarea Di
recției P.T.T.R. a Ca

pitalei ?i 
București, 
multe 
urmă de poștașul 
cartierul nostru, .... 
informa : „Vă facem 
cunoscut că din mo
tive tehnice vă vom 
schimba numărul de

telefon. Postul dv. va 
răspunde la numărul... 
Schimbarea se va e- 
fectua la o dată care 
vi se va comunica”...

Mă uit. la data de pe 
înștiințare. Nu mi-a co
municat nimeni schim
barea. deși au trecut 
mai bine de două luni 
de la primirea adre
sei. Ba. mai mult, zi
lele trecute am achitat 
taxa abonamentului 
pe luna viitoare. Tot 
pentru numărul vechi. 
Atunci ? Mi-a venit o 
idee. Mă reped pînă 
la un telefon public. 
Formez numărul pe 
care urma să-l am 
..din motive tehnice”. 
Telefonez adică

mine acasă. Și, surpri
ză ! Mi se răspunde.

Dar o surpriză nu 
vine niciodată singură. 
Deunăzi, îmi spune 
un vecin :

— Știi, am fost cu
plat la telefonul du- 
mitale.

— De unde să știu ? 
Deocamdată așteptam 
ca, Direcția P.T.T.R. 
să-mi comunice schim
barea numărului.

De data asta, însă, 
nu m-am mai mirat. 
Se pare că așa obiș
nuiesc să procedeze 
cîteodată tovarășii de 
la Telefoane. Nu e 
vorba de unele măsuri 
de ordin tehnic, ne
cesare și justificate. 
E vorba, de procedeu. 
Nu ești întrebat, in
format dinainte. Ești 
pus în fața faptului 
împlinit.

Poate că n-ar fi rău 
ca la Telefoane să se 
studieze cît de ele
gante sînt asemenea 
procedee adoptate față 
de abonați.

C. MANTU 
(pe baza unor sesizări 
primite la redacție)

Volumul de pam
flete „Cine intră în viMnele librăriilor 
la muzeu ? de Ion 
Mihăileanu, se 
înscrie in șirul multor lucrări izbu
tite ce aparțin acestui gen do pres
tigiu al pttbliaistioii noastre. Pam
fletul este drag și scriitorului romîn 
— care-1 profesează de la începutul 
literaturii noastre moderne — și citi
torului. Acest lucru îl evidențiază, în 
prefața volumului, poetul Miron 
Radu Paraschivessu, el însuși meșter 
al polemicii : „Pamfletul și-a găsit 
întotdeauna în țara noastră un prea 
fertil tărîm în care să strălucească 
și să înțepe... Și dacă e adevărat 
că romînul e născut poet, tot atît 
de adevărat mi se pare că el, plin 
de vervă, de 
umor, a supt la țîța mamei și darul 
polemicii, dusă cu haz și artă".

„Eroii" pamfletelor lui Mihăileanu 
sînt oameni politici contemporani, 
unii dintre ei, ca Adenauer și Nixon, 
conducători ai unor curent© politice 
îiltrareacționare, regi ai industriei ca 
Rockefeller, ideologi burghezi, pu
bliciști, transfugi. Punctul d© vede
re al autorului, viziunea în care n© 
este prezentată galeria de mari și 
mici personaje generat© de o orân
duire în putrefacție, apar cu limpe
zime de la prima pagină. De pe po
zițiile combative ale clase; munci
toare, ale adevărului și umanismu
lui, pamfletarul polemizează plin de 
ironie cu teoreticienii „noului" capi
talism, demască pe purtătorii de cu
vînt ai „războiului rece", atacă ar
gumentat pe âțîțătorii Ia război, pe 
militariști și revanșarzi — o întreagă 
faună înrăită, menită de istorie piei- 
rii și care nu vede altă cale pentru 
salivarea ei decît o catastrofă ato
mică. Chiar primul pamflet — „Ma
nifestul capitalist“ ■— deschide pers
pectiva asupra acestei lumi, care 
se acoperă de ridicol cu teoriile 
absurde despre o pretinsă vitalitate 
a capitalismului și trezește mînia 
prin acțiunile sale ostile păcii și 
omenirii. încercînd să apere capita
lismul, să-i găsească virtuți, autorii 
aberației intitulată „Manifestul ca
pitalist" pot fi considerați umoriști 
involuntari. Iar autorul relevă cu 
vervă polemică tocmai ridicolul la 
care ajung apărătorii unor aseme
nea teze.

Valoarea pamfletelor constă, în 
primul rînd, în puterea lor de gene
ralizare, în faptul că autorul, por
nind de la fapte cu caracter — în 
aparență — particular, țintește

pects caracteris
tice gîndirii șl 
practicii politice 
burgheze.

Volumului „Cine intră la muzeu ?" 
1 se poate reproșa o oarecare ine
galitate. Alături de pamilete reușitei 
și care formează majoritatea în ca
drul culegerii, se găsesc și cîteva 
scrieri mai puțin izbutite, („Genera
ția Beat", „Domnul Spaak”, „Mal 
catolic decît papa").

Cartea cuprinde șl două jurnale 
do călătorie, unul din Franța, altul 
cu impresii de la Expoziția univer
sală de la Bruxelles. Reporterul, 
care privește locurile vizitate cu 
mult spirit de observație, nu oslo 
părăsit de polemistul principial șl 
combativ, slujind cu consecvență 
ideilo păcii și apropierii între po
poare.

Artiștii amatori 
ai fabricii

O scenă din spectacolul „Oamenii 
înving".

în urmă cu cinci eni, în cadrul clu
bului Fabricii de rulmenfi din Bîrlad 
a luat fiinfă o formalie de teatru, 
lată doar cîieva din piesele puse în 
scenă de acest colectiv : „Năpasta' 
de I. L. Caraglale, „Oaspetele 
din faptul serii" și „O întimplare“ de 
H. Lovinescu, „Cumpăna“ dé L. De
metrius.

In cadrul echipei de teatru s-au 
format artiști amatori care au obfinut 
succese : muncitoarea Ana Roman, 
maistrul Ion Petrache, tehnicianul 
Constantin Jugănaru. Meritorii sînt și 
Interpretările realizate de Elisabeta 
Luchian — dactilografă, Otilia Mi- 
rifă —■ controloare, Ion Galimovskl 
— maistru, Dumitru Bejan — strun
gar, și Nicolae Rainea — maistru.

Recent, în cadrul fazei regionale 
a celui de-al lll-lea Festival bienal 
de teatru „I. L. Caragiale", pe primul 
loc la formafiile sindicale s-au clasat 
artiștii amatori de la Fabrica de rul
menți care au prezentat spectacolul 
„Oamenii înving“ de Al. Voitin. 
Acest rezultat vine să răsplătească o 
muncă entuziastă desfășurată de ar
tiștii noștri amatori.

ELIADE SOLOMON 
coresp. voluntar

Aaî Äi ÄS Ärf :

La muzeul „Grigore Antlpa" din 
Capitală, vizitatorii so opresc cu In
teres în fața unor panouri șl planșe 
în relief, recent confecționate, care 
ilustrează în mod sugestiv aspecte în 
legătură cu apariția șl evoluția vieții 
pa pămînt. Foto : A. Cartojanu

Partidul nostru desfășoară o vastă 
activitate pentru dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii, pentru atragerea lor cît mai ac
tivă la opera de construire a noii 
orînduiri. în această activitate un 
loc important îl ocupă munca poli- 
tico-educativă de masă a partidului. 
Așa cum s-a arătat în documentele 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., ro
lul și însemnătatea ei cresc și mai 
mult în etapa actuală, cînd opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste necesită dezvoltarea activității 
conștiente a maselor în toate do
meniile.

Una din laturile cele mai impor
tante ale muncii politico-educative 
— aceea desfășurată în •întreprin
deri — a constituit recent, obiectul 
analizei unei ședințe a Biroului Co
mitetului regional de partid Ploiești, 
la care au participat și primii secre
tari și secretarii cu problemele pro
pagandei și agitației de la comitetele 
raionale și orășenești, președinții 
consiliilor sindicale locale, reprezen
tanții unor instituții de cultură.

în slujba realizării planului

Partidul a subliniat în perma
nență necesitatea subordonării 
muncii politice-educative de masă 
îndeplinirii sarcinilor economice, 
în întreprinderile noastre, numai 
acea muncă politică este rod
nică, eficace, care militează cu toa
tă forța ei de convingere și mobi
lizare pentru realizarea planului la 
toți indicii, care, convingînd și în
suflețind pe muncitori, tehnicieni, 
ingineri, determină rezultate con
crete în domeniul creșterii produc
tivității muncii, reducerii prețului 
de cost, îmbunătățirii calității.

O asemenea muncă politică des
fășoară cele mai multe organizații 
de partid din întreprinderile regiu
nii Ploiești. Merită să fie relevata 
inițiativele unor organizații de par
tid, care au mărit și mai mult efica
citatea muncii politice.

în schela Moreni, de pildă, se ex
perimentase cu succes aplicarea u- 
nor noi procedee tehnologice la ex
tracția țițeiului, care permiteau înlă

turarea greutăților provocate de vii
turile de nisip. Pentru a extinde a- 
plicarea acestor procedee, Comitetul 
raional de partid Cîmpina a inițiat 
„Tribuna sondorului“ — un ciclu de 
conferințe și convorbiri, în cadrul 
căruia muncitori fruntași, tehnicieni 
și ingineri de înaltă calificare au 
explicat, avantajele și modul de apli
care a noilor metode.

Tot în scopul generalizării expe
rienței înaintate în producție, Comi
tetele raionale de partid Cîmpina 
și Ploiești au organizat consfătuiri 
și schimburi de experiență între agi
tatorii din schelele Băicoi, Boldești, 
Moreni și Cîmpina. Comitetele oră
șenești de partid Ploiești și Cîmpina 
au organizat schimburi de experien
ță între agitatorii din rafinării. în 
unele întreprinderi (Uzina Poiana 
Cîmpina, Rafinăria Cîmpina etc.), 
au fost create puncte de documen
tare pentru agitatori, unde cadre 
tehnice ■ din cele mai competente îi 
instruiesc asupra principalelor pro
bleme ale producției, asupra meto
delor înaintate.

în felul acesta, agitatorii au putut 
aduce o contribuție prețioasă la ex
tinderea în schelele Băicoi, Moreni și 
Boldești a acțiunii „La sonde — in
tervenții rapide și de bună calita
te“ ; eficacitatea ei s-a vădit în fap
tul că pierderile de țiței din inter
venții au fost reduse cu mult. în ra
finării, ca urmare a muncii politice 
duse de organizațiile de partid și a 
măsurilor tehnico-organizatorice care 
au fost luate, s-a dezvoltat acțiunea 
pornită sub lozinca „Din fiecare 
tonă de țiței — produse cît mai 
valoroase și de bună calitate“ ; a- 
ceasta a făcut ca la rafinăria Cîm
pina, de pildă, să se obțină în acest 
an dintr-o tonă de țiței prelucrată 
produse în valoare mai mare decît 
cea planificată.

