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Fier vechi pentru oțelăriiagricole de vară
IN REGIUNEA CLUJ

Strînsul recoltei trebuie grăbit
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Elemente prefabricate peste plan
BACĂU (coresp. „Scînteii").- — Colectivul fabricii de 

prefabricate din Roman desfășoară întrecerea socia
listă pentru a spori producția și a trimite șantierelor 
de construcții de locuințe cît mai multe elemente pre
fabricate.

In primele 20 zile ale acestei luni, muncitorii și teh
nicienii de aici au produs peste plan mai bine de 600 
mc elemente prefabricate, din care circa 300 mc 
panouri mari, aprqape.200 mc fîșii cu goluri etc. Prin
tre muncitorii care au adus o contribuție deosebită la 
obținerea acestor rezultate se numără Nicolae Nico
lau, llie Sîia și alții.

öSOrgan al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXI Hr. 5599 Marți 24 iulie 1962

Toată atenția lucrărilor

Prin părțile Clujului a plouat 
mult în ultima vreme. Aceasta a 
făcut să se întîrzie recoltatul cerea
lelor. în acest timp însă, bunii gos
podari — mecanizatori și colectiviști 
— nu au stat cu brațele încrucișate, 
ci s-au pregătit intens pentru strîn
sul recoltei.

Paralel cu întreținerea culturilor 
prășitoare ei au reparat și dus la 
marginea lanurilor de orz și grîu 
toate cele peste 600 combine, 600 de 
batoze, secerătorile-legători și cele
lalte utilaje. Pentru depozitarea ce
realelor au fost amenajate spațiile 
necesare. La Zalău, Crasna, Ocna 
Mureșului și Luna au fost amenajate 
baze sezoniere.

în unele raioane unde vremea a 
dat răgaz și culturile s-au copt, la 
indicația agronomilor, mecanizatorii 
și colectiviștii au ieșit la secerat. în 
cîteva zile combinerii Ion Roșu și 
Chirilă Zachei de la secția 
a gospodăriei de stat Ocna 
șului au recoltat peste 80 
păioase. Suprafețe însemnate
recoltate și la gospodăriile de stat 
Aiud, Gherla, Dej și Mihai Viteazu.

Odată cu muncitorii din gospodă
riile de stat au început recoltatul 
și colectiviștii din comunele Bădeni, 
Ceanu-Mare, Bolduț și Luncani. 
După ce snopii au fost transportați 
la arii, tractoriștii au început arătu
rile de vară pentru însămînțatul 
tùrilor furajere. La gospodăria 

. lectivă din comuna Luna de Jos, 
ionul Gherla, secerișul griului
terminat. De două zile, colectiviștii 
lucrează la treierat.

Rezultate bune s-au obținut și în 
raionul Aiud. Membrii gospodăriilor 
colective: „Lupta pentru pace“ din

comuna Lunca Mureșului și „înfră
țirea“ din Rădești nu au așteptat 
să se coacă recolta pe întreaga su
prafață, ci au recoltat pe parcele.

Dar acesta nu-i decît începutul. 
Cu forțele existente în regiune, se 
putea realiza mai mult chiar și în 
raioanele fruntașe ca Turda, Gherla, 
Aiud, nemaivorbind de celelalte 
unde nu s-a recoltat aproape nimic.

Timpul este destul de înaintat și 
recoltatul a rămas mult în urmă. De 
cîteva zile vremea a devenit favo
rabilă acestor lucrări. Se impune 
deci din partea organelor regionale 
și raionale de partid și de stat să 
ia o serie de măsuri care să inten
sifice ritmul 
pentru a nu 
coltă.

Paralel cu
existe mai multă preocupare pentru 
amenajarea ariilor de treier, deoa
rece pînă acum, după datele exis
tente la consiliul agricol regional, 
această acțiune este 
Strîngerea recoltei 
suferă amînare !

Ritm intens la treieriș
In gospodăriile colective din re

giunea Ploiești sînt folosite din plin 
combinele și batozele S.M.T. pre
cum și cele ale G.A.S. pentru 
grăbirea treierișului. Ca urmare în 
■75 de gospodării colective din raioa
nele Mizil, Buzău, R. Sărat și Ploiești 
s-a terminat treierișul griului. în 
multe alte unități treierișul se apro
pie de sfîrșit. Pînă acum în gospo
dăriile colective din regiunea Plo
iești s-a treierat 80 la sută din re
colta de grîu.

Paralel cu aceasta continuă a- 
răturile de vară, lucrare exe
cutată pe aproape 30 000 de hectare. 
Pentru intensificarea arăturilor mai 
mult de jumătate din numărul trac
toarelor din regiune sînt folosite în 
două schimburi. (Agerpres)

Acțiunea de colectare a 
fierului vechi ia o am
ploare tot mai mare în 
regiunea Maramureș. De la 
începutul anului și pînă 
acum, din regiunea Ma
ramureș au fost trimise 
oțelăriilor Hunedoarei și 
Reșiței 10 600 tone de me
tale vechi.

S-au evidențiat în a-

ceasta, acțiune muncitorii 
Uzinelor „U n i o"-Sat.u- 
Mare, care au colectat 
peste 2 750 tone de fier 
vechi, precum și colecti
vele întreprinderii „1 Sep- 
tembrie“-Satu-Mare și 
Combinatului chimico-me- 
talurgic-Baia Mare.

(Agerpres)

Secția de sănă
tate și prevederi so
ciale a Sfatului 
popular raional Leh
liu, reqiunea Bucu
rești, a reorganizat 
bucătăriile dietetice 
din cadrul . circum
scripțiilor sanitare 
rurale, menite să a- 
sigure unele prepa
rate alimentare nu
tritive pentru copiii 
sugari. Astfel de bu
cătării dotate cu tot 
necesarul au 
organizate în 
munele 
ga și 
sînt în 
nizare 
laite
sanitare ale raionu
lui. In această ac
țiune sfatul popular 
a primit spriiinul 
comisiilor de femei 
și al organizațiilor 
de Cruce Rosie.

Combinatul chimic de la Tirnăveni. Se elaborează o nouă șarjă 
carbid.

Pentru marile șantiere

lucrărilor de recoltare 
se pierde nimic din re-

recoltatul trebuie să

Zoresc secerișul

Turdaș 
Mure- 
ha cu 
au fost

foarte întîrziată. 
în hambare nu

GH. BALTĂ

SUCEAVA (red. ziarului „Zori 
Noi"). — Organizîndu-și bine mun
ca, colectiviștii din comuna Todi- 
reni, raionul Botoșani, lucrea-ză 
zor la seceriș. Pînă în prezent, 
recoltat griul de pe 450 ha.

Pe terenurile 
execută arături 
fața de 100 ha 
s~mînța plante 
mînțat cu porumb 40 ha.

de 
au

seeliberate de grîu 
de vară. Din supra- 
planificată a se în- 
furajere s-au însă-
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La Ploiești, în noul cartier muncito
resc din B-dul Republicii, se apropie 
de sfîrșit lucrările pentru construirea 
unei școli cu 24 săli de clasă, iar la 
Băicoi, Cîmpina, Slănic și Breaza sînt 
avansate lucrările pentru construirea

unor școli de 8 ani prevăzute cu labo
ratoare, biblioteci etc.

în anul școlar 1962—1963, în orașele 
și satele regiunii Ploiești vor fi date 
în folosință 366 noi săli de clasă.

HUNEDOARA (coresp. „Soînteii"). 
— Șantierele hunedorene 
transformat în ultimii ani 
școală de pregătire a noi cadre 
de constructori bine calificate. In 
școlile de calificare ale șantierelor 
hunedorene frecventează cursuri 
de 6—10 luni alte 1 400 de per
soane.

La Hunedoara sporește, de ase
menea, și numărul cadrelor de 
constructori pentru șantierele Com
binatului siderurgic din Galați. în 
cele 6 luni ale acestui an, aproa
pe 200 de constructori calificați în 
diverse meserii s-au îndreptat spre 
acest important șantier.

In tabără

Lucrări de canalizare și alimentare cu apă
Crearea și extinderea noilor car

tiere ale Capitalei au impus luarea 
de măsuri și în ceea ce privește ali-

Cu recoltatul terminat
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

In multe gospodării colective din 
raioanele Drăgănești-Olt, Slatina, 
Costești și Găești secerișul s-a ter
minat. In momentul de față colec
tiviștii din raionul Drăgănești-Olt 
grăbesc treierișul. Pînă ieri s-au tre
ierat grînele de pe mai bine de ju
mătate din suprafața recoltată. 14 
gospodării colective între care cele 
din comunele Stoicănești, Crîmpoia, 
Mihăiești, Crîngeni, Ghindățeni etc. 
au terminat treierișul. Această lu
crare este mult avansată și în gos
podăriile colective din Balta Sărată, 
Mărunței, Băcălești.
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mentarea cu apă a populației din 
cartierele respective. Astfel, recent 
a fost terminată lucrarea de alimen- 
tare cu apă din cartierul Gării de 
Nord ; arterele din Bd. Muncii— 
Călărași—Popa Nan—Teodor Spe
ranța pe o lungime de peste 4,5 km 
și Sebastian—Ferentari pe 1 300 m 1. 
Zilele trecute au început lucrările 
unei noi artere de alimentare cu 
apă în cartierul Grivița (de la podul 
Basarab pînă la Bucureștii Noi) în 
lungime de peste 5 km. Se instalea
ză, de asemenea, conducte noi în 
cartierele ce se construiesc pe șo
seaua Giurgiului, cartierele Balta 
Albă și Giulești-stadion.

Dintre-lucrările de canalizare im
portante, zilele acestea s-a terminat 
instalarea canalului colector din 
Balta Albă, precum și a canalului 
din cartierul Militari.

Zilele trecute la Baia de Aramă, 
regiunea Oltenia, a fost deschisă o 
tabără de vară pentru pionieri și 
școlari. Aici, ei au la dispoziție un 
stadion, club, bibliotecă ș.a.

Cei peste 200 de pionieri și școlari 
fruntași la învățătură din raioanele 
Craiova și Calafat, care au sosit pînă 
acum în această tabără, au și pornit 
în drumeție. Ei au vizitat localitățile 
Padeș. Ponoare și Tismana. Intr-una 
din zile, școlarii s-au întîlnit cu pre
ședintele gospodăriei colective „Oc
tombrie Roșu" din comuna Florești, 
care le-a povestit despre munca co
lectiviștilor pentru a obține recolte 
bogate, (de la Nicolae Simionescu, 
coresp. voluntar).

Din material plastic
în acest an, întreprinderile din secto

rul industriei articolelor de uz casnic au 
primit o serie de mașini noi pentru pre
lucrarea maselor plastice, care sînt în 
curs de montare și rodare. Cu ajutorul 
acestor utilaje vor spori sortimentele de 
obiecte de larg consum din mase plas
tice. încă de pe acum s-a fixat, de co
mun acord cu Ministerul Comerfului In
terior, fabricarea unui număr de peste 
30 sortimente noi din mase plastice, care 
vor apărea treptat în comerf anul acesta 
și în anul viitor. Printre noile sortimente 
se numără garnituri de condimente, gar
nituri pentru gemuri, platouri și multe 
altele.

GENEVA a fost semnata ieri MINISTERUL FORȚELOR ARMATE

Prin creșterea4

indicelui de utilizare 
a mașinilor

IA TERMEN ȘI
In combinatele și uzinele siderur

gice din țara noastră, muncitorii și 
tehnicienii desfășoară o entuziastă 
întrecere pentru a folosi mai bine 
agregatele și a produce, pe această 
bază, mai mult metal atît de nece
sar întreprinderilor constructoare de 
mașini, precum și celorlalte ramuri. 
Este bine și în interesul dezvoltă
rii economiei naționale să se elabo
reze cît mai mult metal. El trebuie 
să fie însă laminat la termenele și 
în sortimentele prevăzute în con
tractele economice încheiate.

Conștiente de importanța acestui 
lucru, colectivele de muncă de la 
laminoarele uzinei „Oțelul roșu“ 
și-au propus chiar din primele zile 
ale acestui an să respecte întocmai 
sortimentele contractate.

La sfîrșitul fiecărei săptămîni, 
conducerea uzinei, împreună cu ser
viciul ■ desfacerii, cu dispecerii și 
conducerile laminoarelor analizează 
felul cum se respectă graficele în
tocmite cu privire la ' laminare. 
Cînd se constată unele rămî- 
neri în urmă, se iau măsuri ope
rative de remediere. în cazul în 
care planul lunar este îndeplinit 
înainte de termen și pe sortimente, 
în zilele care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul lunii se laminează sor
timentele mai dificile din pe
rioada următoare. în luna iunie, 
cînd planul uzinei a fost realizat 
înainte de termen și la toate sorti
mentele, laminatorii au laminat 
profilele H și T pentru întreg tri
mestrul III. Pe de altă parte, între 
uzina „Oțelul roșu“ și întreprinde
rile beneficiare există o legătură 
permanentă și o bună colaborare.