Mai sînt însă organizații de partid 
care despart în mod artificial mun
ca politică de lupta pentru realiza
rea sarcinilor economice. Iată un e-< 
xemplu : în secția turnătorie a Uzi
nelor de utilaj petrolier Tîrgovlște 
existau rămîneri în urmă la unii in
dicatori de bază ai planului: sarcina 
planificată de reducere a prețului de 

cost nu se realiza, în secție se dă
deau multe rebuturi. Firesc ar fi fost 
ca organizația de partid să pună 
în centrul muncii politice de masă 
lupta pentru reducerea prețului de 
cost, pentru îmbunătățirea calității. 
Aci însă nu s-au organizat convor
biri ale agitatorilor în jurul proble
melor arzătoare ale producției, ga
zeta de perete n-a intervenit opera
tiv și cu combativitate. Mai este 
oare de mirare că în această secție 
deficiențele în producție au persistat 
mult timp ?

Tendința de a despărți munca po
litică de sarcinile economice s-a 
manifestat și in activitatea Comite
tului orășenesc de partid Ploiești. 
Astfel, analizînd diferite probleme 
legate de îndeplinirea planului pe 
1962, el nu s-a ocupat și de munca 
politică de masă în sprijinul pro
ducției ; hotărîrile adoptate au pre
văzut mai mult măsuri cu caracter 
tehnico-organizatoric. în mod ase
mănător s-au petrecut lucrurile 
chiar și într-o ședință a biroului re
gional de partid, care a analizat în
deplinirea planului în schelele pe
troliere. Practica arată însă că nici 
cele mai bune măsuri tehnico-or
ganizatorice nu pot da întregul e- 
fect dorit, dacă nu sînt însoțite de 
o muncă politică vie, bine orientată.

Sarcinile mari ale planului de 6 
ani cer tuturor organizațiilor de 
partid, și în mod deosebit celor din 
sectoarele unde există rămîneri în 
urmă, să pună toate mijloacele mun
cii politice-educative în slujba înde
plinirii exemplare a sarcinilor de 
plan, combaterii rutinei și conserva-, 
torismtilui fată de introducerea teh
nicii noi, a atitudinii înapoiate față 
de muncă, generalizării a tot ce este 
înaintat și valoros în producție.

Cuvîntul partidului — 
larg răspîndit

însușit de mase, cuvîntul partidu
lui devine o uriașă forță a mersului 
înainte. De aci și însemnătatea deo
sebită pe care o are activitatea dusă 
zi de zi de organizațiile da partid 
pentru a răspîndl în mase cuvîntul 

partidului, a face temeinic cunoscute 
politica sa, aprecierile sale asupra 
vieții interne șl internaționale.

în regiunea Ploiești există în a- 
ceastă privință o experiență pre
țioasă. Comitetul orășenesc de par
tid Buzău, de pildă, o repartizat 
pentru fiecare întreprindere 2—3 lec
tori, care au ținut conferințe pe pro
bleme actuale ale politicii partidu
lui, ale situației internaționale. Un 
puternic interes au stîrnit „Serile 
de întrebări și răspunsuri“ care au 
avut loc la unele cluburi, informă
rile „în fața hărții“.

Organele locale de partid au fă
cut însă puțin pentru extinderea 
experienței înaintate în informarea 
politică a oamenilor muncii. Astfel, 
alături de întreprinderi unde acea
stă activitate se duce în mod siste
matic și la un nivel ridicat, sînt și 
întreprinderi unde timp îndelungat 
nu se organizează nici o conferință 
pe probleme politice actuale. Este 
oare admisibil ca la clubul unei 
uzine atît de importante ca „1 Mai“- 
Ploiești, unde lucrează mii de mun
citori, să nu se fi ținut timp de cinci 
luni decît o singură expunere des
pre situația internațională ?

Politica partidului de dezvoltare a 
economiei nationale și de ridicare a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc, semnificația încheierii colecti
vizării agriculturii, problemele în
tăririi continue a partidului și a ro
lului său conducător, lupta consec
ventă dusă de țara noastră, alături 
de celelalte țări socialiste, pentru 
promovarea principiilor coexistenței 
pașnice, explicarea principalelor e- 
venimente internationale, iată nu
mai cîteva din temele care-i intere
sează în mod deosebit pe oamenii 
muncii și care ar putea constitui 
subiecte de conferințe în toate în
treprinderile.

Nivelul informării politice a oa
menilor muncii crește mult atunci 
cînd la aceasta iau parte nemijlo
cit activiștii de partid și, în primul 
rînd, secretarii comitetului regional 
de partid, ai comitetelor raionale și 
orășenești. Un bun exemplu au dat 
unii secretari ai comitetului regio
nal ; el obișnuiesc să meargă re
gulat în întreprinderi, ținînd con
ferințe în fata muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, purtînd dis
cuții cu ei pe diferite probleme, in- 
teresîndu-se de viața și preocupări
le lor.

Acest exemplu ar trebui ur
mat și de acei activiști — destui 
la număr — care iau cuvîntul în 

fața oamenilor muncii numai cu 
prilejul festivităților sau altor eve
nimente deosebite.

Dezvoltarea trăsăturilor 
morale ale omului nou

în centrul muncii educative
Un rol deosebit are munca po- 

țitico-educativă în formarea tră
săturilor morale proprii omului 
nou, membru demn al socie
tății socialiste. Organizațiile de 
partid din întreprinderile regiunii 
Ploiești folosesc în această privință 
o gamă largă de metode. La sche
lele Băicoi, Boldești, la Uzina me
canică Cîmpina, de pildă, s-a înră
dăcinat obiceiul ca ori de cite ori se 
produc cazuri de încălcare a disci
plinei socialiste a muncii, acestea să 
fie puse în discuția a însuși colec
tivului — a brigăzii, echipei. La 
schela Băicoi, Moreni, în unele în
treprinderi din orașele Ploiești, Cîm
pina, abaterile de la disciplină, com
portarea nedemnă în societate sau 
în viața personală a unor elemen
te înapoiate au fost puse în dezba
terea unor adunări mai largi, pe 
secții sau pe uzină. Prin participa
rea activă la discuții a oamenilor 
muncii, prin poziția exigentă, com
bativă, luată de elementele înain
tate, aceste adunări s-au dovedit a- 
devărate tribune de promovare a 
moralei socialiste, de mobilizare a 
opiniei publice muncitorești împo
triva a tot ceea ce este retrograd.

Cu mult succes sînt folosite în 
munca educativă cartea, filmul, for
mațiile artistice de amatori. La Uzi
nele „1 Mai“, de pildă, s-au format 
brigăzi artistice de agitație pe sec
ții ; evidențiind noul, satirizînd ră
mășițele vechiului, spectacolele lor 
exercită o puternică Influență asupra 
vieții colectivului ; în unele schele 
asemenea brigăzi se deplasează pînă 
în locurile cele mai îndepărtate.

La întreprinderi ca „Dorobanțul” 
însă, programele brigăzii artistice 
de agitație au un slab caracter edu
cativ. Aci, ca și la alte întreprin
deri — Poiana Cîmpina, Rafinăria 
nr. 2 Ploiești — numărul formații
lor artistice de amatori a scăzut 
fată de anul trecut, cu toate că tot 
mai multi muncitori doresc să ac
tiveze pe acest tărîm.

Un mare număr de muncitori lo
cuiesc în cămine, în care-și petrec o 
bună parte a timpului lor liber. Ar 
fi fost firesc să existe grija ca în a- 
ceste cămine să fie create condiții 
cît mai bune pentru activitatea cul
turală, pentru o recreare instructivă 

șl plăcută. în cămine ca cele ale 
schelelor Băicoi, Boldești nu au fost 
însă satisfăcute nici asemenea cerin
țe minime, ca asigurarea unor apa
rate de radio sau difuzoare de ca
meră, a unor biblioteci volante. La 
căminul Uzinelor „1 Mai", în care 
locuiesc 500 de salariats n-a fost or
ganizată anul acesta nici o acțiune 
cu caracter cultural-educativ ; fap
tul este cu atît mai greu de înțe
les, cu cît căminul se află... în a- 
ceeași clădire cu clubul uzinei.

Toate acestea arată necesitatea 
unei mult mai mari preocupări din 
partea organizațiilor de partid, sin
dicale și de U,T.M. pentru îmbogă
țirea activității cultural-artistice, co
respunzător nivelului cultural tot 
mai înalt și cerințelor crescînde ale 
muncitorilor.

Timpul liber — folosit 
cît mai plăcut și util

în majoritatea întreprinderilor din 
regiune există cluburi bine înzes
trate, care ar putea antrena masele 
largi de muncitori și familiile lor 
să-și petreacă timpul liber într-un 
mod cît mai plăcut și util.

Totuși această puternică bază ma
terială este încă insuficient folosită, 
munca culturală are în bună mă
sură un caracter îngust. Astfel, clu
burile unor mari întreprinderi orga
nizează manifestări cultural-artistice 
în mod sporadic, mai mult cu ocazia 
Unor zile festive. Și este oare firesc 
ca sîmbătă după-amiază și dumi
nică, adică tocmai atunci cînd mun
citorii dispun de mai mult timp 
și ar participa cu dragă inimă 
la manifestări cultural-artistice va
riate, interesante o seamă de cluburi 
cum ar fi cel de Ia Uzina Poiana 
Cîmpina, de la C.F.R. Ploiești, de la 
Rafinăria nr. 2 Ploiești, să fie 
închise ? Unele organizații de partid, 
comitete sindicale consideră că dacă 
la club are loc de 2—3 ori pe lună 
cîte un spectacol, dacă aci se tin re
petițiile formațiilor artistice din în
treprindere și mai funcționează cîte 
un cerc de cusut, sau de balet pen
tru copiii muncitorilor, lucrurile 
merg cum nu se poate mai bine. Și 
aceasta, chiar dacă la asemenea ac
tivități participă cîteva zeci de oa
meni — în timp ce în întreprinderea 
respectivă lucrează mii de muncitori. 
Cerințele acestora de a trăi o viață 
culturală bogată nu pot fi satisfă
cute atîta timp cît munca culturală 
nu e3te cu adevărat o muncă de 
masă, având o largă sferă de cu
prindere.

Organele și organizațiile de partid, 

organizațiile sindicale, au toate posi
bilitățile să organizeze în cadrul clu
burilor manifestări atît de variate șl 
de atrăgătoare, îneît în fiecare club 
să se perinde zilnic sute și sute de 
oameni. Organizarea unor serbări în 
aer liber în cinstea muncitorilor 
fruntași, așa cum a făcut, de pildă, 
Comitetul orășenesc de partid Buzău, 
folosirea din plin a teatrelor de vară, 
a bazelor sportive, stadioanelor, dez
voltarea turismului de masă — sînt 
tot atltea mijloace de a atrage sub 
influența muncii cultural-educativa 
zeci de mii de oameni ai muncii. Desi
gur, pentru aceasta este nevoie de o 
mai strînsă colaborare între organi
zațiile sindicale, ale U.C.F.S., O.N.T.

în întreaga activitate educativă, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
tineretului. îndrumate de organizații
le de partid să folosească în munca 
lor forme mai Variate, adecvate 
vîrstei și preocupărilor tinerilor 
muncitori, organizațiile U.T.M. din 
regiune vor desfășura o tot mai 
rodnică activitate educativă în rîn- 
durile maselor de tineri din fabrici 
și școlile profesionale.

•k
Condiția esențială a îmbunătăți

rii activității politico-educative în 
întreprinderi este îndrumarea și 
controlul permanent, calificat din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid. Pe bună dreptate a fost criti
cat în ședința biroului regional o- 
biceiul unor activiști care, mergînd 
în întreprinderi, nu se interesează 
de munca politică de masă, de ac
tivitatea culturală. Oare poate munci 
cu succes acel secretar sau membru 
al comitetului de partid, acel activist 
care pierde din vedere tocmai ceea ce 
este hotărîtor în munca de partid, și 
anume convingerea maselor ?

Comitetul regional de partid, co
mitetele raionale și orășenești vor 
trebui totodată să asigure creșterea 
răspunderii pentru munca cultural- 
educativă în întreprinderi, a sindi
catelor, a sfaturilor populare.

Organele de partid, organizațiile 
de masă vor munci cu atît mai 
mult succes în domeniul cultural, 
cu cît vor atrage mai mult in a- 
ceastă muncă activiști obștești, mai 
ales din rîndurile intelectualilor, ale 
oamenilor de artă și cultură.

Există toate condițiile ca în cel 
mai scurt timp munca politico-edu- 
cativă în întreprinderile regiunii 
Ploiești să se ridice la nivelul înal
telor exigențe ale partidului și ale 
oamenilor muncii din această mare 
și puternică regiune industrială.

ADA GREGORIAN 
N. RADULESCU
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Marea sărbătoare

Ministrul industriei Franței, Mi
chel Maurice-Bokanowski, împreună 
cu persoanele care îl însoțesc, a vi
zitat sîmbătă dimineață expoziția 
tehnică și științifică franceză. Cu 
această ocazie, ministrul Franței în 
R. P. Romînă, Pierre Paul Bouffa- 
nais, a oferit o recepție.

Au luat parte tovarășii Gogü Ra
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Ilie Murgulescu, ministrul în- 
vățămîntului, Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale, reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, 
centrale, membri 
mentar 
Franța, 
de stat 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și alți membri ai corpului diplo
matic.

Erau de față reprezentanții firme
lor franceze participante la expo
ziție.

Cu acest prilej, au luat cuvîntul 
ministrul industriei Franței, Michel 
Maurice-Bokanowski și ministrul 
comerțului exterior, Gogu Radu
lescu.

„Misiunea care mi-a fost încre
dințată astăzi și pe care o îndepli
nesc cu o deosebită plăcere pe lin
gă dv. — a spus ministrul industriei 
Franței — este o misiune- de prie
tenie și de simpatie, de satisfacție 
pentru tot ce am putut realiza îm
preună în cursul ultimilor ani, de 
optimism și de încredere în înde
plinirea sarcinilor care se pun în 
fața noastră".

Referindu-se la dezvoltarea con
tinuă a comerțului franco-romîn, 
vorbitorul a arătat că între anii 
1956—1961, volumul schimburilor a 
crescut de aproape cinci ori, Franța 
situîndu-se în prezent pe locul patru 
în comerțul exterior romîn în ce 
privește volumul global al schimbu
rilor. Produsele exportate și impor
tate au crescut continuu atît ca nu
măr cît și ca diversitate.

Vorbitorul a relevat că, comerțul 
franco-romîn a căpătat de pe acum 
o consistență foarte apreciabilă în 
diferite direcții cu toate condițiile 
care trebuie îndeplinite de-o parte 
și de alta — condiții dintre care 
unele sînt totuși grele prin ele în
sele — și care țin seamă de dife
rite considerente — necesități cali
tative și cantitative, prețuri, terme
ne' de livrare, înlesniri de plată și 
altele. In această ordine de idei 
oaspetele a arătat printre altele că 
livrările de petrol romînesc pen
tru Franța ajung la circa 300 000 
de tone pe an. Exprimîndu-și dorin
ța de a vedea dezvoltîndu-se vîn- 
zările romînești pe piața franceză 
în numeroase domenii în care po
sibilități deja existente ar putea fi 
lărgite, ministrul industriei a spus : 
„Chiar într-un sector cum este cel 
al mecanicii, în care dv. sînteți mai 
degrabă clienții decît furnizorii 
noștri, trebuie să se albă în vedere 
ceea ce Franța ar putea cumpăra 
din țara dv pe lingă produsele pe 
care le achiziționăm astăzi“. După 
ce a trecut în revistă diferite as
pecte ale livrărilor de produse fran
ceze pentru țara noastră, ministrul 
industriei a subliniat : „Sîntem fe
riciți de a coopera astfel și sub a- 
ceastă formă la dezvoltarea indus
trială a țării dv. Știu de asemenea 
că pentru a asigura creșterea nive
lului de trai, dv. sînteți hotărîți să 
depuneți în continuare în numeroa
se domenii un mare efort de înzes
trare a industriei în vederea spo
ririi capacităților ei de producție, 
ridicării nivelului tehnic și pentru 
a pune în valoare cît mal bine șl 
cît mai judicios bogățiile naturale 
ale țării dv." în continuare oaspe
tele și-a exprimat convingerea că 
și de acum înainte vor fi examinate 
cu atenție ofertele ce vor fi pri
mite din partea întreprinderilor 
franceze specializate“.

„Ca preludiu la această colabo
rare strînsă — a spus vorbitorul — 
precedenta expoziție franceză a com
pletat deja prezentarea anumitor 
materiale '“in expuneri asupra rea
lizărilor ir iustriale și tehnice fran
ceze. Aces.e discuții s-au dezvoltat 
mult anul acesta, lucru pentru care 
țin să felicit pe organizatori. „Vă 
solicit să țineți seama de intenția 
lor subliniată în repetate rîndurl 
de a concepe schimburile noastre 
reciproce nu numai ca niște schim
buri de produse și operații finan
ciare, dar în primul rînd ca schim
buri între oameni, deosebit de inte
resante și de rodnice atunci cînd 
ele se dezvoltă între două țări ale 
căror diferențe de structură nu ar 
putea șterge afinitățile foarte 
yechi".

romîn de 
directori 
pentru

ai unor instituții 
ai grupului paria- 
prietenie Romînia- 
ai întreprinderilor 
comerțul exterior,

Vorbind apoi despre aspectele 
științifice ale expoziției, ministrul 
industriei a arătat că aceasta „pune 
în lumină numeroase laturi ale ac
tivității de cercetare în Franța. Ea 
constituie nu numai o mărturie a 
importantelor noastre realizări în 
acest domeniu, dar și a dorinței 
noastre de a schimba în mod sin
cer și liber roadele experiențelor 
noastre, cU scopul de a favoriza 
progresele noastre reciproce”.

„Afinitățile tradițiilor culturale 
ale popoarelor noastre — a spus 
vorbitorul — continuitatea schim
burilor lor fac ca țara dv, să ocupe 
un loc important în inima intelec
tualilor francezi. „Zilele culturii 
franceze” organizate la București 
după „Zilele culturii romîne“ care 
s-au desfășurat la Paris, în cadrul 
Protocolului de schimburi franco- 
romîn, sînt o dovadă a acestui fapt\ 

în încheiere oaspetele și-a expri
mat dorința ca „relațiile economice 
și culturale dintre Franța și Ro- 
mînia să devină un exemplu de co
laborare între două țări europene 
situate în condiții naturale și sociale 
foarte diferite, să fie simbolul efor
turilor oamenilor din Est și din 
Vest, al unei bunăvoințe comune 
pentru promovarea solidarității și 
asigurarea păcii”.

Răspunzînd, miriistrul comerțului 
exterior, Gogu Rădulescu, după ce 
a salutat pe oaspete, a relevat că 
expoziția oferă.posibilitatea cunoaș
terii și aprecierii unora din cele mai 
noi realizări ale științei șl tehnicii 
franceze.

„Republica Populară Romînă — 
a spuș vorbitorul — are astăzi o 
economie cu un caracter industrial
agrar înaintat, cu o producție indus
trială care crește în ritm impetuos 
și cu o agricultură în plin pro
ces de modernizare șl mecani
zare. Aceasta creează posibilități 
tot mai mari de lărgire a volumului 
și structurii schimburilor sale co
merciale cu străinătatea. Volumul 
comerțului exterior al R.P. Romîne 
a crescut de peste patru ori în pe
rioada 1949—1961, ajungînd să în
treținem relații comerciale cu peste 
80 de țări din toate continentele”. 
R.P. Romînă consideră că dezvolta
rea multilaterală a cooperării eco
nomice între țări, indiferent de sis
temul lor social-politic, slujește 
cauza păcii și a progresului.

Vorbitorul a exprimat convinge
rea că legăturile de prietenie tradi
ționale care există între poporul 
romîn șl poporul francez vor în
lesni dezvoltarea pe mal departe a 
relațiilor comerciale reciproc avan
tajoase între cele două țări.

„Pe această cale s-au și realizat 
importanți pași înainte — a spus 
ministrul comerțului exterior. în 
primele cinci luni ale anului 1962 
livrările reciproce au depășit reali
zările din aceeași perioadă a anului 
trecut. Paralel cu dezvoltarea volu
mului de comerț se înregistrează și 
o îmbogățire continuă a structurii 
schimburilor. întreprinderi româ
nești de comerț exterior, de pildă, 
ar putea spori achizițiile lor de in
stalații, mașini, utilaje, semifabrica
te, materii prime și alte produse de 
pe piața franceză, în condițiile unei 
creșteri corespunzătoare a volumu
lui achizițiilor franceze de pe piața 
romînească. Sîntem bucuroși să luăm 
act de declarația d-lui ministru re
feritoare la dorința autorităților fran. 
ceze de a vedea lărgindu-se achizi
țiile din R.P. Romînă, concomitent 
cu sporirea exporturilor franceze pe 
piața noastră. Dispunem âstăzi de 
un sortiment bogat de export, carac
terizat prin condiții competitive de 
livrare — atît îti privința calității 
cît și a prețurilor. în asemenea con
diții, există deci posibilitatea crește
rii în continuare a exporturilor 
noastre în Franța, prin majorarea 
livrărilor la unele mărfuri stabilite 
în protocolul anual și stabilirea de 
contingente pentru o serie de noi 
produse".

Relevînd aceste posibilități de lăr
gire a schimburilor, ministrul co
merțului exterior a exprimat spe
ranța că partenerii francezi nu vor 
crea întreprinderilor romînești de 
comerț exterior condiții mai nefa
vorabile decît acelea Care se prac
tică în comerțul Franței cu oricare 
altă țață.