Toate aceste măsuri au făcut ca 
în primul semestru sortimentele 
planificate să fie realizate în între
gime, iar la unele sarcinile au fost 
chiar depășite. Desigur că au exis
tat și unele defecțiuni, astfel că 
uzina a izbutit să respecte numai 
în proporție de 96 la sută datele 
stabilite prin contracte. De mențio
nat că în primul trimestru, uzina 
a plătit drept penalizări pentru ne- 
respectarea termenelor contractua-

IN SORTIMENTELE PREVĂZUTE
însemnări din două 

întreprinderi siderurgice

le — și aici a fost vorba 
zieri de 1—5 zile — mai 
1 000 lei ; în trimestrul al 
a existat nici un caz de arbitraj pe 
această problemă.

Iată, așadar, că atunci cînd există 
o preocupare permanentă pentru 
realizarea sortimentelor, procesul de 
producție din uzină se desfășoară 
normal, iar beneficiarii pot, la rîn- 
dul lor, să-și îndeplinească la ter
men și în bune condiții sarcinile 
lor de plan.

La mai puțin de 100 km distanță 
de „Oțelul roșu“ se află combinatul 
din Reșița. Analizînd rezultatele 
obținute pe primul semestru de că
tre laminatorii acestui mare com
binat siderurgic constați că și ei, ca 
și cei de la „Oțelul roșu“, muncind 
cu hărnicie, și-au îndeplinit planul 
la producția globală și chiar la 
producția-marfă. Numai că aici — 
spre deosebire de „Oțelul roșu“ — 
nu s-a acordat aceeași atenție atît 
îndeplinirii cantităților planificate 
de laminate, cît și sortimentelor ce 
trebuie realizate conform contrac
telor economice încheiate. Planul la 
unele sortimente ca,. de exemplu, 
la tabla groasă a fost realizat în 
proporție de 111,6 la sută, la profile 
carbon — 114 la sută ; depășiri 
substanțiale s-au obținut și la fier- 
beton. In schimb, la alte sortimente 
sarcinile prevăzute n-au fost înde
plinite decît în proporție de 65—85 
la sută.

Este un fapt pozitiv că aici s-au 
realizat la unele sortimente, în
tre care și fierul-beton, depă
șiri mari. Se știe că țara întreagă 
a devenit un imens șantier. Se 
înalță noi uzine, mii de aparta
mente, diferite construcții social- 
culturale etc. Deci fierul-beton este 
tot mai mult cerut. Dar a executa 
acest produs în cantități exagerate

de întîr- 
puțin de 
II-lea nu

șl a neglija realizarea unor sorti
mente tot atît de necesare industriei, 
nu este nici just și nici în intere
sul economiei naționale.

Dar acesta nu este singurul caz. 
La un alt sortiment — profilul rotund 
pentru șuruburi și nituri — lami
noarele Reșiței au rămas datoare 
întreprinderilor din țară în primul 
semestru cu aproape 500 tone, deși 
oțelul respectiv a existat. Lucrînd 
astfel, este oare de mirare că Com
binatul siderurgic Reșița a plătit

f De cîteva riîe a început re- J 
I coltatul cerealelor păioase șl la j 
f G.A.S. Ocna Mureșului, raionul ) 
( Aiud, regiunea Cluj. Fruntași în j 
( această muncă sînt combinerii ) 
( loan Roșu, Toma Borto, Nicolae J 
( Sîrbu șl Bela Borto. j

(Foto : A. Cartojanu) J

La țesătoria de mătase „Ana Ipă- 
tescu" din Capitală, indicele de uti
lizare a războaielor de țesut a cres
cut în acest an, în medie, cu 5 la 
sută față de cel obținut în luna de
cembrie 1961. Pe baza folosirii mai 
dapline a capacității mașinilor, pla
nul de 
mătase
depășit. Totodată colectivul fabricii 
a sporit productivitatea muncii 
1,9 la sută față de plan.

producție la țesăturile din 
naturală și artificială a fost

cu

IncH5ananea Se dezvolta rețeaua telefonica

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. III-a)

In 12 sate din regiunea Crișana, 
printre care Mierlău, Marghita, Leș, 
Saca și. altele au fost instalate în 
ultimele luni centrale telefonice se
miautomate. Acum se lucrează la 
instalarea de posturi telefonice în 
noile blocuri construite în Oradea și 
în alte orașe din regiune.

Ca urmare a dezvoltării șl mo
dernizării rețelei telefonice, capaci
tatea de servire a populației

♦♦

regiunea Crlșana a crescut în ulti
mul timp cu peste 1 000 de posturi 
telefonice. In prezent rețeaua de te
lecomunicații din regiune a sporit 
cu aproape 25 la sută față de anul 
1960. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al C-C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al R-P. Romîne 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al R-P- Romîne
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol, precum 
și în numele nostru personal, vă exprimăm dv. și prin dv. Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri și poporului romîn frate, mulțumiri cordiale pentru cu
vintele calde de salut și bunele urări cu ocazia celei de-a 41-a ani
versări a Revoluției populare mongole. Poporul mongol urmărește cu 
bucurie succesele minunate ale poporului romîn frate în opera de. desă- 
vîrșire a construcției socialiste în țara sa, obținute sub conducerea 
glorioasei sale avangarde — Partidul Muncitoresc Romîn.

Legăturile indestructibile de prietenie frățească și colaborare strînsă 
care unesc cele două țări ale noastre se dezvoltă și se întăresc 
spre binele popoarelor noastre, în interesul întăririi unității și coeziunii 
puternicului nostru lagăr socialist.

Urăm din toată inima oamenilor muncii din Romînia noi 
nate succese în înflorirea și dezvoltarea continuă a țării lor, în apărarea 
păcii în lumea întreagă.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole

LA
Declarația cu privire la neutralita- REVOLUȚIONARE AL CUBEI a dat 
tea Laosului și protocolul la această 
declarație. (Amănunte în pag. a
IV-a).

MAI MULTE SUTE DE NEGRI au 
organizat un marș spre clădirea 
primăriei din Albany, statul Georgia 
(S.U.A.), în semn de protest împotri
va discriminării rasiale. Poliția a 
intervenit, arestînd 161 de de
monstranți.

6 000 DE PERSOANE s-au adunat 
duminică în orașul Tulle (Franța) la 
sărbătoarea presei comuniste. In 
fața celor întruniți a rostit o cuvîn- 
tare Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez.

ÎNTREAGA ITALIE a rămas din 
nou fără ziare la 21 iulie. Muncito
rii tipografi au declarat o nouă gre
vă, cetind reducerea zilei de lucru 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

publicității un comunicat cu privire 
la noile provocări ale militariștilor 
americani de la baza maritimă mi
litară Guantanamo. în seara zilei 
de 19 iulie și în zorii zilei urmă
toare, se arată în comunicat, trupe
le americane dislocate la această 
bază au deschis de nouă ori tocul 
asupra teritoriului cuban.

PARTIZANII DIN VIETNAMUL DE 
SUD își intensifică lupta. La 23 iu
lie, după cum anunță agenția U.P.I., 
ei au ajuns 
mai 10 mile 
surprindere 
valea rîului

ÎN URUGUAY, din cauza creșterii 
considerabile a scumpetei, precum 
și a concedierilor în masă a izbuc
nit un nou val de greve. Se află în 
grevă muncitorii de la transporturile 
urbane din Montevideo, muncitorii 
din industria metalurgică și alte ca
tegorii de oameni ai muncii.

..... ........ —-------

la o apropiere de nu
de Saigon, atacînd prin 
un post militar de pe 
Nha Be.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

. Gheorghe Gheorghiu-Dej a trimis Domnului Charles De Gaulle, Pre
ședintele Republicii Franceze, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Franței, adresez Excelenței Voastre 
sincere felicitări și exprim cele mai bune urări de fericire personală 
și pentru bunăstarea poporului francez.

★

Președintele Charles De Gaulle a trimis Președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
toarea telegramă :

Foarte mișcat de mesajul
.iûlie, vă exprim mulțumirile 
fericirea dv. personală și prosperitatea poporului

Romine, Gheorghe

Excelenței Voastre 
mele și vă trimit

Gheorghiu-Dej, urmă-

cu ocazia zilei de 14 
sincere urări pentru 

romîn.

neabătut

și minu

ta casă nouă. La Adjud, bloc cu 72 de apartamente dai recent ln folosință

J. SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole
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rezultate bune

socială, politică.

face cunoscute 
realizările lor. 

cele mai valo-

da
de 
la

îngrijitorii Vasile Munteanu, Ștefan 
Dema și alții au început să aplice 
metoda de furajare a vacilor pe 
grupe, potrivit producției de lapte 
pe care o dă fiecare vacă. Aici se 
mai folosește pășunatul vacilor în 
timpul nopții, ceea ce ridică simți
tor producția de lapte. Datorită a- 
plicării acestor metode, gospodăria 
colectivă a obținut anul trecut cîte 
2455 litri lapte de fiecare vacă fura
jată, fată de 1802 litri în anul 1960 
și 1553 litri în anul 1959.

Producții sporite au obținut co
lectiviștii din Nădab și de la alte 
specii de animale. Producția de lînă 
a fost în anul trecut de 4,3 kg de 
fiecare oaie fată de 3,9 kg în anul 
i960 și 3,5 kg în 1959. Toate acestea 
au făcut posibil ca anul trecut, ve
niturile realizate din sectorul zoo
tehnic să se ridice la peste 600 000 
lei față de 441 000 lei în 1960 și 
106 000 lei în anul 1959. Anul acesta, 
din sectorul zootehnic se va realiza 
un venit bănesc de peste 1,5 
oane lei.

Colectiviștii din Nădab s-au stră
duit să cunoască și să aplice 
perienta gospodăriilor colective ve
cine mai vechi, iar acum împărtă
șesc altor gospodării mai tinere din 
experiența pe care au cîștigat-o ei 
înșiși.

Cînd Dumitru Ispas, președintele 
colectivei din Nădab, a cerut un 
sfat lui Gheorghe Goina, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele co
lectivei din Sîntana, acesta a venit 
la fața locului, dînd colectiviștilor 
îndrumări prețioase mai ales la 
amplasarea și la construirea noilor 
adăposturi pentru animale. Toate 
construcțiile începute 
se află într-un stadiu

avansate. Anul trecut, un an nu 
prea favorabil agriculturii în aceas
tă zonă, colectiviștii au strîns în 
medie la hectar cite 1 641 kg grîu, 
3 414 kg porumb boabe și 22 000 kg 
sfeclă de zahăr.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei, organizația de bază au dat 
o mare atenție dezvoltării creșterii 
animalelor. Prin cumpărări și prin 
creșterea animalelor tinere din pră- 
sila proprie, gospodăria și-a mărit 
rapid șeptelul. La sfîrșitul anului 
trecut avea 273 bovine din care 130 
vaci și juninci, 1800 ovine, majori
tatea din rasa Merinos, 44 scroafe.

Colectiviștii din Nădab au învățat 
de la vecinii lor „mai bătrîni" că 
dezvoltarea creșterii animalelor și 
mărirea productivității acestora de
pind de asigurarea bazei furajere. 
De aceea, ca buni gospodari, ei au 
dat o mare atenție sporirii produc
ției de furaje cultivate și măririi 
productivității pășunilor și finețelor 
naturale.

In planul de producție, colecti
viștii au prevăzut ca la sfîrșitul a- 
cestui an să aibă în proprietate 
obștească 587 taurine, din care 184 
vaci cu lapte, 600 porcine, din care 
60 scroafe și 2 900 ovine. Ținînd sea
ma de această creștere însemnată 
a numărului de animale, colectiviștii 
au -luat măsuri din timp pentru asi
gurarea bazei furajere atît în ce 
privește cantitatea cît și sortimentul 
de furaje. în toamna trecută au se
mănat 30 ha secară furajeră, iar în 
primăvară 50 ha porumb siloz, 59 . 
ha lucemă, 92 ba trifoi, 15 ha sfeclă 
furajeră, 40 ha borceag și mazăre 
furajeră, 130 ha trîioliene în cultură 
ascunsă sub grîu și 120 ha dovleti 
m cultura intercalata prin porumb mînd sâ Hs terminate la termenele 
De asemenea, însămînțează în cul
tură dublă, după recoltarea cerea
lelor păioa.se, 60 ha porumb furajer. 
Fînețele naturale de pe 66 ha au 
fost recoltate Ia timp și depozitate 
în șire.

agrotehnice Brigadierul zootehnic Petru Laza,

lei în anul I960. La 
1961, valoarea fon
ia suta de hectare 
lei iat Veniturile ba

că

La Nădab, raionul Criș, gospodă
ria colectivă a luat ființă la începu
tul airului 1959. Este, deci, o gos
podărie tînără. Dar realizările ob
ținute de colectiviști în numai trei 
ani și jumătate arată limpede că 
încă din primii ani fiecare gospo
dărie poate face mari pași înainte 
în sporirea producției agricole și în 
dezvoltarea avuției obștești dacă 
colectiviștii folosesc cu pricepere 
toate posibilitățile pe care le are 
gospodăria, dacă muncesc cu hăr
nicie, bine organizați.