Subliniind că in dezvoltarea rela
țiilor multilaterale între două na
țiuni, inclusiv a relațiilor comercia
le, un rol deosebit de important îl 
au contactele personale, Gogu Rădu- 
lescu a spus : „interesanta expozi
ție organizată aici, a treia de acest 
gen, ca și prezentarea produselor ro
mînești la tîrgurlle internaționale 
organizate în Franța, contactele sta
bilite cu aceste prilejuri ca și schim
bul de vizite între reprezentanții 
cercurilor de afaceri franceze și cei

ai comerțului exterior romîn, au re
prezentat și repr.ezintă o contribuție 
de seamă la mai buna cunoaștere a 
posibilităților reciproce de schimburi 
și prin aceasta — un serios aport la 
dezvoltarea comerțului între țările 
noastre".

în încheiere, vorbitorul și-a ex
primat convingerea că vizita minis
trului industriei Franței, convorbi
rile pe care le va purta vor duce 
la o mai bună cunoaștere a poziții
lor și posibilităților reciproce, ser
vind astfel eforturile comune de 
promovare a relațiilor economice 
romîno-franceze. Fie ca aceste re
lații — a arătat ministrul comer
țului exterior — alături de legătu
rile romîno-franceze existente în 
alte domenii, să se lărgească neîn
cetat, ilustrînd astfel avantajele re
ciproce ale colaborării între țări cu 
sisteme social-economice și politice 
diferite, fie ca dezvoltarea multila
terală a raporturilor prietenești între 
țările și popoarele noastre să repre
zinte un aport tot mai însemnat în 
efortul general al popoarelor pentru 
pace și progres.

*
Ministrul industriei Franței, Mi

chel Maurice-Bokanowski, a depus 
sîmbătă dimineață coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei și 
Monumentul Ostașilor Franței— că- 
zuți pe pămîntul țării noastre în 
războiul din 1916—1918.

Oaspetele a fost însoțit de Pierre 
Paul Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă, de celelalte per
soane oficiale sosite de la Paris șl 
de membri ai legației.

La solemnități au luat parte func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Alexan
dru Drăghici, a primit sîmbătă la 
amiază pe ministrul Industriei Fran
ței, Michel Maurice-Bokanowski, 
care se află într-o vizită oficială în 
țara noastră cu prilejul organizării 
la București a Expoziției tehnice și 
științifice franceze.

Oaspetele a fost Însoțit de Pierre 
Paul Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă.

La primire au asistat ministrul 
comerțului exterior, Gogu Rădules- 
cu, Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Ion 
Marinescu șeful departamentului 
siderurgiei din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini.

Universitatea din București orga
nizează la Sinaia, între 1 și 31 au
gust, ca și în alți ani, cursuri de 
limba, literatura, istoria și arta po
porului romîn, destinate profesori
lor, cercetătorilor științifici, studen
ților de peste hotare. Inițiate în 1960, 
aceste cursuri dau posibilitatea unui 
mare număr de profesori și studenți, 
lingviști, cercetători, critici literari, 
istorici din diferite țări să cunoască 
mai bine aspecte ale culturii noa
stre, să studieze sau să-și perfecțio
neze cunoștințele de limba romînă, 
să ia contact nemijlocit cu noile rea
lități ale vieții noastre, cu marile 
succese și cuceriri ale poporului ro
mîn în toate domeniile de activi
tate.

Anul acesta și-au manifestat in
teresul de a participa la cursurile de 
la Sinaia peste 60 de profesori și 
specialiști din 25 de țări. Totodată, 
vor participa la aceste cursuri mal 
mult de 50 
cetători de 
specialitate

Cursurile 
secții: una pentru profesori și specia
liști iar alta pentru studenți și tineri 
cercetători. Ele cuprind două cicluri 
de prelegeri intitulate: „Dezvoltarea 
limbii romîne literare în secolul 
XIX” și „Tradiție și inovație în li
teratura romînă”. In afară de aceste 
prelegeri, participanții vor putea au
dia expuneri privitoare la geografia 
Romîniei, istoria, arta și cultura po
porului romîn și vor putea lua par
te la seminarii de limba romînă. Atît 
prelegerile cît și conferințele vor fi 
ținute de academicieni, profesori 
universitari și de alți fruntași ai 
vieții noastre cultural-științifice.

Programul prevede, de asemenea, 
audiții muzicale și programe folclo
rice, proiectări de filme artistice și 
documentare romînești. Participanții 
vor vizita în același timp uzine și 
fabrici, instituții științifice, muzee, 
monumente istorice, vor face excursii 
în regiuni pitorești etc.

(Agerpres)

de studenți și tineri cer- 
peste hotare care au ca 
limba romînă.
sînt organizate în două

Poetul Nicolas Guillen 
în tara noastră
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La invitația Uniunii Scriitorilor, 
sîmbătă a sosit în țara noastră poe
tul Nicolas Guillen, președintele 
Asociației scriitorilor și artiștilor din 
Cuba.

o

Tulbure.
al Ambasadei

de colaborare

® Sîmbătă după-amiază a avut loc 
în sala de conferințe din str. Bis. Amzei 
o seară literară consacrată marelui poet 
revoluționar bulgar Nicola Iancov Vap- 
tarov, cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la moartea sa. Manifestarea a fost 
organizată sub auspiciile Comitetului de 
stat pentru cultură și artă — Consiliu
lui pentru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-știintifice și Uniunii scriitorilor din 
R.P. Romînă.

Despre viața și opera Iul Vaptarov a 
conferențiat poetul Victor

Au asistat reprezentanți 
R.P. Bulgaria la București.

0 în cadrul acordului
culturală între R.P. Romînă și Republica 
Cuba, scriitorii Slmion Pop, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, și Francise Munteanu 
au plecat Intr-o vizită în Cuba.

(Agerpres)
0 în exploatările forestiere din regiu

nea Crlșana au fost amenajate pentru 
muncitori 137 cabane cu o capacitate de 
peste 2 500 paturi. Printre calcanele în
ființate în ultima vreme sînt și cele din 
punctele Bîrzeștf, Valea Lupului, Neagra 
și altele. în exploatările forestiere func
ționează 7 cantine, 12 cluburi, 20 colturi 
roșii, 8 dispensare medicale, băi etc. Pe 
lingă majoritatea cabanelor au luat ființă 
magazine sau puncte alimentare.(Agerpres)

„Cupa Bucureștiului“ la ciclism pe pistă
Pe velodromul Dinamo din Capi

tală au continuat ieri după-amiază 
întrecerile concursului internațional 
de ciclism pe pistă dotat cu „Cupa 
Bucureștiului“. Așteptată cu deose
bit interes, proba de viteză a reve
nit, după o luptă pasionantă, ceho
slovacului Dușan Skvarenina, în fi
nală acesta l-a depășit cu cîțiva, 
centimetri pe bulgarul Doicev. 
Timpul învingătorului : 12,2.sec. Tot 
un alergător cehoslovac —> Ferdi
nand Duchon 
de

a cîștigat și proba 
urmărire individuală. In cadrul

programului de ieri s-au disputat 
semifinalele la urmărire pe echipe. 
In prima semifinală, s.au întrecut 
echipele R. D. Germane și R. P. 
Romîne. Cicliștii germani, cu o for
mație mai omogenă, au reușit să se 
califice. Cealaltă finalistă este echi
pa R. P. Ungare, care a cîștigat se
mifinala cu formația R. P. Bulgaria, 

încheie 
loc 
(fi- 
pe

„Cupa Bucureștiului" se 
astăzi. De la ora 16,30 vor avea 
probele de urmărire pe echipe 
nală), cursa italiană, semifond 
100 de ture, viteză (turneu).

„Campioana lumii aclamată“
PARIS, 21 (prin telefon). — Toate 

ziarele pariziene relevă excelenta 
performanță a sportivei romîne Olga 
Orban-Szabo campioană mondială 
la floretă. Sub titlul pe două coloane 
„Campioana lumii aclamată" ziarul 
l’Equipe arată că în timp ce celelalte 
concurente erau extrem de nervoase, 
Olga Orban și-a păstrat tot timpul 
calmul. Mica romînca cîștigă relaxa-

tă meciurile ei. „Romînca a cîștigat 
meciul cu sovietica Gorohova cu 
ușurință ceea ce a stîrnit entuzias
mul publicului", subliniază ziarul.

Și „Figaro“ descrie momentele fi
nalei. Titlul articolului pe trei co
loane e întitulat : „Romînca Olga 
Orban cîștigă titlul feminin“. Jar 
„Combat” scrie că în momentul în 
care s-a anunțat victoria, Olga Or
ban a fost aplaudată cu frenezie^
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AZÏ LA MISKOLCZ

MECIUL DE ATLETISM R.P.UNGARĂ-ITALIA—R. P.ROMlNÄ
Stadionul din orașul Miskolcz 

găzduiește astăzi cea de-a treia edi
ție a „triunghiularului“ feminin de 
atletism R. P. Ungară-Italia-R. P. 
Romînă. Devenită tradițională, a- 
ceastă competiție a reunit în dispute 
sportive de ridicată valoare pe cele

mal bune atlete din cele trei țări. 
Echipa R. P. Remîne este formată 
din 18 sportive printre care record
mana lumii la proba de săritură în 
înălțime Iolanda Balaș, Florlca Gre- 
cescu, Maria Diaconescu, Lia Ma- 
noliu și Ana Sălăgean. ( '

a poporului polonez
Poporul polonez sărbătorește astăzi aniversarea 

unui măreț eveniment al istoriei sale. Se împlinesc 
18 ani de la eliberarea sa de sub jugul fascist, de 
la întemeierea Poloniei noi, populare.

Cotropind Polonia, hitleriștii au ucis milioane de 
oameni, au prefăcut în cenușă orașe și sate, au ni
micit imense comori ale culturii poloneze. Niciodată 
nu se va șterge din memoria poporului polonez 
amintirea acestor ani cumpliți — perioada cea mai 
tragică din frămîntata lui istorie.

In fruntea întregului popor polonez, în lupta 
eroică împotriva robiei hitleriste, pentru libertatea 
națională, s-a aflat clasa muncitoare, sub condu
cerea comuniștilor, care au raliat în jurul lor pe 
toți patrioții. în ziua de 22 iulie 1944, pe pămîntul 
dezrobit al patriei a luat ființă guvernul național— 
Comitetul polonez al eliberării naționale, al cărui 
prim act de guvernămînt l-a constituit proclamarea 
puterii populare. O epocă nouă, luminoasă s-a des
chis în fața poporului polonez.

Oamenii muncii din țara noastră au urmărit cu 
frățească solidaritate munca însuflețită, eforturile 
oamenilor muncii polonezi pentru refacerea țării 
lor distrusă în timpul războiului, pentru dezvol
tarea rapidă a forțelor ei de producție. Ne bucu
răm din toată inima de realizările de seamă ob
ținute de poporul frate polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în opera de 
construcție socialistă. în anii puterii populare în 
Polonia au fost ridicate combinate siderurgice, nu
meroase întreprinderi industriale, centrale electrice, 
au fost create noi ramuri industriale, ca industria 
construcțiilor navale, de automobile, tractoare. As
tăzi, Polonia ocupă un loc important în Europa în 
ce privește volumul producției industriale.