Pentru a arăta cum s-a dezvoltat 
gospodăria vom prezenta 
tele privind creșterea fondului 
bază și a veniturilor bănești
suta de hectare — primul dintre a- 
cești indici oglindind dezvoltarea 
bazei economice a gospodăriei, iar 
al doilea — creșterea producției 
agricole marfă..

La sîîîșîtui primului an de activi
tate (1959), valoarea fondului de 
bază era de numai 48 470 lei la suta 
de hectare, pentru ca la sfîrșitul a- 
ffliM 1960 să ajungă la 177 770 lei. 
Veniturile bănești la suta de hec
tare au fost de 242 500 lei în anul 
1959 și 278 000 
sfîrșitul anului 
dul.ui de bază 
era de 217 200
nașii de 220 000 lei. S-ar părea 
în anul 1961, fondul de bază n-at fi 
înregistrat o creștere prea mare, iar 
la veniturile bănești s-ar fi produs 
o scădere. Dar lucrurile nu stau așa. 
în anul 1961 au intrat în gospodărie 
toți țăranii dîn sat, a crescut deci 
suprafața de teren a. gospodăriei.

Cum a reușit gospodăria să se ri
dice într-un timp relativ scurt la ni
velul gospodăriilor colective frun
tașe din regiune ? De ia înființare, 
colectiviștii din Nădab și-au întoc
mit planuri de producție prin care 
au căutat să folosească toate posi
bilitățile de. sporire a recoltei la 
hectar și de dezvoltare a creșterii 
animalelor, au muncit cu hărnicie 
și au aplicat metode

mili-

ex-

în acest an 
avansat, ui

La întreprinderea „Doina” din Capitală se îabrică pianine, viori, 
mandoline, chitare șî alte instrumente muzicale. în fotografie : Munci
toarea Karin Wolf lucrînd la montarea corzilor la o pianină „Doina”.

(Foto : Âgerpres)

de

■■■

ta G.A.C. din Nădab culturile sînt bine dezvoltate. în fotografiei 
președintele gospodăriei, Dumitru Ispas, și Inginerul agronom Aurel 
BătăneanJ cercetează starea de vegetație a „Porumbului SÖOÖ“.

prevăzute în plan.
Sporirea producției la. hectar și 

dezvoltarea sectorului zootehnic au 
dat gospodăriei colective din Nă
dab posibilitatea să vîndă statului 
pe bază de contract cantități tot 
mai maxi de produse agro-alimen- 
tare. In acest an, colectiviștii vînd 
statului 250 tone grîu și porumb, 44 
tone carne do porc și de vită, 2 700 
hectolitri lapte, importante canti
tăți de lînă, brînză, mii de tone de 
sfeclă de zahăr și alte plante teh
nice. Gospodăria va realiza astfel 
venituri bănești în sumă totală de 
peste 3 800 000 lei.

Cum e și firesc, în urma întăririi 
șl dezvoltării continue a gospodăriei 
cresc an de an și veniturile, bună
starea colectiviștilor, se schimbă în
fățișarea satului. în. ultimii doi ani, 
peste 60 colectiviști din Nădab și-au 
construit case, 180 și-au cumpărat 
garnituri de mobilă, vreo 400 de ță
rani și-au cumpărat biciclete și mo
tociclete, alți 20D și-au luat aparate 
de radio, în 220 case, ș-a extins ilu
minatul electric. Satul Nădab este 
de nerecunoscut : drumuri bune, tro
tuare pietruite, parc, iar centrul e 
luminat cu tuburi fluorescente.

Golectiviștii muncesc acum pă-
mîntul după știința agrotehnică, 
pun cunoștințele $i priceperea lor 
în slujba dezvoltării tinerei lor gos
podării. Și eforturile colectiviștilor 
din Nădab n-au rămas fără rezultat. 
Tinăra gospodărie a devenit gos
podărie fruntașă.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Dumneata, 
spune vecinul de 
etaj, ai scris articolul 
ăla la ziar despre vân
zători?

— Eu l-am scris.
— îi ridici in slavă 

de parcă ți-ar fi 
rude.

— Și de ce nu? Cei 
despre care am scris 
meritau. Sînt servia
bili, se poartă frumos 
cu clienții, au o răb
dare de fier 
cumpărători. Știi cum 
sînt unii: ia 
șî pe aia, și 
tă, arată șl bucata aia, 
și pe cea de deasupra, 
și pe cea dedesubt, și 
pe cea din depozit... Și 
pînă la urmă, nu 
cumpără nimic. Ce pă
rere ai, nu trebuia să 
scriu?

— Ba da.
—; Atunci?
—* Ai drpptate, exis

tă mulți vînzători con
știincioși. Despre ei,

toată lauda. Nimic 
zis. Dar...

'— Dar ce?
— Am fost la „Ma

gazinul Copiilor" din 
Calea Victoriei 32—34. 
Acela mare. Foarte 
frumos magazin și

ra

cu unii

s-o văd 
pe ailal-

bine asortat. Ți-e mai 
mare dragul să-l vizi
tezi.
- Și?
— Am vrut 

cumpăr fetiței o 
ehe de sandale 
del 53.

— Și?
— Și mi s-a 

N-avem!
— Si aveau?
V- Sigur: Am, 

eu in taft.
Chiar în după-amia

za • aceea am' intrat 
și eu în magazin. Dăr

SPRIJIN PREȚIOS

Pe măsura înaintării pe calea de- 
săvîrșitii construcției socialiste, în
treaga viață economică, politică, so
cială a țării devine tot mai bogată, 
mai multilaterală. Munca de partid 
devine și ea mai vastă, mai cuprin
zătoare, mai complexă. în fața ac
tiviștilor de partid se pun noi ce
rințe, exigențe sporite.

Partidul nostru a luat în cursul 
ultimilor ani numeroase măsuri de 
perfecționare a stilului și metodelor 
de muncă ale organelor de partid, 
pentru ca aparatul lor să devină cît 
mai calificat, mai operativ, mai le
gat de mase. îndeplinirea Directive
lor Congresului al IlI-lea al partidu
lui, a sarcinilor politico-ecônomice 
ale noii etape în care a pășit țara 
noastră necesită însă, pe. lîngă îm
bunătățirea în continuare a activită
ții aparatului de partid, antrenarea 
unui număr tot mai mare de comu
niști la munca de partid. Apreciind 
că organele de partid au acumulat o 
bogată experiență în ce privește fo
losirea activiștilor nesalariați, plena
ra C.C. al P.M.R. din aprilie 1S62 a 
pus în fața comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești de partid sar
cina de a se sprijini în întreaga lor 
muncă pe un număr din ce în ce 
mai mare de asemenea activiști.

Participarea activiștilor nesalariați 
la munca de zi cu zi a organelor 
de partid reflectă lărgirea continuă 
a democrației interne de partid, ca
racterul colectiv al conducerii de 
partid, contribuind la întărirea legă
turilor partidului cu masele. în ace
lași timp, antrenarea unui număr cît 
mai mgre de comuniști la activita
tea de conducere constituie o bună 
școală de pregătire politică, de for
mare a noi și noi cadre de activiști 
de partid și de stat cu experiență, 
în practică această duce la condu
cerea mai calificată a diferitelor 
sectoare, de activitate, la creșterea 
capacității de mobilizare a oameni
lor muncii de către organele și or
ganizațiile de partid.

în anii din urmă, Comitetul oră
șenesc d'e partid București și Corni-,

tetele raionale din Capitală, apli- 
cînd în viață indicațiile partidului, 
au atras numeroși activiști nesala- 
riați la rezolvarea sarcinilor ce re
veneau organelor de partid în do
meniul economic, organizatoric, ideo
logic ; numărul acestor activiști este 
azi de aproape 3 600. Deși experiența 
acumulată în acest domeniu trebuie 
dezvoltată în continuare, ea confir
mă încă de pe acum că activiștii 
nesalariați constituie un sprijin pre
țios în munca organelor de partid.

încă din 1957, pe baza hotărîrii 
Comitetului Central al partidului, au

Pe teme de partid

nați dintre membrii de partid cu o 
temeinică pregătire profesională, po
litică, ideologică și cu experiență în 
munca de partid. în ce privește pro
fesiunea, activiștii nesalariați din 
comisia economică sînt ingineri, eco
nomiști, muncitori fruntași în pro
ducție, inovatori și raționalizatori 
din întreprinderi, cercetători în do
meniul științelor tehnice, specialiști 
din institutele de proiectări etc. Da
torită cunoștințelor lor teoretice de 
specialitate, ca și experienței practi
ce dobîndite în activitatea ce o des
fășoară în producție, ei aduc o con
tribuție prețioasă la analizarea com
petentă a problemelor, la găsirea 
celôr mai potrivite soluții.

Cu ajutorul comisiei . economice, 
comitetul orășenesc de partid exer-

''Hiiiiiiiiiiiiiiin ȘÂSții ce se’desfășoară

fost create pe lîngă Comitetul oră- industrie, construcții, transporturi, 
șenesc o'e partid București — ca comerț. Un șir de propuneri valo- 
dealtminteri pe lîngă toate comite-' 
tele regionale de partid —, comisii ’
cuprinzînd un mare număr de acti
viști nesalariați, specialiști din dife
rite domenii; ulterior, unele comisii 
au fost create și pe lîngă comitetele 
raionale de partid. Pe lîngă Comite
tul orășenesc de partid București au 
început astfel să funcționeze comisii 
care se ocupă de problemele eco
nomice, de problemele muncii sin
dicatelor, ale comitetelor și comisii
lor de femei, ale organizațiilor 
U.T.M., comisii pentru activitatea 
în domeniul sănătății, justiției etc.

O bogată activitate a desfășurat 
din momentul creării el comisia e- 
conomică, alcătuită dintt-un număr 
restrîns de lucrători de partid și din 
65 de activiști nesalariați, confir
mați de biroul comitetului orășenesc 
de partid. Ori de cîte ori întreprinde 
o acțiune mai largă, comisia mai 
atrage la activitatea ei șl aiți tovarăși 
din activul de partid; numai In pri
mul semestru al anului, la activi
tatea comisiei au participat cirea 
200 de tovarăși. 
L Activiștii nesalariați sînt selecțlo-

organizării producției industriale, 
sporirea eficienței unor investiții in
dustriale și social-culturale, folosi
rea mai largă a maselor plastice în 
industrie, dezvoltarea cooperării în
tre întreprinderi, îmbunătățirea 
funcționării rețelei de alimentație 
publică au fost însușite de comitetul 
orășenesc.

Dintre acțiunile recente de mare 
eficiență economică desfășurate de 
comitetul orășenesc de partid cu a- 
jutorul comisiei economice este 
și aceea cu privire la asigura
rea unei mai bune folosiri a capaci
tăților de producție. în urma studiu
lui făcut timp de cîteva săptămîni 
de comisia economică împreună cu 
un larg activ de specialiști din toate 
ramurile industriale din Capitală, s-a 
ajuns la concluzii interesante care 
au fost discutate într-o plenară a co
mitetului orășenesc de partid cu acti
vul său din industrie. între altele 
a reieșit că la o serie de mașini-unel- 
te grele, cum sînt strungurile Carusel, 
mașinile de danturat șl altele, stran
gulările, care dau atîta bătaie de cap 
Unor conducători de Întreprinderi, pot

de tînăra regi- 
nu a reușii în 
evidenfieze va- 
cuprinse în text 
întreg parcursul 
dramei. să schițeze 

să declama 
lăsați să la 
să alunece

Turneele teatre
lor din regiuni con
stituie unul din bu
nele prilejuri ale 
acestor colective de a 
spectatorilor Capitalei 
Bineînfeles, realizările 
roase, mai interesante.

Recent Teatrul de stat din Botoșani 
a prezentat în București spectacolele 
„Micii burghezi" și „Cred în tine". în 
ce privește repertoriul acestui turneu, 
credem că era normal ca teatrul să-și 
fi completat „cartea de vizită" și cu o 
piesă din dramaturgia originală.

Indiscutabil „Micii burghezi" este, 
ca și oricare altă piesă a lui Gorki, o 
piatră de încercare pentru un artist
— regizor sau actor — prilejuind însă 
în același timp și 
safislacjia de a da 
viajă unei partituri 
dramatice de mare 
frumuseje literară și 
de profundă sem
nificație filozofică,
„Micii burghezi" nu este o dramă de 
familie ci una social-istorică în care 
Gorki oglindește momentul crucial al 
năruirii unei clase sociale — mica bur
ghezie. Regretăm însă că transpune
rea scenică semnată 
zoare Ariana Kunner 
suficientă măsură să 
loarea semnificațiilor 
și să transmită pe 
spectacolului mesajul

Deși infenjia regizorală se anunța 
interesantă chiar de la începutul spec
tacolului, prin bătăile ritmice, obse
dante, ale pendulei-ceasornic care, 
slrăjulnd la față de cortină, marca sim
bolic implacabilul destin social al fa
miliei Bessemenov, această intenție a 
rămas însă neconcretizată artistic. Și 
aceasta datorită faptului că regi
zoarea nu a urmărit cu precădere des
cifrarea analitică a acestei drame de 
caracter, cu puternice conflicte lăun
trice și analize psihologice. Pedalîn- 
du-se pe ideea spectaculosului, a a- 
parut pe scenă un tablou violent, ani
mat prin mijloace exterioare de ex
presie. îndrumați astfel, buna parte 
din inlerprefi n-au mai avut răgazul să 
se atașeze eroilor lor și, normal, s-au 
angajat în adoptarea unor soluții fa
cile. Unii au preferat tonul unui pate
tism prăfuit — C. Revent (Teterev) mi
nus monologul final spus cu severă 
luciditate, ori au evoluat pe linia unor 
crispări necontrolate — I. Curechianu 
(Piotr), Smaranda Manoliu (Polia) ; 
alții au adoptat Intonații false, teatrale
— Ana Vlădescu (Tatiana), și pe alocuri 
Sergiu Tudose (Nil) actor care s-a 
apropiat de personaj aducînd în 
scenă lumină ți optimism în con
trast izbitor cu atmosfera de îmbîcsire 
din casa Bessemenovilor. Pe această li
nie, ftnărul actor a realizat bine înfrun
tarea cu tatăl său din finalul actului II, 
intuind sehsul social al piesei. Este 
adevărat că reușita momentului, printre 
puținele scene bune din spectacol, 
aparține îh aceeași măsură și regiei. 
Dar mai ales frumoasei și bine gîndi-

> zr® r? lei interpretări rod*
’IÜmsBS 'j.”’0 de 5,effn 'of<

-S danesçu (de la tea
trul din Baia Mare) 

care l-a întruchipat pe Bessemenov cu 
sobrietate și convingere. Or, tocmai 
simplitatea cu care a jucat acest actor
— și alături de el trebuie să consem
năm și firescul prezenjei scenice a Sil
viei Brădescu (Stepanida) — trebuia 
să fie un indiciu pentru regizoare că 
spectacolul nu se poate realiza în 
afara viejii spirituale a eroilor.

Dar, dacă ja un text mai dificil, cum 
recunoaștem că este cel al lui Gorki, se 
mai pot găsi „circumsfanje atenuante", 
la un text incomparabil mai simplu, 
cum este comedia lui V. Korosfîliov 
„Cred în fine" este mai greu de în- 
.................... țeles de ce regi- 
:■ ,zoru| Eugen Aron

Pe scenele teatrelor LoT^pain, lip^ 
-•....... ......:______ ■'■** de prospejime. Sa

știe, „Cred în fine" 
este o comedie lirică, în care cu aju
torul fanteziei poetice și al umorului 
tonic, autorul brodează o gingașă 
lecție de etică despre încrederea 
în om, în capacitățile lui spirituale. Nu 
credem că spectacolul trebuia, așa cum 
l-a conceput regizorul, să facă abstrac
ție de genul lucrării, și să-i răpească 
de cele mai multe ori fonul liric și 
umorul. De aceea, spectacolul a avut 
un timbru uscat, ușor monoton. Inter- 
prejii n-au reușit decît 
personajele, fiind puși 
ostentativ, în avanscenă, 
atitudini conlrafăcute sau
spre un joc voit șarjai, alterînd astfel 
poezia textului.

Așadar, un colectiv de buni actori 
și regizori a prezentat două specta
cole deficitare. S-ar părea că respor> 
sabilifafea acestor neîmpiiniri se îm^ 
parte „frăjește" între regizori și ac
tori. Totuși, regizorii sînt aceia care 
stabilesc și coordonează climatul de 
creafie într-un spectacol,. într-un tea
tru. Faptul că în spectacolele teatru« 
lui din Botoșani se mai practică un 
Stil de interpretare vechi, este o pro
blemă la care colectivul trebuie să 
reflecteze serios. Este necesară o spo
rire a exigenței artistice a colectivu
lui în care astăzi o serie de actori 
tineri și talentaji (S. Tudose, C. Re
vent, Ana Vlădescu, I. Curechianu, 
St. Preda și alții) doresc și așteaptă 
să-și valorifice potențialul.

Ne-am oprit asupra acestor slăbi
ciuni, deoarece spectacolele prezen
tate — deși, subliniem încă o dată, 
colectivul nu este lipsit de elemente 
înzestrate — nu au dovedit posibi
litățile artistice ale teatrului care a 
dat pînă acum spectacole ce s-au 
bucurat de bune aprecieri. Exigența 
teatrului trebuie 
stadiu pe care
— și nu numai 
lizat în ultimii

ce am. constatat?
se vindeau sandale mo
del 53. Am dat să-l în
treb pe vînzător — 
Dascălu îl cheamă — 
de ce n-a vîndut san
dale și vecinului meu.

— Lasă-l în pace, 
mi-a spus un cumpă
rător. È necăjit. A pă
țit-o.

— Ce-a pățit?
— Adineauri a ple- 

comer- 
găsit 

pe- 
do- 

pen- 
ori 

mă-nțelegi 
Că mai sînt

cat inspecția 
cială de-aici. A 
vreo douăzeci de 
rechi de sandale 
site. Le păstra 
tru prietenii lui 
pentru, 
matale, 
și din ăștia...

Mîine o să mă în- 
spus: tîlnesc iar cu vecinul 

meu de etaj. O să-mi 
zică:

Văzut _ A?a e că am avut 
dreptate?

— Așa e...

NIOUȚĂ TÄNASE

să-i 
pere- 
mo-

......... ■■ .... . —......I
Regiunea Ploiești,

\

Realizări ale industriei locale
Datorită preocupării pentru o vaUnitățile industriei locale din t6- ■ i _ _ L 

giuneă Ploiești au pus în fabricație forifieare mal largă a resurselor io- 
anul acesta numeroase noi articole câlâ de ttaterli lm8( c5{ ( mâ(
de uz casnic din metal și din lemn, buhel ôtgettll2âïi a muflôll a oîoeeut 

“ . șl rentabilitatea întreprinderilor de
industrie locală pleleștene. Ele ah 
depus la bugetul siatulul popular

mal
felurite articole tehnice printre care 
piese auto, corpuri de iluminat iîûo- 
restent, precum si mai multe sorti- 
mente de materiale de construcție. - - —
Ele au trimis totodată șantierelor te91ôhal, în prima jumătate a anului 
de construcții și unităților comerțului ^n curs, beneficii mal mari cu două 
ca S,1 la sută mai multe materiale milioane Iei față de primul semes- 
de zidărie, ttmplărle șl bunuri de tru din anul trecut, 
larg consum.

fi înlăturate printr-o mai judicioasă 
organizare a muncii și procurarea de 
scule și dispozitive care să asigure 
acestor mașini un regim intensiv de 
lucru. S-a constatat, totodată, că o se
rie de utilaje moderne nu dau ma
ximum de randament pentru că nU 
sînt bine instalate, sau nu sînt âe- 
servite de muncitori cu o calificare 
corespunzătoare. Neajunsurile con
statate au fost 
tă la cunoștința 
treprinderilor și 
partid. împreună 
colectivele care 
tuația âu fost 
sfătuiri in care s-a stabilit ce este 
de făcut; aceasta a permis ca încă 
în timpul studiului unele deficiențe 
să fie eliminate. După plenară, pe 
baza indicațiilor comitetului orășe
nesc de partid, conducerile între
prinderilor au luat o serie de mă
suri care au dus la înlăturarea mul
tora dintre lipsurile semnalate. Dacă 
în primele luni ale anului unele în
treprinderi, cum ar fi „Steaua Ro
șie“, „Electroaparataj11, „Antrefrtg'* 
nu și-au îndeplinit sarcinile de plan, 
la sfîrșitul semestrului nu numai că 
au recuperat rămînerea în urmă, dar 
au înregistrat depășiri de plan. S-a 
redus la mai puțin de jumătate față 
de trimestrul întîi numărul între
prinderilor care nu își îndeplineau 
sarcina de creștere a productivității 
muncii. Pe semestrul întîi, întreprin
derile din Capitală au îndeplinit 
planul producției globale în propor
ție de 102 la sută, iar al producției 
marfa în proporție de 101,8 la sută.

Antrenarea în număr tot mai mare 
a activiștilor fiesalariați s-a dovedit 
rodnică și în domeniul muncii orga
nizatorice. Cu bune rezultate ei sînt 
folosiți la studierea diferitelor laturi 
ale muncii de partid, la controlul e- 
XeCUtării hotărîrilor partidului și gu
vernului, la îndrumarea activității 
organizațiilor de masă etc. Numărul 
activiștilor nesalariați care parti
cipă la muncă comisiilor ce funcțio
nează în cadrul secției organizato
rice s-a mărit an de an. ajungînd în 
prezent la aproape 200. Printre aceș
tia sînt activiști cu experiență în 
munca sindicală, de U.T.M., în dome
niul sfaturilor populare, sănătății, jus
tiției, sportului. Pe temeiul con
statărilor făcute de comisia care 
sè ocupă cU problemele mun
cii sindicatelor, comitetul orășe
nesc de partid a luat uh șir de mă
suri menite să ducă la. îmbunătăți
rea conducerii sindicatelor de către

aduse de înda- 
conducerilor în- 
organizațiilot de 
cu tovarășii din 

au analizat si- 
organizate con-

(Âgerpres)

organizațiile de partid. Totodată, au 
fost făcute recomandări Consiliului 
local al sindicatelor cu privire la or
ganizarea mai bună a întrecerii, 
orientarea ei către obiective concrete, 
esențiale pentru îndeplinirea preve
derilor de plan, popularizarea largă 
a rezultatelor obținute.

Deosebit de prețios este aportul 
activiștilor nesalariați la îndruma- 
rea^ activității ideologice, a muncii 
politico-educative. Aproape nu exis
tă săptămînă în care colective alcă
tuite la nivelul orașului sau al ra
ioanelor, să nu analizeze fie desfă
șurarea învățămîntului de partid sau 
conținutul unor expuneri, fie acti
vitatea unor cluburi sau cenacluri 
literare, întocmind referate însoțite 
de propuneri judicioase. De eurînd, 
un astfel de colectiv alcătuit din 54 
de tovarăși — lucrători din insti
tutele Academiei R. P. Romîne, scrii
tori, actori, artiști plastici, ziariști — 
a cercetat modul de organizare și 
conținutul invățămîntului ideologic al 
intelectualilor din instituțiile de cul
tură și artă ale Capitalei, ajungînd 
la concluzii interesante pe care co
mitetul orășenesc și le-a însușit și 
de care va ține seama în viitorul an 
de învățămînt.

în afară de colectivele pe care co
mitetul orășenesc le folosește pentru 
studierea unor probleme, există și 
forme de participare permanen
tă ia munca de propagandă și 
agitație. De pildă, grupele de 
lectori pentru propaganda prin 
conferințe, create pe lîngă co
mitetul orășenesc și pe lîngă comi
tetele raionale de partid, sînt for
mate din tovarăși care îndepli
nesc această muncă în timpul lor 
liber. Cu sprijinul a sute de acti
viști nesalariați cabinetele de partid 
organizează pregătirea propagandiș
tilor, conferințe, expuneri, seminarii 
șî consultații^ asigură controlul asu
pra desfășurării învățămîntului de 
partid în cercuri și cursuri. ÎPe mun
ca activiștilor nesalariați se bazează 
activitatea punctelor de consultații 
din întreprinderi, à Universităților 
muncitorești, a stațiilor de radio
amplificare.

comitetele raionale de partid dîn 
Capitală aii acumulat o bogată ex
periență șl în ce privește folosirea 
activiștilor nesalariați ca instructori, 
în munca de control și îndrumare a 
organizațiilor dé bază, includerea de 
instructori nesalariați în aparatul de 
partid asigură participarea unui nu
măr tot mai larg de comuniști la

raionale de partid, sînt for-

o®o

Noi cinematografe
TG> MUREȘ (coresp. „Selnteii“). — 

Rețeaua cinematografică din mediul 
rural al regiunii este tn continuă creș
tere. In acest an la Ideeiul de Sus și 
Chlheru din raionul Reghin, Tomești 
din raionul Ciuc, Slllvașu de Cîmpie 
șl în alte 11 late au luat ființă noi 
cinematografe.