In domeniul agriculturii, oamenii muncii de la 
sate au ridicat producția medie la hectar, au dez
voltat sectorul zootehnic. Rezultatele importante 
obținute în domeniul economiei, în creșterea pro
ductivității muncii și sporirea venitului național au 
dus la ridicarea nivelului de trăi al celor ce mun
cesc.

Masele populare cele mai largi, strîns unite în 
jurul P.M.U.P., a Comitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul W. Gomulka, muncesc cu însuflețire

pentru a da viață Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului, prevederilor planului cinci
nal (1961—1965), prin realizarea cărora R. P. Po
lonă va cunoaște un nou avînt pe calea înfloririi 
sale, a prosperității poporului.

Succesele remarcabile ale Poloniei populare, ca și 
ale celorlalte țări frățești, demonstrează imensa 
forță vitală a orînduirii socialiste. Rod al muncii 
creatoare a poporului liber, aceste succese sînt in
separabil legate de avantajele relațiilor de colabo
rare și întrajutorare tovărășească din cadrul la
gărului socialist și în mod deosebit de marele spri
jin pe care Uniunea Sovietică îl acordă tuturor ță
rilor socialiste.

In strînsă unitate cu celelalte țări socialiste, 
R. P. Polonă militează neobosit pentru reglemen
tarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor 
internaționale litigioase, pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale. Lupta consecventă a 
R. P. Polone pentru întărirea păcii și securității în 
Europa, propunerile sale concrete în acest scop se 
bucură de aprecierea forțelor iubitoare de pace.

Manifestînd grijă profundă pentru destinele pă
cii, țările noastre condamnă politica de remilita- 
rizare a Germaniei occidentale, sprijină cu fermi
tate propunerile U.R.S.S. și R. D. Germane cu pri
vire la încheierea Tratatului de pace german și 
normalizarea situației din Berlinul occidental. A- 
ceste propuneri constructive 
gure înlăturarea rămășițelor 
război mondial, să întărească 
pe continentul european ca șl

Popoarele romîn și polonez, 
rădăcini adinei în istoria lor, 
dejde. Ele constată cu satisfacție că în anii puterii 
populare strînsă prietenie și rodnica lor colaborare 
multilaterală se dezvoltă continuu, în interesul am
belor popoare, al întăririi forței politice și econo
mice a întregului lagăr socialist.

în această zi de sărbătoare a Poloniei frățești, 
poporul romîn felicită călduros poporul polonez șl 
îi urează din toată Inima noi șl mari succese în 
activitatea sa creatoare închinată prosperității pa
triei, operei de construire a socialismului, în lupta 
pentru o pace trainică.

ale căror legături au 
sînt prieteni de nă-

sînt menite să asi- 
celul de-al doilea 
pacea și securitatea 
în întreaga lume.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 18-a aniver

sări a marii sărbători naționale a 
poporului polonez, tovarășul Corne
liu .Mănescu, ministrul l afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a trimis 
o telegramă de felicitare tovarășu
lui Adam Rapacki, ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone.

Manifestări 
cuRural-artîstice

Ambasadorul R. P. Polone^ Ja
nusz Zambrowicz, a oferit sîmbătă 
seara un cocteil cu prilejul sărbă
torii naționale a Republicii Populare 
Polone.

Au luat parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, academicieni și

alți oameni de știință, artă și cul
tură, funcționari superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic. 
A fost prezent Michel Maurice- 
Bokanowski, ministrul industriei 
Franței.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

deSîmbătă după-amiază, la Casa 
cultură a tineretului din raionul „N. 

o manifestare 
„Tudor Vladi- 
sărbătorii na- 
Populare Po-

Bălcescu“ a avut loc 
organizată de Uzinele 
mirescu“, cu prilejul 
ționale a Republicii 
lone.

Luînd cuvîntul în numele colecti
vului întreprinderii, inginerul șef 
Gh. Pițulescu a transmis poporului 
frate polonez un salut călduros, iar 
prof. Dumitru Dumitrescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, a vorbit despre realizările 
obținute de poporul polonez în lupta 
pentru construirea socialismului.

In continuare ambasadorul R. P. 
Polone Janusz Zambrowicz a vorbit 
despre însemnătatea sărbătorii na
ționale a poporului polonez. A rulat 
apoi filmul polonez „Primul an“.

Peste 500 de muncitori, Ingineri și 
tehnicieni de la întreprinderea pen
tru valorificarea stufului din Brăila 
au ascultat expunerea prof. Gheor
ghe Hendoreanu, președintele Co
misiei de răspîndire a cunoștințelor 
culturale și științifice din Brăila, 
despre succesele obținute de poporul 
polonez în anii puterii populare.

★
Sîmbătă seara, la clubul Uzinelor 

„Republica* din Capitală, orchestra 
de muzică ușoară și soliști ai Ra- 
diotelevlziunii din Varșovia, carene 
vizitează tara au 
cert-spectacol.

Au participat 
ambasadei R. P. 
rești.

prezentat un con-

reprezentahți ai
Polone la Bucu- 

(Agerpres)

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

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

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

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 16 șl 20).

CINEMATOGRAFE I MONGOLII — ci
nemascop : Sala Palatului R. P. Romîne 
(16; 19), Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45;
17,15; 19,45; 22), M-AM SATURAT DË 
CĂSNICIE rulează la cinematografele Gh, 
Doja (10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
stadionul Giuleștl (20,15). FANTOMELE 
DIN SPESSART ; Republica (9,15; 11,15; 
13,15; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Grădina Elena Pavel 
(20,30), Stadionul Dinamo (20,15), Arenele 
Libertății (20,15). PLĂCERILE ----------
LU1 : 1. C. Frimu (0,30; 11,45; 
18,45; 21 
(9,45; 12;
Alecsandrl (10,30; 
21,45), 23
16,45; 19; 21,15 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,05), Grădina 
Progresul (20.15). AL NOUĂLEA CERC : 
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10; 12; 19; 17; 19; 21), Drumul Serii (11; 
16; 18; 20), B. Delavrancea (11; 16;
18; 20). CIND VINE DRAGOSTEA
rulează la cinematograful 1 
(18; 20,30). TAINA EI : Lumina 
lează în continuare de la orele 
la 14; 16,15; 18,30; 20,45), Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). SCRISOARE 
D13 LA O NECUNOSCUTA ; Tinere
tului (0,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (11; 16; 18 - grădină 20.30). FRU
MOASA AVENTURA : Victoria (10; 12,15: 
14,30; 16,45; 19; 21,15). DOUA REPRIZE 
IN iad : central (io,3o; 13; 15,30; 18;

' i confi

ORAȘU- 
14; 16,13; 
Magheru
21), V. 

19,30; 
14,30;

grădină 20,30),
14.15; 16,30; 18,45;

12,45; 15; 17,15; 
August (10; 12,15;

grădină 20,15), Volga

----  ---- ; ucnirai xo,
(Agerpres) 20,80), Alex. Popov (rulează în

Mai 
(ru- 
0,49

Gdansk
GDANSK 21 (A- 

gerpres). — La 21 
iulie la șantierul 
naval din Gdansk ] 
a avut loc o adu
nare festivă con
sacrată celei de-a 
eliberării Poloniei. Orașul Gdansk 
a sărbătorit totodată împlinirea a 
zece secole de existență. într-o u- 
riașă secție de producție a șantie
rului naval, pavoazată sărbătorește, 
s-au adunat oameni ai muncii din 
Gdansk : constructori de nave, ma
rinari, muncitori portuari, pescari, 
delegații din partea tuturor voievo
datelor tării.

La ședința festivă Wladyslaw Go
mulka a rostit o amplă cuvîntare.

De la terminarea celui de-al doi
lea război mondial, a spus vorbito
rul, au trecut aproape 18 ani.

De 18 ani reconstruim Polonia din 
temelii, în chip nou, ca stat socia
list independent al oamenilor mun
cii, făcînd parte din marea comuni
tate socialistă a popoarelor. Acești 
ani pot fi apreciați prin progresul 
material, prin creșterea producției 
globale industriale, prin sporirea 
producției agricole și triplarea ve
nitului național în comparație cu 
Polonia antebelică.

Referindu-se la problemele inter
naționale, W. Gomulka a spus : Po
litica de pace străbate ca un fir roșu 
activitatea pe plan intern și extern 
a tuturor statelor socialiste. Socia
lismul este un exponent al păcii, ad
versar al războaielor agresive, din 
esența socialismului decurg propu
nerile cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict control 
internațional, prezentate de Uniunea 
Sovietică și sprijinite de toate sta
tele socialiste.

Iui

18-a

Cuvântarea
Wladyslaw Gomulka

aniversări a

Socotim că toate 
litigiile internațio
nale pot și trebuie 
rezolvate în ca
drul coexistenței 
pașnice a state

lor. Statele Imperialiste însă nu vor 
să pășească pe această cale, singura 
justă și absolut necesară. Ele nu vor 
să renunțe la război ca instrument 
al politicii lor. De aceea, și numai 
de aceea, pericolul de război este 
încă actual.

Din acest oraș — Gdansk, a spus 
W. Gomulka în continuare — unde 
la 1 septembrie 1939 tunurile de pe 
cuifasatele hitleriste au vestit lumii 
atacul asupra Poloniei și începerea 
celui de-al doilea război mondial, 
avertizăm statele occidentale împo
triva unul pas care poate să albă 
urmări incalculabile. Arma nucleară 
în mîinile Bundeswehrului sub orice 
firmă, fie că este vorba de „comu
nitatea politică“, de „forța de șoc 
europeană independentă“ sau de 
„forța nucleară a N.A.T.O.“, fie că 
această armă ar apare sub vreo 
altă denumire, înseamnă transmite
rea destinelor păcii în mîinile forțe
lor celor mai aventuriste și lipsite 
de răspundere ale revanșismului șl 
războiului.

In continuare W. Gomulka a scos 
în evidență însemnătatea excepțio
nală a propunerii Uniunii Sovietice 
de a se încheia tratatul de pace cu 
Germania și de a se rezolva pe baza 
aceasta problema Berlinului occi
dental.