In prezent numărul cinematografelor 
din mediul sătesc este de 203, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul anului să se mai

activitatea organelor de partid ; 
totodată prin aceasta se dezvoltă le
găturile comitetelor raionale cu 
membrii de partid și cu masa largă 
a oamenilor muncii.

După plenara C.C. al P.M.R. din 
23—25 aprilie anul acesta, antrena
rea în munca de instructori nesala
riați a membrilor Comitetelor de 
partid respective, a celor mai buni 
tovarăși din activul de partid, a 
unor membri de partid capabili și cu 
experiență a luat extindere, a căpă
tat un caracter mal organizat. Cei 
peste 350 instructori nesalariați ai co
mitetelor raionale, ținînd seama de 
posibilitățile existente în Capitală, 
au fost repartizați cîte unul la 3—4 
organizații de bază. Ei sînt invitați 
Să participe la instruirea lunară a 
aparatului de partid. Adesea merg 
în organizațiile de bază ce le-au 
fost repartizate împreună cu secre
tarii comitetelor raionale care ii 
îndrumă cum să muncească.

Bine lucrează cu instructorii nesa
lariați Comitetul raional de partid 
V, I. Lenin. Aici recrutarea s-a fă
cut cu grijă. Printre cei 35 de in
structori nesalariați sînt muncitori 
fruntași, ingineri, maiștri, profe
sori, medici, oameni cu pregă
tire politică corespunzătoare și bo
gate Cunoștințe de specialitate. Ei 
sînt instruiți asupra sarcinilor ce le 
revin. Sesizările, observațiile, propu
nerile făcute de el în urma celor 
constatate pe teren sînt cerce
tate atent de biroul comitetului 
raional ; de regulă, în urma unor 
sesizări mal Importante, un se
cretar al comitetului raional vine 
în unitatea respectivă și examinează 
la fața locului măsurile ce se impun. 
Instructorii nesalariați participă ac
tiv la pregătirea plenarelor comite
tului raional ; unii dintre ei fac 
parte în prezent din colectivele care 
pregătesc materialele pentru ple
nara care va analiza stilul și meto
dele de muncă ale organizațiilor de 
bază.

Rezultate bune obțin și cei 30 in
structori nesalariați din raionul 1 
hiai î ei manifestă competență, ini
țiativă șl spirit partinic militant în 
îndrumarea organizațiilor de bază, 
le ajută să-și Concentreze eforturile 
Spre problemele principale.

Cu toate ăcestea, unele comitete 
raionale nu acordă atenția Cuvenită 
muncii instructorilor nesalariați, 
unii tovarăși manifestă o rezervă

■ să atingă acel 
cele mai multe teatre 
din Capitală, l-au rea- 
ani.

EMIL RIMAN

sătești
înființez© alte 10 unități, în ultimele 
luni s-a realizat un progres simțitor șl 
tn privința programării filmelor potrivit 
specificului raioanelor șl șalelor. Pe 
Itngă filmele artistice au rulat nu
meroase filme documentare care au 
fost vizionate de sula de mii de spec
tatori de la sale, s-au ținut pesle 400 
recenzii de filme, zeci de Simpozioa
ne etc.

nejustificată față de contribuția pe 
care aceștia o pot aduce. în raionul 
N. Bălcescu, n-a fost selecționat 
pînă acum decît un număr mie de 
instructori nesalariați ; iar Comite
tele raionale de partid Grivița 
Roșie 
i-au instruit, 
îndeaproape de felul cum lucrea
ză instructorii nesalariați, ce greu
tăți întimpină șl de ce ajutor au 
nevoie. Unele comitete raionale fo
losesc slab largile posibilități pe 
care le oferă Capitala ca puternic 
centru industrial, cultural și știin
țific pentru a antrena ca instructori 
nesalariați nu numai membri de 
partid din întreprinderi, ci și comu
niști cu o temeinică pregătire din 
toate sectoarele de activitate. Corni- ' 
totul orășenesc de partid va acorda 
comitetelor raionale un ajutor mai 
sistematic în .munca cu instructorii 
nesalariați.

îndrumarea, pregătirea instructo
rilor nesalariați, formele de muncă 
cu aceștia se cer continuu perfec
ționate. Astfel, vom lua măsuri ca 
ihstrüctorii nesalariați să partici
pe, împreună cu ceilalți acti
viști de partid, Ia expunerile și con
ferințele organizate de comitetele 
raionale pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al aparatului de 
partid. Este necesar să se țină sea
ma de faptul, că activiștii de 
partid nesalariați își îndeplinesc în
datoririle în afara timpului de pro
ducție ; de aceea se impune ca ei ț 
să fie absolviți pe cît posibil de 
alte sarcini obștești, instruirea lor 
să se facă după orele de muncă. De 
asemenea, așa cum precizează hotă- 
rîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 
23—25 aprilie a.c„ va trebui să ve
ghem ca activitatea instructorilor 
nesalariați să fie coordonată de se
cretarii comitetelor raionale, astfel 
îneît ei să nu devină instructori ai 
instructorilor.

Îmbunătățirea continuă a muncii 
cu activiștii nesalariați, ridicarea a- 
cesteia la nivelul cerințelor și exi
gențelor puse de partid va contri
bui ca munca de conducere a dife
ritelor sectoare ale activității socia
le, economice și ideologice din Capi
tală sa devină mai concretă, mai 
calificată și mai eficientă,

DUMITRU POPA 
secretar al Comitetului orășenesc 

P.M.R, București

șl 23 August, după ce 
nu s-ou interesat

p%25c4%2583ioa.se
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Adunarea publică consacrată dării de seamă a delegației 
romîne la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace

pe drumul progresului său“
Declarațiile ministrului industriei Franței, 

Michel Maurice-Bokanowski

Lucrările Congresului internațional 
de oncologie de la Moscova

lațwi- după-amiază a avut loc în grădina Casei prieteniei româno- 
sovietice din Capitală o adunare publică, convocată de Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii din R. P. Română, în cadrul căreia membri ai 
delegației mișcării pentru pace din R. P. Română care a participat la 
lucrările Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace de la 
(Moscova au prezentat dări de seamă asupra lucrărilor acestei mari 
reuniuni internaționale.

La adunare au participat și reprezentanți ai mișcării pentru pace 
din Finlanda, Grecia, Norvegia și S.U.A. care au luat parte la Con
gresul de la Moscova, iar în prezent' vizitează țara noastră.
Adunarea a. fost deschisă de acad, täte cu atenție răspunsurile formu- 

Geo Bogza, vicepreședinte al Corni- late la scrisoarea prof. Bernal de 
tetului național pentru apărarea președintele Consiliului de Miniștri 

1 . al R. P. Romîne, Ion Gheorghepăcii, care a arătat că la Congresul T_____ , ____
de la Moscova au participat dele- Maurer și de conducătorii guverne- 
gații mai numeroase decît la ori
care -altă întrunire a mișcării mon
diale pentru pace. .Vorbitorul a 
subliniat impresionantele întîlniri 
între delegații străini la Congres și 
populația Moscovei. Aceste întîlniri 
au arătat încă o • dată reprezentan
ților a peste 120 de țări ale lumii 
dragostea fierbinte de. pace a po
poarelor sovietice.

A luat cuvîntul acad. Mihail Ra- .
lea, președintele Comitetului națio- precierea că înfăptuirea dezarmării 
nai pentru apărarea păcii, conducă- generale și totale este o necesitate 
torul delegației mișcării pentru pace imperioasă a zilelor noastre, o sar- 
din R. P. Romînă. la Congresul de cină a practicii imediate, a cărei în- 
la Moscova. Vorbitorul à subliniat făptuire este nu numai necesară, dar 
amploarea, caracterul ' deosebit ■ de și posibilă., 
larg și reprezentativ al Congresului 
care se înscrie ca una din cele mai 
importante întîlniri ale forțelor 
păcii din cîte au avut loc pînă 
acum. Atunci cînd solii popoarelor 
se aflau reuniți în, sala Congresului, 
a spus vorbitorul, îți .făcea impre
sia că ai în față înseși popoarele 
planetei noastre. Atrăgeau atenția 
nu numai culoarea diferită a pielii, 
varietatea portului Și a graiului ce
lor prezenți, dar mai ales faptul că 
aceștia erau exponenții celor mai 
largi pături ale populației, oameni' 
de cele mai felurite convingeri po
litice, sociale sau religioase.

Problema centrală dezbătută de 
solii păcii a fost’problema dezarmă
rii. Congresul a arătat' că ideea de
zarmării generale și totale, formula-

generale și totale. Ea ’ și-a adus 
aportul la desfășurarea cu succes a 
lucrărilor Congresului, la apropierea 
și coeziunea tuturor celor care sînt 
atașați cauzei păcii, fără deosebire 
de opinii sau credințe.

Congresul de la Moscova contri
buie la crearea unui larg front u- 
nit antirăzboinic și oferă perspec
tiva unor noi posibilități de acți
uni comune pentru asigurarea 
păcii.

Poporul romîn, a spus în înche
iere vorbitorul, aprobă întru totul 
hotărîrile importante ale Congre
sului pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova. Fiecare om al 
muncii din țara noastră știe că 
luptînd activ pentru dezvoltarea și 
înflorirea patriei socialiste, pentru 
întărirea sistemului mondial socia
list, militînd consecvent pentru în
tărirea unității și solidarității cu 
toate popoarele iubitoare de pace 

: contribuția la întărirea

lor altor țări socialiste.
Totodată, mesaje de sprijinire a 

Congresului au sosit din partea șe
filor de state și de guverne ai unor 
importante țări din Asia și Africa.

Referindu-șe la dezbaterea apro
fundată, care a avut loc în ședin
țele plenare ale Congresului, în co- 
misiile și subcomisiile create de a- își a6uce contribuția la întărirea 
cesta, vorbitorul a arătat că toți tuturor forțelor care apără bunul 
participănții au fost unanimi in a- omeniriicel mai de preț al 

pacea.
Acad. Horia Hulubei 

în cadrul Congresului, 
; la care au participat 
meni de știință a discutat problema 
încetării tuturor experiențelor cu 
arma atomică, ca un pas important 

I spre realizarea dezarmării generale 
și totale. Din lucrările acestei sub
comisii- a reieșit că încetarea tu
turor experiențelor nucleare și în
cheierea unui tratat în acest sens 

■ este pe deplin posibilă, iar contro
lul asupra acestei măsuri poate fi 
asigurat prin mijloacele naționale 
de detectare. Vorbitorul a subliniat 
că prin aceasta a fost confirmată 

.încă o dată justețea poziției pe care 
s-au situat în tratativele de la Ge
neva cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare țările socialiste, 
precum și țările neutre.

Tovarășa Maria Groza, secretară 
a Consiliului național al femeilor, a 

( vorbit despre dezbaterile rodnice 
purtate în cadrul comisiei care a 
discutat aspectele morale, culturale, 
medicale și juridice ale problemei 
dezarmării. Cu deosebită seriozita
te a fost abordată problema educa
ției copiilor și a tineretului în spi
ritul păcii și prieteniei între popoa
re. Reamintind rezoluția în această 

‘ problemă, adoptată în unanimitate 
la cea de-a XV-a sesiune a Adună
rii Generale O.N.U. Iți propunerea 
R. P. Romîne, reprezentanții țării 
noastre la Congres au arătat nece
sitatea ca fiecare stat să adopte mă- 

j suri pentru a asigura traducerea în 
viață a rezoluției.

’ Numeroasele femei participante la 
. Congres au ținut o impunătoare reu

niune, în care s-a lansat un apel 
î către femeile din lumea întreagă, 
, chemîndu-le la acțiuni hotărîte, la 

vjeuv,. xi. ,y>- “«—y’•*- „„„„ .„„„hoir. unitate în lupta pentru pace și de-stîrnit uh puternic ecou mondial, a tomice; și-ba^e, pentru .rachete. . 2arttiare- --------- do Acad. Mihail Ralea a spus ca zarmare.
Vorbitoarea a arătat ca, deși a 

trecut puțin timp de la încheierea 
lucrărilor Congresului de la Mosco
va, ecourile acestui mare sfat al 
păcii răsună tot mai puternic în în
treaga lume; ■ (Agerpres)1

a arătat că, 
o subcomisie 
reputați oa-

Luni dimineața au părăsit Bucureștiul 
ministrul industriei Franfei, Michel 
Maurice-Bokanowski și persoanele care 
l-au însoțit în timpul vizitei lăcute în 
țara noastră cu prilejul organizării ex
poziției tehnice și științifice franceze.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului exte
rior, Tiberiu Abrihan, adjunct al minis
trului metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Pele, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Exferne, Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei de Co
merț.

Erau prezenți Pierre Pau] Bouffanais, 
ministrul Franței în R. P. Romînă și 
membri ai legației.

înainte de plecare, ministrul indus
triei Franței a tăcut o declarație redac-

-------------O»O-

forului Agenfiei Romîne de Presă 
„Agerpres". Am fost foarte fericit de 
primirea cordială care mi-a fost făcută 
de către conducătorii R. P. Romîne. 
Prin aceasta Franța a fost onorată în 
mod. deosebit. Expoziția franceză, pe 
care am venit să o inaugurez aici, con
stituie un mare succes.. Ea ilustrează, 
elocvent cum ar trebui să fie în anii 
viitori relațiile comerciale și industriale 
franco-romîne. Părăsesc Romînia foarte 
impresionat de tot ceea ce am putut 
să văd aici, atît pe planul transformă
rilor industriale, cît și pe cel al reali
zărilor sociale. Sînt sigur că Romînia se 
găsește pe drumul progresului său și 
felicit pe toți acei care răspund de a- 
ceasfa — a spus în încheiere ministrul 
industriei Franfei.

succes.. Ea ilustrează.

(Agerpres)

MOSCOVA 
TASS : La 23 
VIII-lea Congres internațional de 
oncologie, care s-a deschis dumini
că la Moscova, au început ședințele 
secțiilor. Tematica ședințelor cu
prinde o largă sferă de probleme 
— de la răspîndirea bolilor can
ceroase și originea lor la cele mai 
moderne metode de tratament.

„Profilaxia trebuie să fie o parte 
constitutivă de cea mai mare im
portanță a combaterii cancerului“, 
la această concluzie au ajuns as
tăzi numeroși oameni de știință par
ticipant! la congres.

Prof. Alexandr Serebrov a vor
bit despre modul 
muncii profilactice 
U.R.S.S. Au loc cu 
mene în masă ale 
rită cărora a putut fi redus simți
tor numărul cazurilor de cancer a-

23 (Agerpres). — 
iulie la cel de-al

de organizare a 
anticanceroase în 
regularitate exa- 
populației, dato-

vansat (de exemplu, la Leningrad) 
el s-a redus de la 25 la 4 la sută).

Oameni de știință din S.U.A., 
Uniunea Sovietică, China, Suedia, 
R. P. Romînă și din alte țări au fă
cut comunicări cu privire la cerce
tările experimentale în problema 
biologiei celulei canceroase.

Conf. dr. Octav Costăchel, direc
torul Institutului de oncologie din 7- 
București, a propus să se studieze < 
și să se diagnosticheze, dé asemenea, 
stările precanceroase. El consideră 
necesar să se elaboreze o metodo- . 
logie și instrucțiuni unitare, astfel 
îneît să se întocmească o specifica- . 
tie internațională a stărilor precan
ceroase.

Oamenii de știință străini au ma
nifestat un mare interes fată de lu
crările profesorului Leonid Larionov . . 
(U.R.S.S.) în domeniul chimiotera- . 
piei cancerului.

o «o---------

Cu prilejul sărbătorii naționale a R.Ä.U. ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR SOO-VIETNAMEZI LA SAIGON

Congresul a acordat o deosebită 
atenție necesității încheierii unui a- 
cord privind interzicerea experien
țelor nucleare. Numeroși participanți 
la discuții’au arătat că un aseme
nea ăcord ar putea fi încheiat ime
diat dacă puterile occidentale ar re
nunța la cererea, lor cu privire la 
înființarea unui sistem de control- 
spionaj pe teritoriul țărilor socialis
te. în continuare, vorbitorul a re
levat că țările socialiste nu pot ră- 
mîne indiferente în fața pericolului 
pe care-1 prezintă pentru cauza pă
cii . încercările, puterilor imperialiste 
de a-și asigura o superioritate mi
litară pe care s-o folosească împo
triva omenirii. Este pe deplin în
dreptățită ho’tărîrea luată dé guver-. 

_ _____v-_____ ________ nul sovietic de a efectua experiențe 
tă pentru prima dată în istorie de cu cele mai noi tipuri de arme nu- 
Uniunea Sovietică și pentru înfăp- ------- —- ™
tuirea- căreia luptă eu perseverență 
țările socialiste, și-a croit drum larg 
spre conștiința popoarelor; a devenit 
o cauză scumpă .a lor.

Este o adevărată fericire că. înl zîy 
lele noastre, cînd cercurile cele mai 
agresive ar vrea să împingă ■ lumea 
în prăpastia războiului* — a spus- 
vorbitorul — există forțe capabile 
să le determine să bată în retra
gere, să le impună să respecte voin
ța popoarelor. Niciodată încă for
țele păcii, care precumpănesc asu
pra forțelor războiului, n-au fost 
atît de mari și de puternice ca în 
zilele noastre.

Cuvîntarea rostită la tribuna 
Congresului de șeful guvernului so
vietic, , N.. Ș. Hrușciov, ,și.. -care a

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.A.U., însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe Unite, 
Saad Mortada, a oferit luni seara 
o recepție.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului . exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, general locote-

—-------—0^0-

nent Mihai Burcă, adjunct al minis
trului forțelor armate, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de cultură, 
ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Spectacol de gală cu 
artistic polonez „Teroare

(Agerpres)

filmul
în munți“

SAIGON 23 (Agerpres). — Trupe
le ngodinhdiemiste, cu tot sprijinul 
direct al militarilor americani, nu 
sînt în stare să stăvilească extinde
rea mișcării de eliberare națională 
din Vietnamul de sud. La 23 iulie, 
după cum anunță corespondentul 
agenției U.P.I., partizanii au ajuns 
la o apropiere de numai 10 mile de 
Saigon, atacînd prin surprindere un 
post militar de pe valea rîului 
Nha Be.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui agenției Reuter, zilele trecute a 
fost din nou aruncată în aer o por
țiune de pe o importantă cale fera
tă din nordul țârii, în apropiere de 
localitatea Qui Nhon.

Acțiuni de partizani au Ioc chiar 
și în interiorul capitalei .Vietnamu- v 
lui de sud — Saigon — care este 
inundată de militari americani. Săp- 
tămîna trecută — transmite cores
pondentul agenției Associated Press . . 
— a explodat o grenadă în fata se-, : 
diului „asociației vietnamezo-ame-» 
ricane”. în urma intensificării 
atacurilor împotriva militarilor a- 
mericani, ambasada S.U.A. din Sal- - » 
gon a dat dispoziții la 20 iulie — 
ziua aniversării semnării acorduri
lor de la Geneva — ca ofițerii și l, 
soldatii americani să nu circule izo
lați pe stradă, să nu stea pe tera
sele deschise ale barurilor, cafenele 
lor și restaurantelor.

O «O------------
cum și alți membri al corpului di
plomatic.

A luat cuvîntul Paul Călinescu, 
regizor us Studioul cinematografic

cleare sovietice, ca răspuns la seria 
de experiențe nucleare americane. 
Orice orii cinstit înțelege că această 
măsură este 'dictată de grija adîncă 
față de cauza păcii și securității po- 
poarelor. '

O mare atenție s-a acordat la 
congres problemei creării de zone 
denucleatizate în diferite regiunj 
ale lumii. Vorbitorul a arătat că 
țara noastră acordă o mare impor
tanță acestei idei care poate fi tra
dusă în viață paralel cu elaborarea 
tratatului dé dezarmare generală și 
totală. El a subliniat, de asemenea, 
eforturile néobosite făcute de gu
vernul tării' noastre pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 

. relațiilor de înțelegere și colaborare 
internațională, lipsită de arme a-

Acad. Mihaiî Ralea à spus 
delegația romînă la Congres, înde- 

Jmandatul, a contribuit 
activ la dezbaterea problemelor a- 

uujrvu «u.«., ___ .........—- flate' în discutie> la o examinare în
mejdiei unui război nuclear. Dé a- spirit constructiv a tuturor aspecte- 
semenea. la Congres au fost ascul- lor legate d'e problema, dezarmării

exprimat clar poziția U.R.S.S. de 
luptă neabătută pentru interesele de . . _
pace ale omenirii, pentru înfăptui- plinindu-și 
rea dezarmării' generale și totale ca 1"
mijloc radical pentru lichidarea pri-

La cinematograful „Patria“ din 
Capitală a avut loc luni seara un 
spectacol de gală cu filmul artistic 
polonez „Teroare în munți“, prezen
tat cu prilejul aniversării a 18 ani București, care a prezentat specta- 
de la eliberarea Poloniei.

Au asistat Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură, ziariști, 
un numeros public.

Au fost de față Tadeusz Matysiak, 
prim secretar al Àmbasad'ei R. P. 
Polone, membri ai ambasadei, pre-

------------- <>•«>

torilor pe cineaștii polonezi Wieslaw 
Golaș și Zofia Sloboszewska, inter
pret! ai filmului. Actorul Wieslaw 
Goias a mulțumit publicului pentru 
primirea făcută.

A rulat apoi filmul artistic „Te
roare în munți“, realizat de Ewa 
și Szeslaw Petelski, după un roman 
de Jan Gerhard.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Din activitatea obștească 
a femeilor

AEE GOSPODINEI

T> 
luat

Vladimirescu din 
ființă de curînd,

(Agerpres)

de vară

semenea, la Congres au; fost ascul-

Meciul atletic U. R. S. S. S. U. A,
NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Valeri Brumei, „racheta cosmica 

a atletismului sovietic”, a fost eroul 
celei de-a doua zile a meciului atle
tic dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A., 
care s-a încheiat duminică seara la 
Palo Alto (California) cu o remar
cabilă victorie a echipei sovietice, 
la scorul de 173—169 puncte. Bru
mei a realizat la Palo Alto una din 
cele mai uluitoare performanțe cu
noscute în istoria atletismului mon
dial, stabilind un nou record al 
lumii la săritura în înălțime cu re
zultatul de 2,26 m. Marele campion 
sovietic, în vîrstă de numai 20 de 
ani, și-a corectat astfel cu 1 cm. 
propriul său record mondial pe 
care-1 stabilise la 31 august 1961, 
la Sofia.

Ziua a doua a meciului U.R.S.S.— 
S.U.A. a fost dominată .în ansamblu 
de sportivii sovietici, care au ieșit 
victorioși în zece probe, față de 
șapte în care au terminat învingă
tori sportivii americani. în afara 
recordului mondial la săritura in 
înălțime, stabilit de Brumei, au fost 
obținute și alte performanțe de 
clasă mondială.

Iată acum cîștigatorii probelor 
din ziua a doua ; BĂRBAȚI ; 200
m : Drayton (S.U.A.) 20”8/10 ; 400
tn garduri : Atterbérry (S.U.A.) 
50”3Ut) ; 800 m : Siebert (S.U.A.) 
l’46”4/10 ; l-Oo m : Beatty (S.U.A.) 
3'39”9/10 ; 3000 m obstacole: Soko
lov (U.R.S.S.) 8’42”3/10 ; 5000 m:
Bolotnikov (U.R.S.S.) 13’55”6/10 ;
înălțime : Brumei (U.R.S.S.) 2,26 m. 
(nou record mondial — vechiul re- 

, cord 2,25 m) ; triplu salt Goriaev

(U.R.S.S.)-' 16,60 m; - disc: Oerter 
(S.U.A.) 60,93 rn; suliță: Lusis 
(U.R.S.S.) 82,09 m-ț decatlon : Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) 7 830 puncte ; șta
fetă 4x400 mi

FEMEI : 80
Press (U.R.S.S.) 
Vivian Brown 
800 m : Ludmila Lissenko (U.R.S.S.) 
2’08”6/10 ; lungime : Tatiana Șelka- 
nova (U.R.S.S.) 6,39 m; greutate: 
Tamara Press (U.R.S.S.) 17,39 m.

S.U.A. 3’03”9/10. 
m garduri : Irina 

10”7/10 ; 200 m :
(S.U.A.) 23”7/10 ;

Pentru copiii gălățenî
La ștrandul de pe malul lacului 

Brateș s-a deschis de curînd un 
centru de învățare a înotului pen
tru copiii gălățeni. Viitorii înotători 

în majoritate școlari între 7 șl 14 
ani — deprind mișcările de bază ale 
înotului sub supravegherea unor 
profesori de educație fizică șl in
structori de specialitate. Cursurile 
primei serii, care durează două săp
tămâni. sînt frecventate cu regulari
tate de peste 150 de copii.

SFATURI
In raionul 

Capitală au 
noi sfaturi ale gospodinei în cartie
rele Vitan, Dudeștl și în comuna 
Clina. Activitatea acestor sfaturi 
s-a axat în timpul verii pe proble
me legate de igiena copilului, pe 
rețete de dulcețuri, mâncăruri și 
conserve, pe sfaturi medicale (ținu
te chiar de medici) asupra preveni
rii bolilor de vară. „Cum să păs
trăm legumele pentru a-și menține 
valoarea nutritivă" este, de aseme
nea, o temă a sfaturilor gospodinei 
din raion la care femeile participă 
cu mult interes.

timpul vacanței de vară a elevilor, 
comportarea corectă în societate și 
în familie etc. Conferințele sînt ți
nute la casele de cultură de către 
lectori din rîndul cadrelor didacti
ce, oamenilor de artă și de știință, 
fruntașelor din activitatea obșteas
că. In multe cartiere cum ar fi car
tierul nr. 5 de pe strada Haiducul 
Bujor, a fost organizat pentru copii 
un cerc de basme.