în încheiere W. Gomulka â anun-, 
țat decorarea orașului Gdansk cu 
prilejul împlinirii unui mileniu de 
existență 
Pracy.

cu Ordinul Sztandar

nuare de la orele 10 la 21), Libertății (10; 
12,19; 16; 18,19; 20,30). PROGRAM PENTRU 
C'OPII : 13 Septembrie (10; 11,30). EXPRE
SUL DE SEARA : 13 Septembrie (12,30; 
10,30; 18,30; 20.30). PICTORUL Șl EPOCA
— SEMICENTENARUL I. L. CARAG1A-
LE — DOMNUL LENTILA IN DEȘERT : 
(rulează la cinematograful Timpuri Noi 
de la 10 la 21 în continuare). RAZE PE 
GHEATA : Maxim Gorki (11; 16; 18,15; 
20,30). FETELE — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30; 18; 20,30), Alex. 
Sabia (10,15; 12.15; 16,30; 18,45; 21), Floreas- 
ca (18,15; 20,30). AGRAFA ALBA ; Cultu
ral (10,30; 16; 18,15; 20,15). URME TĂCUTE: 
8 Martie (11; 15; 17,05; 19,10 — grădină 
20,30). POMPIERUL ATOMIC : Grivița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). UN OM TRECE PRIN 
ZID ; rulează la 
David (15.30; 18;
MEDIA ERA REGE 
tografele v. Roaltă
— grădină 20). Arta (1G; 18,15; 
grădină 26,15). Donca Simo (15; 17; 19: 21
— grădină 20,30). Alex. Sahia (10,15; 12).
TOM-DEGEȚELUL : Unirea (11; 15; 17,15; 
19,30 — grădină 20,30). NUMAI O GLU
MA : Flacăra (10,30; 1G; 18,15; 20.45), Mio
rița (10; ....... ...........
Februarie (16; 18; 20),
Sahia (20,19). -------
Munca (10; 15;
Popular (10,30; 16;
NUL ȘI MAREA: Luceafărul (15; 17; 19,15;
— grădină 20,30), M. Emlnescu (11,30; 16: 
18,15; 20,30). CIELITO LINDO ; rulează 
la cinematografele Ille Plntille (10; 15; 
17; 19 — grădină 20), 1 Mal (10; 12; 15). 
ALBA CA ZĂPADA : 8 Mal (10; 15; 17; 
19; 21). DUELUL N-A AVUT LOC : G. 
Bacovla (11,30; 16; 18; 20). COCOȘATUL 
<- cinemascop : Grădina 13 Septembrie 
(20,30), Floreasca (12; 14; 16). .ÎNVIEREA
— ambele sdril ; rulează la cinematogra
fele 30 Decembrie (11,30; 15,30; 19,15),
Aurel Vlaicu (15,30; 19). TOT AURUL 
DIN LUME : rulează la cinematograful 
T. Vlädlßilrescu (11; 18; 18; 20 - grădină 
20,30). CAIDUL : Grădina Libertății (20,30).

*

cinematograful C. 
20,30). CIND CO- 

: rulează la cinema- 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 

20,30 —

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 16
Grădina Alex. 

ȘOFERII IADULUI : 
17; 19; 21). EL HAKIM : 

18,30; 21). BATRT-

TELEVIZIUNE : Ol'ele 8,50 - Gimnas
tică de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
mislune pentru copii și tinerelul Școlar; 
® Telejurnalul pionierilor. ® Filmele ; 
„Pionleria nr. 6“ și ..Motanul încălțat", 
o Demonstrație de rugbi — cu concursul 
Clubului sportiv școlar. (Transmisiune 
de la Stadionul Titféietuluf). 10.36 —• 
EMISIUNE^ PENTRU SATE, In jurul 
orei 17.15 — Transmisie de la velodro
mul Dinamo . Aspecte de la concursul 
internațional de ciclism de pistă. 
19,00 — Jurnalul televiziunii, 19,15 —
„PICTORUL Șl CALIFUL" - adaptare 
pentru televiziune după O'Henry de An
ton Iordache. 19.40 — Filmul documen
tar ..EDIȚIE SPECIALA" — o producție 
a Studioului cinematografic Alex. Sa
hia". 29.00 — Filmul artistic „POST
RESTANT“ — o producție a Studioului 
cinematografic „București" 21.30 - „RE
VISTA PIERDUTA" — emisiune reali
zată de studioul de televiziune din Praga. 
In încheiere : Ultimele știri și rezulta
tele sportive.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul Zilei de ieri 

vremea a fost în general frumoasă, cerul 
a fost schimbător, temporar noros di
mineața în Dobrogea șl Moldova și mal 
mult senin în celelalte regiuni. Vîntul 
a suflat în general slab cu Intensificări 
temporare din sectorul nord-vest în Do- 
brogea, Moldova și local în Bărăgan. 
Temperatura aerului la ora 14 avea va- 

la Huedin 
la Turnu

lori cuprinse între 21 
șl Gheorghieni șl 30 
Severin.

Pentru zilele de 23, 
vremea se menține în ______  ___ _
să șl va continua să se încălzească, cerul 
va fi variabil mal mult senin. Ploi lo
cale lâ sfîrșitul intervalului în vestul 
țării, vînt slab. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 12 
șl 22 de grade. Iar maxtmeie între 25 
șl 35 de grade.

grade 
grade

2-1 $1
general frumoa-

25 Iulie :
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Ca răspuns la seria de experiențe nucleare americane
ai O* IS. U

S-ucrarsie CosisaBiMlus

Se intensifică lupta patrioților 
sud-vietnamezi

Declarația guvernului U.R.S.S. 
privitoare la efectuarea de experiențe cu cele 

mai noi tipuri de arme nucleare sovietice
. MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 

transmite textul declarației guvernu
lui sovietic.

De ani îndelungați Uniunea Sovie
tică luptă pentru încetarea definitivă 
a experimentării armei nucleare. 
S.U.A., însă, împreună cu aliații lor 
din N.A.T.O., zădărnicesc realizarea 
unui acord în această problemă. A- 
cest lucru a ieșit la iveală din nou, 
limpede, în fața întregii omeniri, 
atunci cînd S.U.A. și Anglia au re
fuzat în mod practic, în Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare, să pună 
la baza tratativelor, așa cum a fă
cut Uniunea Sovietică, propunerea 
Indiei, Republicii Arabe Unite, Bra
ziliei și altor state neutre, membre 
ale acestui comitet, care prevede 
controlul asupra acordului cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare 
cu ajutorul mijloacelor naționale de 
detectare a exploziilor'nucleare. Pu
terile occidentale insistă asupra 
unui singur lucru : amplasarea pe 
teritoriul Uniunii Sovietice a unei 
rețele de posturi internaționale de 
control și efectuarea unor inspecții 
Inutile pentru verificarea aplicării 
acordurilor, dar dorite cu ardoare 
de serviciile de spionaj și statele 
majore militare ale N.A.T.O. care 
elaborează planurile unui război a- 
gresiv împotriva statelor iubitoare 
de pace.

In cursul ultimelor luni, în Ocea
nul Pacific și în America de Nord — 
în statul Nevada — au loc neînce
tat explozii cu arma nucleară, efec
tuate de Statele Unite ale Americii. 
Această serie de experiențe cu arma 
nucleară depășește cu mult limita 
tuturor celor anterioare : recent 
S.U.A. au făcut să explodeze — în 
pofida campaniei largi de proteste, 
inclusiv ale oamenilor de știință — 
un dispozitiv nuclear cu o mare 
putere la înălțimea de cîteva sute 
de kilometri, extinzînd cursa înar

mărilor, urîtă de popoare, asupra 
spațiului cosmic.

Guvernul S.U.A., încă înainte de 
a trece la efectuarea actualei serii 
de experiențe nucleare, știa bine că 
dacă bombele nucleare americane 
vor începe să explodeze, atunci 
Uniunea Sovietică va fi pusă în fața 
necesității de a efectua experimen
tarea armei sale nucleare. în legă
tură cu aceasta președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, l-a avertizat direct pe 
președintele S.U.A., J. Kennedy, în 
mesajul din 3 martie 1962. Deci, 
guvernul S.U.A. era pe deplin conș
tient de urmările acțiunii sale. în 
mîinile sale, și numai în mîinile 
sale, se afla soluționarea problemei 
dacă experiențele la care a fost ne
voită să recurgă Uniunea Sovietică, 
în toamna anului 1961 vor fi 
ultimele sau asupra planetei noastre 
se va abate un nou val de explozii 
nucleare experimentale. Iar guver
nul S.U.A. a ales. Exploziile bom
belor nucleare americane deasupra 
insulelor Christmas și Johnston au 
dat naștere ecoului lor — au făcut 
inevitabile exploziile nucleare so
vietice de răspuns.

Guvernul S.U.A. nu ascunde că a 
întreprins noua serie de experiențe 
cu arma nucleară și îndeosebi ex
periențele în spațiul cosmic pentru 
a încerca să obțină superioritatea 
militară asupra Uniunii Sovietice. 
Guvernul sovietic nu ar justifica 
încrederea poporului sovietic, nu ar 
manifesta grijă pentru viitorul sta
tului sovietic, dacă nu ar trage con
cluziile necesare. Nu, Uniunea So
vietică nu va oferi asemenea satis
facții acelora care nutresc intenții 
agresive împotriva țării noastre, care 
ne amenință pe noi și pe aliații noș
tri cu un război preventiv.

Oamenii sovietici nu au uitat și 
nu vor uita niciodată atacul per
fid al Germaniei hitleriste împo

triva patriei noastre. Din experiența 
anului 1941 ei știu ce importanță 
vitală are faptul ca apărarea țării 
să se afle la nivelul celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii mili
tare pentru a fi gata în orice mo
ment să întîmpini bine înarmat pe 
agresori.

Guvernul sovjetic, ca răspuns la 
seria de experiențe cu arma nucleară 
americană, a hotărît efectuarea de 
experiențe cu cele mai noi tipuri de 
arme nucleare sovietice. Aceasta este 
o măsură pe care Uniunea Sovietică 
a luat-o forțată de împrejurări. La 
efectuarea acestor experiențe vor fi 
luate toate măsurile necesare în 
scopul reducerii la minimum a că
derilor de precipitații radioactive. în 
Uniunea Sovietică au fost obținute 
în această privință rezultate impor
tante. Este bine cunoscut faptul că 
experiențele sovietice din toamna a- 
nului trecut nu au fost însoțite de o 
sporire simțitoare a radioactivității 
în atmosferă, pe suprafața pămîntu- 
lui sau în ocean.

Oricine prețuiește sentimentul 
dreptății, orice om care nu are idei 
preconcepute nu poate să nu fie de 
acord cu faptul că o dată ce S.U.A. 
au început primele experiențele cu 
arma nucleară și le-au efectuat îm
preună cu aliații lor într-o măsură 
mult mai mare decît Uniunea So
vietică, atunci celeilalte părți, — U- 
niunii Sovietice, care întotdeauna a 
efectuat experiențele sale nucleare 
numai ca o măsură de răspuns — 
îi aparține dreptul de a termina ul
tima experiențele nucleare în lume.

Guvernul sovietic cheamă guver
nele S.U.A. și celorlalte puteri- occi
dentale să țină seama de cererile po
poarelor și să înlăture barierele arti
ficiale în calea realizării unui acord 
cu privire la încetarea experimentă
rii armei nucleare — acord care să 
se bazeze pe datele științei, ce per
mit efectuarea controlului
îndeplinirii lui riguroase cu ajutorul 
mijloacelor naționale de detectare.