Noi unități și activități 
de deservire

LECTORATE PENTRU FEMEI
In perioada de vară, comitetele 

raionale ale femeilor din Capitală 
au organizat cicluri de conferințe in 
cadrul lectoratelor pentru femei pe 
teme privind educația copiilor, or
ganizarea unor acțiuni atractive în

La termen și în sortimentele prevăzute
(Urmare din pag. I-a)

penalizări pentru nerespeo

Campionatul mondial 
studențesc de șah

Cel de-al 9-lea campionat mondial 
studențesc de șah, desfășurat la Mari
anske Lazne, a luat sfirșit cu ‘ victoria 
echipei U.R.S.S., care a totalizat în tur
neul fina) 24,5 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat in ordine ; Iugoslavia 
(20 puncte), R.S. Cehoslovacă (19 puùctè), 
R.D. Germană (17 puncte), R.P. Romînă 
(16,5 puncte), R.P. Bulgarie (14,5 puncte), 
R.P. Ungară (13,5 punçte) etc. în ulti
mul tur, echipa R.P. Romîne a tntflnit 
echipa U.R.S.S, și a pierdut cu 1—3, La 
prima masă, maestrul romîn Florin 
Gheorghiu a obținut uû rezultat foarte 
bun, făetnd remiză 
U.R.S.S. marele maestru 
Guhsberger a pierdut la

romîn Florin

drëpt
tarea sarcinilor contractuale, numai 
în lunile aprilie și mai, aproape 
180 000 lei ? Au fost luni cînd va
loarea penalizărilor a fost și mai 
mare. Bineînțeles că sumele plă
tite au diminuat economiile obți
nute la prețul de cost. Dar trebuie 

•să ne gîndim mai ales la faptul că 
nerespectarea prevederilor contrac
tuale. nelivrarea la termen a sorti
mentelor planificate a creat greu
tăți unor întreprinderi din țară 
care, nepiîmind la timp laminatele 
pé care le-au comandat, nu și-au 
putut îndeplini în bune condiții 
sarcinile lot de plan.

Sigur că pentru Reșița, care 
laminează zeci de mii de tone de 
metal lunar, pare un lucru mărunt 
faptul că n-a realizat în întregime 
profilul rotund pentru șuruburi și 
nituri. Tovarășii de aici nu trebuie 
să uite însă niciodată că și șurubu
rile au importanta lor. că fără ele 
nu poate fi livrată nici o mașină 
de către întreprinderile Construc
toare de mașini.

La Reșița și-a făcut loc șl un alt 
sistem. Despre ce este vorba? în 
primul semestru trebuiau livrate 
Uzinei de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa 200 tone 
de otel pătrat. Nu s-a livrat nimic 
din această cantitate; în schimb, s-au 
expediat uzinei aproape 200 de tone 
din alte profilé, cum ar fi : fler

cu campionul 
Boris Sphsski, 

,______ — Gufeld, Geor
gescu a remizat cu Hodos, iar Ungu- 
reahu a lost tnviùs de Tomsop.

ta actualul campionat mondial stu
dențesc de șah reprèZëntatlva R.P. Rö» 
mine a realizat o performantă meritorie, 
reușihd să se claseze pe locul 5 din 18 
țări participante.

din alte profilé, cum ar fi : 
lat, profile U, I etc. Dar ce face 
uzina cu produsele care, în lipsa 
laminatelor contractate și nepri- 
mitè, stau în stoc? Nici Uzinelor 
„Vagonul’’ din Arăd hu 11 s-au 
livrat circa 100 tone laminate con
tractate. în schimb li 
mai bine de 40 dé tone 
timente.

Deși acest sistem se

s-au trimis 
de alte sor-

practică de

mai mulți ani la Reșița, nici con
ducerea combinatului și nici orga
nizația de partid nu au analizat cu 
seriozitate această problemă, n-au 
căutat soluțiile cele mai bune pen
tru a se pune capăt unui astfel de 
mod de a lucra. Urmărirea reali
zării planului cantitativ — nu și pe 
sortimente — poate constitui oare 
o satisfacție pentru colectivul de 
aici, atîta timp cît unele colective 
de întreprinderi întîmpină greutăți 
în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, pentru că nu au primit la
minatele necesare ? Este adevărat 
că uneori Combinatul siderurgic 
Reșița are de executat anumite sor
timente de laminate pentru a re
zolva diferite comenzi urgente. Dar 
asemenea cazuri sînt izolate și nu 
pot constitui nicidecum un motiv 
de a nu realiza sarcinile de plan la 
toate sortimentele.

Ținînd seama că Uzina „Oțelul 
roșu” a dobîndit o bună experiență 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
1„ toate sortimentele, n-ar fi oare 
bine ca Departamentul siderurgiei 
dih cadrul Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, în cola
borare cu C.C. al Uniunii sindica
tului de ramură; să inițieze un 
schimb de experiență între aceste 
întreprinderi, în așa fel îneît și to
varășii de la Reșița să-și poată în
suși tot ceea ce este bun în munca 
metalurgiștilor de la „Oțelul roșu“?

★

Pentru ea laminoriștii din între
prinderile siderurgice să realizeze 
planul la toate sortimentele planifi
cate și să producă laminate la un 
înalt nivel calitativ, este nevoie și 
de sprijinul întreprinderilor be
neficiare. Lucrurile însă nu stau 
întotdeauna așa. Sînt cazuri cînd 
unele uzine beneficiare stînje- 
nésc programele de lucru ale 
laminatorilor. Iată unele exemple

semnificative. Uzinele „Vagonul“ 
din Arad au avut în trimestrul II 
contractate cu Reșița 17,3 tone de 
oțel lat de o anumită dimensiune 
și calitate. Dar uzina a revenit asu
pra comenzii, cerînd oțel lat de alte 
dimensiuni și de altă calitate. Așa 
au procedat cu anumite comenzi 
contractate și Uzinele „Steagul 
roșu<,-Brașov, „Tudor Vladimirescu“- 
București și altele.

Mai sînt și cazuri cînd comenzile 
contractate încep să fie realizate 
dar, pe parcurs, unele întreprinderi 
beneficiare cer să se înlocuiască 
calitatea unor laminate cu alta — 
așa cum a făcut în trimestrul II 
Fabrica de cutite Ocna Mureșului 
cu o comandă care fusese executa
tă de Uzina „Oțelul roșu“.

Bine ar fi dacă toate întreprinde
rile beneficiare at stabili țiin capul 
locului, cu mai multă rigurozitate, 
ceea ce au nevoie pentru a nu-și 
crea ele singure greutăți și a ajuta 
pe laminatori să-și respecte exem
plar sarcinile contractuale. Mai a- 
les că programele de laminare sînt 
Stabilite de minister, de comun a- 
cord cu uzinele producătoare și cu 
principalii beneficiari.

*

Metalul este un element indis
pensabil în opera de industrializare 
Socialistă a țării. Creșterea produc
ției de metal înseamnă creșterea 
puterii economice a țării, înseamnă 
posibilități sporite de progres teh
nic, de dezvoltare a economiei și îm
bunătățire necontenită a nivelului 
de trai al poporului. El însă trebuie 
folosit cu maximum de grijă și în 
această direcție un cuvînt greu de 
Spus îl au laminoriștii : să producă 
Sortimentele planificate, să le livre
ze la termenele stabilite în contrac
tele economice și să realizeze nu
mai laminate de bună calitate.

Pentru a satisface cit mal multi
lateral, mai operativ ?i la un nivel 
calitativ corespunzător cerințele 
populației, cooperativele meșteșugă
rești din Capitală au luat măsuri, 
cu sprijinul sfaturilor populare, 
pentru lărgirea rețelei de deservire 
cu încă 130 noi centre. Acestea vor 
fi deschise la parterul noilor blocuri, 
cît și în alte clădiri existente.

De asemenea, se vor iniția și ex
tinde noi prestări de servicii ca, de 
pildă, reparații la confecții, la mobi
lă și tapițerie, reparații de obiecte 
de uz casnic, televizoare, radio sau 
diverse munci gospodărești — toate, 
acestea la domiciliu. Au fost înfiin
țate unități speciale care execută lu
crări mărunte de reparații, în special 
la confecții.

„Hușlne celor caro au îndrăznit să intontoze proces 
antifasciștilor genovozi” — se poate cili pe pancarta 
purtată de demonstranții la marca manifestație ce a 
avut loc zilele acestea la Genova (Italia) împotriva 
sentlnțoi tribunalului de la Borna.

-------- o®o--------

Ripostă dată elementelor 
la Londra

Du-LONDRA 23 (Agerpres). 
minică după-amiază organizația 
fascistă britanică, condusă de Os
wald Mosley, a organizat un mi
ting în Piața Trafalgar din centrul 
Londrei.

După cum relatează agențiile de 
presă, peste 7 000 de londonezi a- 
dunați aici și-au exprimat protestul 
împotriva acestui miting. Discursu
rile fruntașilor organizației fasciste, 
printre care și Mosley, au fost aco
perite literalmente de strigăte de 
protest și de lozinci ca : Jos Mosley! 
Afară cu adepții Iții Hitler ! în timp

V <:■ ■■■ ------------ -------------- —

Mișcare 
grevistă 
în Italia

1 I <

MROMA 23 (A-
gerpres). — Italia 
este cuprinsă din 
nou în aceste zile . 
de mișcarea gre
vistă, relatează a- 

France . 
De data

genți a 
Presse, 
aceasta și ziarele 
și-au încetat din • 
nou apariția ca 1 
urmare a nume
roaselor greve ale 
muncitorilor tipo
grafi și salariați 
ai agențiilor de -, 
presă.

Agenția France 
Presse arată că 
„niciodată de la 
terminarea celui - 
de-al doilea răz- 1 
boi mondial Italia 
n-a cunoscut o 
mișcare grevistă 
de asemenea pro
porții ca cea din 
ultimul timp, care :: 
a cuprins munci
torii metalurgiști, ~ 
muncitorii agri- 
coli, funcționarii ’ 
de la poștă și tele- " 
comunicații, mun
citorii tipografi, 
medicii și perso- “ : 
naiul sanitar".

fasciste

ce fasciștii vorbeau, contramanifes- 
tanții aruncau în ei cu mere stri
cate și roșii.

La un moment dat cineva a tăiat 
firele microfonului și megafoahele;;, 
instalate în piață au tăcut. Antifas-^. 
ciștii au rupt puternicul cordon for
mat de polițiști și s-au îndreptat 
spre estrada de unde se vorbea. în' 
Piața Trafalgar a început o adevă-^/'1’ 
rată bătălie între contramanifestanțr""1;; 
și huligani. Cîțiva fasciști au fost' •ii; 
aruncați de pe estradă.

Potrivit cifrelor difuzate de agen-“ 
ția Reuter, poliția a operat 55 dé“ 
arestări. .iz:

■>!z:
DO'.

T1EATR1E « (găoaceorna ®Të/ev/z/twe «Radio o
---  --------— - - ; -     --- ... - .1 .