Guvernul sovietic se alătură che
mării pe care Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
a adresat-o popoarelor tuturor țări
lor — de a întări pacea, de a lupta 
pentru dezarmare, pentru salvarea 
omenirii de primejdiile distrugerii 
nucleare. în această chemare este 
întruchipată voința popoarelor, iar 
această voință este legea supremă 
a Istoriei. Lupta pentru încetarea 
experiențelor nucleare, pentru de
zarmare, pentru pace continuă și ea 
trebuie să fie încununată de trium
ful cauzei păcii.

GENEVA 21 (Agerpres). — La 19 
iulie Consiliul economic și social 
al O.N.U., care își desfășoară lucră
rile la Geneva, a început discutarea 
problemei „Tendințele economice 
mondiale". Conducătorul delegației 
sovietice, G. P. Arkadiev, a analizat 
temeinic situația economică din 
lume, arătînd necesitatea găsirii de 
căi și mijloace în vederea dezvol
tării colaborării economice interna
ționale, în vederea întrecerii econo
mice pașnice în interesul tuturor 
țărilor. ■

Reprezentantul U.R.S.S. a spus că 
situația economică a lumii capita
liste se caracterizează prin reduce
rea producției și restrîngerea co
merțului internațional.

G. P. Arkadiev a sublimat că mo
nopolurile caută soluționarea greu
tăților crescînde în intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor, inten
sificarea exploatării țărilor slab 
dezvoltate, în ofensiva asupra nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
El a condamnat crearea în Europa 
occidentală a celor două grupări e- 
conomice închise : Piața comună 
(„cei șase”) și Zona liberului schimb 
(„cei șapte").

Conducătorul delegației sovietice 
a cerut sprijinirea părerii unui 
număr considerabil de țări, care au 
propus convocarea unei conferințe 
internaționale pentru problemele 
comerțului,

.... . O«o .......... .

De ce a demisionat Norstad

HANOI 21 (Agerpres). — Crește 
rezistența poporului sud-vietnamez 
față de regimul antipopular ngo- 
dinhdiemist și față de ocupanții a- 
mericani. Drept răspuns la repre
salii. patrioții își intensifică lupta. 
După cum relatează agenția viet
nameză de informații, în primele 
șase luni ale acestui an, patrioții au 
ucis și rănit aproximativ 15 000 de 
soldați și ofițeri ngodinhdiemiști și

americani, făcînd mulți prizoniei^ 
In afară de aceasta, peste 8 000 d« 
militari ngodinhdiemiști au trecut dw 
bunăvoie de partea poporului.

Patrioții din Vietnamul de au<J 
au capturat în timp de șase luni 
mari cantități de arme, au doborît 
12 avioane și au avariat alte 22, au 
scufundat 9 șalupe cu motor, au 
distrus 64 automobile blindate, atț 
avariat 269 de poduri,

o»o———

Succese ale Confederației Generale 
din Italiaa Muncii

ROMA 21 (Agerpres). — 
transmite : La marea uzină 
(Neapole) organizația locală a Con
federației Generale a Muncii din Ita
lia a obținut un însemnat succes în 
alegerile pentru comisia interioară 
(organ menit să apere drepturile 
oamenilor muncii). Din cei 2 389 de 
votanți, 1 940 muncitori au votat 
pentru lista Confederației Generale

TASS 
„Cirio*

a Muncii din Italia, car« a bbțtacfl 
opt locuri din nouă.

La alegerile precedente, car« biX 
avut loc acum două luni, Confede* 
rația Generală a Muncii din Italia 
a obținut numai două locuri. Ea nu 
a putut să prezinte o listă indepen
dentă, deoarece candidațil el eratt 
imediat concediați. în semn de pro
test împotriva acestei situații, munw 
citorii de la această uzină au or-* 
ganizat o grevă de multe zile,
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asupra

NEW YORK 21 (Agerpres).—După 
cum anunță corespondentul agenției 
U.P.I., președintele S.U.A., Kennedy, 
l-a numit pe generalul Lyman Lem
nitzer în locul generalului Norstad 
în funcția de comandant suprem al 
forțelor armate ale S.U.A. în Eu
ropa și l-a desemnat pe generalul 
Maxwell Taylor pentru a-1 înlocui 
pe Lemnitzer în postul de președin
te al Comitetului mixt al șefilor de 

.state majore.
Kennedy a anunțat, de asemenea, 

că generalul George Decker se va 
retrage din funcția de șef al statu
lui major al armatei terestre ame
ricane la 30 septembrie a.c. cînd îi 
expiră mandatul, și că va fi înlocuit 
de generalul Wheeler, care este în 
prezent comandant suprem adjunct 
al forțelor S.U.A. din Europa.

Secretarul general al N.A.T.O., 
Stikker, a anunțat în seara zilei de 
19 iulie că generalul Norstad își va 
da demisia din funcția de coman
dant suprem al forțelor armate 
ale N.A.T.O., „în lunile următoare și, 
în orice caz, pînă la sfîrșitul acestui 
an“. Norstad ocupă această funcție 
în N.A.T.O. din anul 1956. Deși 
motivul oficial al demisiei lui Nors
tad este starea sănătății sale, la Pa
ris se consideră că demisia lui 
Norstad este legată de divergențele 
lui cu Pentagonul în problema

creării forțelor armate atomice în 
cadrul grupării vest-europene a 
N.A.T.O.

Agențiile de presă occidentale 
transmit că, după toate probabilită
țile, Lemnitzer va prelua și funcția 
de comandant suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O.

Oo

Un interviu 
dl președintelui Turciei

ISTANBUL 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei Cemal Gürsel a 
acordat ziarului „Cumhuriyet“ un 
interviu în care și-a expus punctul 
de vedere în unele probleme inter
ne și externe. Răspunzînd la o în
trebare referitoare la relațiile reci
proce cu Uniunea Sovietică, el a 
exprimat dorința sinceră a Turciei 
de a trăi în prietenie cu Uniunea 
Sovietică și și-a manifestat spe
ranța că în viitor volumul comer
țului dintre cele două țări va spori.

LIMA 21 (Agerpres). — In ciuda 
tuturor declarațiilor cu privire la 
„asigurarea democrației și libertății“ 
pe care le face Perez Godoy, șeful 
juntei militare, după preluarea pu
terii în Peru, ilegalitățile continuă 
să se țină lanț în această țară. După 
cum anunță agenția Associated 
Press citind ziarul „La Prensa“, pînă 
acum au fost arestate 45 de per
soane. Poliția a ocupat sediul redac
ției ziarului „La Tribuna“. Dreptu
rile civile garantate de Constituție 
continuă să fie suspendate.

Ca răspuns la acțiunile antipopu
lare dezlănțuite de junta militară, 
în țară au loc puternice demonstra
ții populare. Potrivit agenției Asso
ciated Press, pe străzile Limei un 
grup de demonstranți — în majori
tate ținere fete — au organizat o 
demonstrație scandînd „Vrem liber
tate“, „Trăiască Constituția“. De
monstranții au fost împrăștiați de 
poliție, care a deschis focul.

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția United Press Interna
tional, în nordul Perului aproxima
tiv 12 000 de muncitori din industria

de către junta militară. Membrii fe
derației studențești din Arequipa, al 
doilea oraș ca importanță din Peru, 
boicotează cursurile, iar muncitorii 
din industria textilă se pregătesc să 
„se alăture grevei muncitorilor din 
industria zahărului în încercarea 
de a transforma mișcarea de pro
test într-o grevă generală“. Intre 
timp, là Washington s-a desfășurat 
o vie activitate în legătură cu eve
nimentele din Peru. După cum se 
știe, Haya de la Torre, candidatul 
partidului A.P.R.A., precum și preșe
dintele Manuel Prado, se bucurau de 
protecția nemijlocită à Departamen
tului de Stat al S.U.A., care spera 
să-și întărească și mai mult poziția 
în Peru în cazul în care Haya de 
la Torre ar fi devenit președinte. 
Din această cauză purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
anunțat, după cum transmit agen
țiile de presă, că „Noua juntă mili
tară... nu a fost recunoscută de Sta
tele Unite ca guvern al Perului“. 
Totodată însă ambasadorul State
lor Unite și personalul ambasadei 
vor rămîne în Peru, iar diplomații

Aplicații ale navelor de suprafață
și submarine și ale aviației maritime sovietice

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 21 iulie, Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care se află în 
regiunea de dincolo de Cercul Po
lar, precum și mareșalul Malinovski, 
ministrul apărării, și alți coman
danți militari superiori, au ieșit în 
larg la bordul crucișătorului „Ami
ralul Ușakov" și au urmărit aplica
țiile navelor de suprafață și subma
rine și ale aviației maritime.

La aplicații s-au folosit arme mo
derne ale flotei maritime militare. 
S-au efectuat trageri ale unor nave 
de suprafață purtătoare de rachete 
și ale unor submarine atomice pur
tătoare de rachete. Acestea au efec
tuat trageri cu rachete aflîndu-se în 
submersiune.

Nikita Hrușciov și Rodion Mali
novski au dat o înaltă apreciere re
zultatelor aplicațiilor.
7..................... ' ==»»»5=-^- . 1
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Unite pe anul fiscal 
iunie 1962 se ridică 
de dolari.
precizează că venitu-

DJAKARTA. în seara de 20 iulie, 
președintele Sukarno a oferit în pa
latul său din Bogor un dineu în cin
stea lui A. I. Mikoian. La dineu au 
participat ministrul prim Djuanda și 
o serie de alți miniștri ai cabinetu
lui. După dejun, în sălile palatului 
a avut loc o mare recepție la care 
au fost prezentate dansuri naționale 
indoneziene.

VIENA. Corespondentul Ager
pres transmite : In localitatea 
Dornbirn, din provincia Vorarlberg, 
Austria, are loc un tîrg la care sînt 
expuse bunuri de consum, îndeosebi 
produse textile. Pe lîngă numeroase 
firme austriece, expun și firme din 
alte 16 state. La invitația conduce
rii tîrgului, o delegație economică ro- 
mînă, condusă de ministrul indus
triei ușoare a R. P. Romîne, Ale
xandru Sencovici, a vizitat Tîrgul de 
la Dornbirn. Președintele guvernu
lui provinciei Vorarlberg a oferit o 
masă în cinstea delegației romîne. 
La 19 iulie, Camera federală de co
merț din Austria a oferit de aseme
nea o masă în ’ '

VARȘOVIA, 
agenția P.A.P., 
orașului Lodz, 
mațiilor locuitorilor acestui oraș, se 
afla în anii 1942—1943 un lagăr pen
tru prizonierii de război sovietici, 
au fost descoperite oseminte ome-

cinstea delegației.
După cum anunță 

în partea de sud a 
unde, potrivit infor-

nești îngropate în pămînt. In anul 
1943, cu prilejul lichidării acestui 
lagăr, prizonierii rămași în viață au 
fost transportați într-un alt loc și 
hitleriștii au încercat să șteargă ur
mele crimelor săvîrșite.

HAVANA. La 20 iulie a sosit la 
Havana N. D. Psurțev, ministrul te
lecomunicațiilor al U.R.S.S., pentru a 
participa la tratativele cu privire la 
îmbunătățirea telecomunicațiilor în
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Cuba.

ROMA. Cercuri largi ale opiniei 
publice din Italia protestează îm
potriva condamnării la închisoare pe 
diferite termene a 43 de anti
fasciști din Genova, pentru că au 
participat la demonstrațiile anti
fasciste de masă din anul 1960. La 
chemarea C.G.M. din Italia, la 20 
iulie a fost organizată la Genova o 
grevă generală de o oră în semn de 
protest împotriva acestei sentințe 
nedrepte.

ATENA. La Atena a sosit gene
ralul american Brown, comandantul 
forțelor armate terestre ale N.A.T.O. 
în Europa de sud-est. După cum a- 
nunță ziarul „Eleftheria” el va dis
cuta cu reprezentanții comandamen
tului militar „problemele apărării 
în regiunea Greciei și Turciei”.

PHENIAN. La 20 iulie a avut loc 
la Panmunjon o ședință a Comisiei

militare de armistițiu în Coreea, în 
cadrul căreia reprezentanții R.P.D. 
Coreene au cerut să fie repatriați 
pescarii nord-coreeni deținuți în Co
reea de sud. Reprezentanții R.P.D. 
Coreene au adresat părții americane 
un protest categoric în legătură cu 
repetatele pătrunderi în apele teri
toriale ale R.P.D. Coreene săvîrșlte 
de nave americane și sud-coreene, 
precum și în legătură cu lansările de 
baloane cu manifeste provocatoare. 
Reprezentanții R.P.D. Coreene 
cerut, de asemenea, pedepsirea 
novaților de aceste acțiuni.

LENINGRAD. La 20 iulie, la
ningrad și-a început turneul orches
tra „Electrecord. Artiștii romîni vor 
da încă cinci concerte la Leningrad, 
iar apoi vor pleca la Tallin.

WASHINGTON. — Biroul buge
tului din Ministerul Finanțelor al 
S.U.A. a anunțat că deficitul buge
tar al Statelor 
terminat la 30 
la 6 300 000 000

Comunicatul
rile și cheltuielile guvernului nu 
au corespuns prevederilor președin
telui Kennedy din mesajul său la 
buget prezentat congresului în ia
nuarie. Astfel, de pildă, veniturile 
au fost cu 700 000 000 de dolari mai 
mici decît aceste prevederi. Cu ex
cepția anului 1959 acest deficit, spe
cifică agenția France Presse, este 
„cel mal ridicat deficit cunoscut de 
bugetul S.U.A. In timp de pace".

au 
vi-

Le-

CAIRO. Potrivit agenției MEN, în 
dimineața zilei de 21 iulie în R.A.U. 
a fost lansată o rachetă „Al-Kaher“ 
construită în R.A.U. La experiențe
le care s-au desfășurat cu succes a 
asistat președintele Nasser. Racheta 
a parcurs în zbor aproximativ 600 
de km.

21 (Agerpres). — La 21 
urmare a realizării unui

Demonstrațiile de protest împotriva regimului dictatorial din Coreea 
de sud se țin lanț. Fotografia înfățișează un aspect de la o manifestație 
Studențească ce a avut loc recent la Seul.

ROMA. Comisia specială a Came
rei Deputaților din Italia, creată 
pentru discutarea proiectului de lege 
cu privire la naționalizarea energiei 
electrice, și-a încheiat lucrările. Ca- 
racterizînd rezultatele lucrărilor Co
misiei parlamentare speciale, depu
tatul comunist Luigi Longo a de
clarat că în ansamblu „această mă
sură este pozitivă, pentru că ea va 
da o lovitură unuia din cele mai 
periculoase grupuri monopoliste".

Manifestații țărănești 
în Franța

PARIS 21 (Agerpres). — Din dife
rite regiuni ale Franței se anunță 
că au reînceput mari manifestații 
țărănești în sprijinul revendicărilor 
populației rurale de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și asigurarea 
micii proprietăți țărănești. Aseme
nea demonstrații care qonstituie o 
reluare a marilor manifestații din 
vara trecută, au avut loc la 20 iulie 
în Departamentul Manche desfășu- 
rîndu-se sub semnul protestului îm
potriva acaparării pămîntului de că
tre latifundiari. La ele au partici
pat, după cum relatează corespon
dentul agenției France Presse, peste 
1 500 de agricultori din vestul 
Franței.

Agricultorii consideră, menționea
ză agenția citată, că dispozițiile unor 
legi adoptate recent de Parlamentul 
francez în problemele agricole sînt 
ineficace și nu pot garanta mica 
proprietate în fața abuzurilor spe
culanților și marilor proprietari la
tifundiari.

Sindicatele muncitorilor agricoli 
care au sprijinit aceste manifestații 
țărănești au anunțat — relatează a- 
genția France Presse — că vor con
tinua demonstrațiile și acțiunile re
vendicative în sprijinul drepturilor 
micilor agricultori.
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iulie, ca
acord privind retragerea completă a 
trupelor franceze din Bizerta, a fost 
anunțată reluarea relațiilor diplo
matice între Franța și Tunisia.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, reprezentantul tuni
sian la tratativele cu Franța, Lad- 
gham, a declarat că acordul preve
de evacuarea în timpul cel mai 
scurt a trupelor franceze de la a- 
ceastă bază.

a^sannn
Lovitura de stat din Peru : tru

pele Juntei militare pătrund In 
palatul prezidențial din Lima.

Formarea noului 
guvern iranian

TEHERAN 21 (Agerpres). — La 
21 iulie, noul prim-ministru al Ira
nului, Assadollah Alam, a prezentat 
șahului lista noului guvern.

Lista include opt miniștri din ca
binetul lui Aii Amini, care a de
misionat în urmă cu cîteva zile. Mi
nisterul Afacerilor Externe este 
condus în continuare de Abbas 
Aram, Ministerul de Interne — de 
generalul S. Azizi, iar Ministerul de 
Finanțe — de Abdul Behnia.

Au fost numiți de asemenea șase 
miniștri noi.

Un pas Important spre întărirea păcii în Asia de sud-est
Ai ................................... ' , ir, !■ 1 1 ..... .......... .................... ....................Jîncheierea cu succes a Conferinței pentru Laos

GENEVA 21 (Agerpres). — La 21 
Iulie la Geneva a avut loc ședința 
de închidere a Conferinței pentru 
Laos. Șefii delegațiilor participan
te la conferință au aprobat cele 
două documente ale conferinței — 
declarația cu privire la neutralita
tea Laosului și protocolul la aceas
tă declarație. Ședința a fost prezi
dată de lordul Home, ministrul de 
externe al Marii Britanii, care în
tr-o scurtă cuvîntare a scos în e- 
vidență marea însemnătate a în
cheierii cu succes a lucrărilor con
ferinței. El a spus că aceasta este 
o zi plină de bucurie pentru poporul 
laoțian, pentru întreaga Asie de 
sud-est, o contribuție la cauza păcii 
și a chemat la înfăptuirea integrală 
a hotărîrilor conferinței.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, A. 
A. Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a arătat că par- 
ticipanții la conferință au trebuit 
să înlăture destule greutăți prove
nite în parte din faptul că în fața 
conferinței au fost ridicate proble
me cu totul imaginare și artificiale.

„Acum însă nu aceasta este prin
cipalul... Principalul este că a fost 
lichidat încă un focar de primejdie 
militară în Asia de sud-est, a fost 
făcut un pas important spre întă
rirea păcii în această regiune.

După cum se știe, chiar de la în
ceputul izbucnirii conflictului lao
țian, guvernul sovietic și personal 
N. S. Hrușciov au depus mari efor
turi pentru restabilirea păcii în 
Laos și încetarea amestecului 
străin în treburile interne laoțiene. 
Lupta dîrză a poporului laoțian s-a 
bucurat de simpatia fierbinte și de 
sprijinul nostru deplin".

A. A. Gromîko a salutat hotărîri- 
le conferinței. El a subliniat impor
tanța uriașă pentru întărirea păcii 
în Asia de sud-est și pentru dezvol
tarea Laosului ca stat pașnic, su
veran, independent și unit, a decla
rației cu privire la neutralitatea 
Laosului și a protocolului la aceas
tă declarație, elaborate de confe
rință.

Gromîko a amintit că „cotitura 
favorabilă spre tratative concrete 
la conferința pentru Laos este le
gată în primul rînd de rezultatele 
întîlnirii lui N. S. Hrușciov cu pre
ședintele Kennedy din iunie 1961. 
înțelegerea reciprocă în ce privește 
sprijinirea Laosului independent și 
neutru în frunte cu un guvern ales 
de laoțieni înșiși, realizată la aceas
tă întîlnire, a netezit calea spre în
cheierea cu succes a conferinței. 
Exemplul Laosului arată că dacă 
există dorința de a se ajunge la un 
acord pot fi găsite căile de regle
mentare a problemelor 
nale complicate“.

în fața participanților 
rință stă acum sarcina 
în viață a acordurilor cu privire 
la Laos. în încheiere șeful delega
ției U.R.S.S. a felicitat poporul lao
țian,. guvernul lui și pe primul mi
nistru Suvanna Fumma. El a adus 
de asemenea mulțumiri prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, pentru eforturile de
puse în vederea convocării confe
rinței, și colegului său — copreșe
dintele englez al conferinței.

După A. A. Gromîko, și-au expri
mat satisfacția în legătură cu hotă- 
rîrile adoptate la conferință și cu

internațio-

la confe- 
traducerii

abordarea constructivă a probleme
lor discutate Cen I, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, Ung 
Van Khiem, ministrul afacerilor ex
terne al R.D, Vietnam, A. Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, D. Rusk, secretarul de stat 
al S.U.A., Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe al Franței, 
H. Green, ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Krishna Menon, 
ministrul apărării al Indiei, și șefii 
altor delegații. Ei au încredințat 
conferința că guvernele lor vor res
pecta întocmai litera și spiritul a- 
cordului. O notă discordantă față 
de aceste cuvîntări o constituie dis
cursul reprezentantului Vietnamu
lui de sud. Acesta și-a însoțit afir
mațiile că Vietnamul de sud este 
dispus să respecte declarația cu 
privire la neutralitatea Laosului și 
protocolul la aceasta cu un număr 
considerabil de diverse rezerve și 
„răstălmăciri“ ale diferitelor arti
cole ale declarației.

Ședința a luat sfîrșit prin cuvîn- 
tarea prințului Suvanna Fumma, 
primul ministru al Laosului.

După eforturi îndelungate, a spus 
el, lucrările conferinței au fost în
cheiate și poporul laoțian va vedea, 
însfîrșit, împlinirea aspirațiilor sale 
naționale, respectarea dreptului său 
de a trăi în condițiile păcii, neu
tralității și unității naționale. Acea
stă zi va rămîne întipărită pe ve
cie în istoria Laosului.

Documentele adoptate urmează 
să fie semnate de către șefii dele
gațiilor participante la conferință 

_ ----- ----------- i care vaîn cadrul unei ceremonii 
avea loc la 23 iulie.
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