O« 
zică populară ucralnlană — orele 11,03 
— Ie Fragmente din opereta „Nunta“' 
de Tfgranlan — orele 12,40 — I o Lucrări 
simfonice romînești — orele 12,40 —
II e Emite studioul de radio Craiova — 
orele 14,00 — I o Muzică populară romî- 
nească — orele 15,00 — II ® Vorbește.,. 2.: 
Moscova — orele 16,15 — I • Tribuna ra- ,ț, 
dio — orele 16,50 — II o Fragmente din 
opera „Ivan Susanin“ de Glinka — orele ' 
17,15 — 1 » Cîntece și jocuri populare 
din întreaga țară — orele 18.00 — Io. 
Revista economică radio 
— I ® Cintă orchestra de muzică popii' 
Iară a Filarmonicii din Oradea 
19,00 . ........... ______
19,20 — I o Fragmente din opera „Frei
schütz“ de Weber — orele 19,30 — II o 
Cîntă Mihaela Păsărin și Mlhai Klnsburg 
— orele 20.15 — I • Muzică simfonică ro- 
mînească — orele 21.15 — II o Din mu- ' 
zică popoarelor —. orele 22,00 — Il • o,v 
Fragmente din opera comică „Mătușa 
Aurora“ de Boieldleu — orele 22,30 — I. - -

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

TEATRUL DE ESTRADA PLOIEȘTI 
(Teatrul de vară „Nicolae Bălcescu") : 
Estrada Primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; MONGOLII — ci
nemascop : Sala Palatului R.P. Romîne 
(19), Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15;
19,45; 22), Elena Pavel (8; 19,15; 12,39; 14,45; 
17,15; 19,45; 22 — grădină 21,15), Gh. Doja 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), G. Coș- 
buc (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), 
Stadionul Dinamo (20,30), Arenele Liber
tății (20,30), Stadionul Republicii (20,30), 
Stadionul Ciulești (20,15). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop : Republica (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 23 August (10; 
12,15; 14,30: 16,45; 19; 21,15). PLĂCERILE 
ORAȘULUI : MăgherU (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21 — grădină 20,30),
V. AlecSandrl (10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 
21,45), 1 Mal (10; 12; 15; 17,05; 19,10; 21,15), 
Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 
— grădină' 20,16). NOPȚILE CABIRIÊI : 
București (19; 21). ALERG DÜPA O STEA: 
București (9; 11; 13; 15; 17). TAINA EI : 
Lumina (rulează în continuare de la 
9,45 la 14; 16,15; 18,30; 20,45). M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE : Tineretului (9,30; 
11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16; 16; 20), Olga Banele (15,30; 18; 
20,30 — grădină 20,30). NUMAI O GLU
MĂ ; rulează là cinematografele Victoria 
(10,30; 12,30; 14,30; 10,30; 18,30; 20,30), 8
Martie (15; 17,10; 19,15 - grădină 20,30), 
Unirea (16; 18,15 - grădină 20,30), Aurel 
VlaiCu (15; 17; 19; 21). CÎND COMEDIA 
ERA REGE : Central (10ț 12: 14; 16,30; 
18,45; 21), AleX. PopoV (rulează îh conti
nuare de la orele io la 21), Flacăra (10,30; 
16; 18,30; 21), Grădina 13 Septembrie 
(20,15), Grădina Tudor Vladimirescu 
(20,30). ALBA CA ZĂPADA t 13 Septem
brie (10; 11,30), Tudor Vladimirescu (16; 
18; 20). SCRISOARE bE LA O NECU
NOSCUTA ; 13 Septembrie (13; 15; 17; 
19; 21). Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21). 
TOM-DEGEȚELVt i TiHipurl Nöl (rulea
ză in continuare de la orele 10 la 21), 
MUZICANTUL ORB : rulează la clnema-

tograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
FANTOMELE DIN SPESSART : înfrăți
rea între Popoare (10,30; 16; 18.15; 20.30), 
Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45;' 21). Flo- 
reasca (15,15; 17,15; 15,15; 21,15), Grădina 
Progresul (20.15). RAZE PE GHEATA : 
Grivița (16; 18,15; 20,30), Donca Simo (16; 
18; 20 — grădină 20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ ; rulează la cinematografele 
C. David (15,30; 18; 20,30), Mihail Emi- 
neseu (16; 18.15; 20.30). . AL NOUĂLEA 
CERC : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19 - 
grădină 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). DOUĂ REPRIZE IN IAD : rulează la 
cinematografele Munca (16; 18.15; 20.30), 
Arta (1G; 18,15), Ilie Pintllie (15.30; 10;
20.30) . CÎND VINE DRAGOSTEA ;. Popu
lar (16; 18,15; 20,30), Drumul Serii (16; 18; 
20). DUELUL N-A AVUT LOC : Moșilor 
(16; 18). ÎNVIEREA — ambele serii : 16 
Februarie (15,30; 19). OMUL AMFIBIE : 
8 Mal (15: 17; 19; 21).. URME TĂCUTE: 
Luceafărul (15; 17; 19 - grădină 20,30). 
UN OM TRECE PRIN ZID : rulează la 
cinematografele G. Bacovia (15,30; 18;
20.30) , B. DelSvrancea (11; 16: 18; 20). 
TOATA LUMEA RIDE, CÎNTA ȘI DAN
SEAZĂ ; 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
ȘOFERII IADULUI : Iile Plhtille (10 - 
grădină 20,15). MEXICUL CINTA : Popu
lar (10,30), Grădina Arta (20,30). UN CÏN- 
TEC STRĂBATE LUMEA : Grădina Li
bertății (20,30). ROSITA i Grădina Moși
lor (20.30). CAIDUL ; Grădina 23 August 
(20,15).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru co
pii : • „Mîlni îndemînatlce". ® Filmul- 
pentru copil : „pățaniile unui pur- 
CELUȘ" — o producție a studiourilor po
loneze. 19,45 — Emisiune de știință și
tehnică : ierbleldele ; Literatură științi
fică ; Filmul documentar „indicatorul de 
lumină“. 20,05 —■ TransmiSluhe de la Tea
trul de vară din „Parcul Herăstrău" t 
„SILVIA" — de Kalman. Interpretează un 
colectiv ăl teatrului Muzical din Galați. 
In pauze : „Popas liric". Sfaturi pentru 
telespectatori. în încheiere : ultimele 
știri.

RADIO, marți 24 iulie • Săptămîna 
muzicii polone — orele 10,08 — I • Mu-

ÖC •

7f» ••

—, orele 19.00 ' 

orele .nr
II o Melodii de estradă — orele

■ ■ ■ ■ " r

CUM E VREMEA
țară ; vremea a rămas fru- 
călduroasă, cu cerul schimbă- 
mult senin' în sudul și răsărl- 
Tnnourărl. mal accentuate s-au

Ierl tn 
moașă șl 
tor, mai 
tul țării, 
produs .în nord-vestul țării șl în regiu
nea muntoasă unde au căzut averse cu 
totul locale. Vîntui a suflat în genera) 
slab, cu Intensificări temporare în apu
sul țării, predominînd din sectorul nord- 
vest. Temperatura aerului a . atins la ora 
14 valori cuprlhse între 34 grade la Băl- 
lești și Giurgiu șl 21 grade la Satu Mare 
șl Săeuiehl.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
șl 27 lune : Vremea se va menține în 
general frumoasă șl călduroasă, cu ce
rul variabil mal mult senin. Plöi izolate 
de scurtă durată se Vor semnala în ju
mătatea de nord-vest a țării șl în regiu
nea de munte. Vînt slab pînă Ia mode
rat din vest. Temperatura aerului se va 
menține ridicată. Minimele vor fi cu
prinse între 12—22 grade, iar maximele 
între 2G—36 grade.
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internaționalVictorie de seamă a politicii Numeroase orașe din Irianul de vest

Semnarea declarației 
cu privire la neutralitatea Laosului

GENEVA 23 (Agerpres). — TASS : în dimineața zilei de 23 iulie par
ticipanții la conferința de la Geneva pentru reglementarea problemei 
laoțiene au semnat Declarația cu privire la neutralitatea Laosului și pro
tocolul la această declarație. Textul Declarației cuprinde „Declarația 
guvernului regal al Laosului cu privire la neutralitate“ din 9 iulie 1962.
Exact la ora 10,30 (ora Genevei) 

participanții la conferință au luat 
loc în sala consiliului Palatului Na
țiunilor. în centru, între cei doi co
președinți ai conferinței se afla Su- 
.vanna Fumma, primul ministru al 
guvernului Laosului.

Ceremonia semnării documente
lor a fost prezidată de șeful dele
gației sovietice, A. A. Gromîko.

Rînd pe rînd participanții la con
ferință — reprezentanți a 13 state 

•— au semnat declarația cu privire 
la neutralitatea Laosului. Protoco
lul la declarație a fost semnat de 
asemenea de șefii delegațiilor celor 
13 state, precum și de șeful dele
gației Laosului, Quinim Folsena.

Ultimii care au semnat documen
tele adoptate sînt cei doi copre
ședinți ai conferinței de la Geneva 
— A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., și A. 
Home, ministrul afacerilor externe 
al Angliei.

In declarația cu privire la neu
tralitatea Laosului guvernele celor 
13 state participante la conferința 
de la Geneva declară în mod so
lemn că, potrivit voinței guvernului 
și poporului regatului Laos expri
mată la 9 iulie 1962 în declarația 
guvernului Laosului cu privire la 
neutralitate, „recunosc și vor res
pecta prin toate mijloacele suvera
nitatea, independența, neutralitatea, 
unitatea și integritatea bîritorială a 
regatului Laos”.

Printre altele aceste 13 state se 
obligă să nu recurgă la forță sau 
la amenințarea cu forța sau la alte 
măsuri care ar putea submina pa
cea din Laos. Ele se vor abține de 
la orice amestec direct sau indirect 
în treburile interne ale Laosului. 
Ele nu vor condiționa de conside
rente politice nici un ajutor pe care 
îl pot propune sau care îl poate 
cere Laosul ; nu vor atrage' sub nici 
o formă Laosul în nici o alianță mi
litară sau în orice alte acorduri, 
fie ele militare sau de alt gen, in
compatibile cu neutralitatea sa. A-

Mesajul sdresaf da N. S. Hrușciov conferinfei 
pentru reg^menlarea problemei laofiene

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovietic 
consideră 
cu privire 
victorie a politicii păcii și colabo
rării între 
diferite“, se spune în mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov Conferinței 
internaționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene. în mesaj se 
subliniază că acordurile de la Ge
neva au o „mare importanță inter
națională".

„Instaurarea păcii în Laos înlă
tură focarul periculos de război care 
exista în Asia de sud-est și contri-

acordurile de la Geneva 
la Laos drept o „mare

țările cu sisteme sociale

în interesul cauzei păcii
cunoscute în opinia pu-

țări socialiste luptă cu 
energia și tenacitatea pen- 
arma atomică și cu hidrogen 
interzisă, stocurile existente 
distruse, iar experiențele cu 
arme să înceteze pretutin-

Sînt bine 
blică eforturile uriașe ale țărilor so- 
eialiste, nesecatul lor spirit de ini
țiativă în lupta pentru destinderea 
fcicwdării internaționale, pentru re
glementarea pașnică a problemelor 
internaționale litigioase și statorni
cirea unei păci trainice. Chemarea 
lansată de guvernul sovietic la în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. propunerile sale istorice pentru 
realizarea acestui țel au cucerit ini
ma popoarelor, au devenit o cauză 
scumpă a întregii omeniri iubitoare 
de pace. De multi ani U.R.S.S. și ce
lelalte 
toată 
tiu ca 
să fie 
să fie 
aceste 
deni și pentru totdeauna. Guvernul 
sovietic a prezentat propuneri efica
ce în acest sens și în perioada cînd 
S.U.A. deținea monopolul armei ato
mice și după ce acest monopol a 
încetat ; el militează și în prezent, 
cu toată perseverența, pentru reali
zarea acestor obiective.

Cum au răspuns puterile occiden
tale acestor acțiuni consecvente de 
întărire a păcii, de înfăptuire a dezar
mării ? Prin măsuri menite să ducă 
la intensificarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, la agra
varea încordării internaționale. Este 
suficient, de pildă, a aminti cu 
cîtă ostilitate au fost întîmpi- 
nate anul trecut de cercurile con
ducătoare din Occident, propunerile 
constructive ale țărilor socialiste cu 
privire la reglementarea pașnică, 
prin tratative, a problemei germane 
și, în primul rînd, la lichidarea si
tuației primejdioase din Berlinul oc
cidental. în același timp, la confe
rința tripartită de la Geneva 
cu privire la încetarea expe-

ceste state vor respecta dorința 
Laosului de a nu fi apărat de nici 
o alianță sau coaliție militară, inclu
siv de S.E.A.T.O. Ele nu vor crea, 
nu vor contribui în nici un caz la 
crearea în Laos și nu vor accepta 
să se creeze în această țară baze 
militare străine, puncte de sprijin 
sau alte obiective militare străine.

Guvernele celor 13 state s-au an
gajat în declarația lor ca în cazul 
izbucnirii vreunei primejdii sau al 
încălcării suveranității, independen
ței sau integrității teritoriale a 
Laosului să organizeze consultări 
comune cu guvernul Laosului.

Protocolul la declarația cu pri
vire la neutralitatea Laosului stabi
lește data și procedura retragerii 
din Laos a trupelor străine regu
late și neregulate, a formațiilor pa
ramilitare străine și a personalului 
militar străin.

Protocolul interzice aducerea în 
Laos a acestor trupe, formații și 
personal. El interzice, de asemenea, 
aducerea în Laos de armament, 
muniții și materiale militare în ge
neral, cu excepția unei cantități de 
armament clasic pe care guvernul 
Laosului l-ar considera necesar pen
tru apărarea națională a Laosului.

în protocol sînt stabilite funcțiile 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control în Laos, creată pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954 și alcătuită din reprezentanții 
Indiei, Canadei și Poloniei. Protoco- guvernul 
Iul stabilește de asemenea funcțiile 
celor doi copreședinți ai conferinței 
de la Geneva pentru Laos (miniștrii 
afacerilor externe ai U. R. S. S. și 
Angliei) și ale succesorilor lor la 
această funcție. Ei au obligația să 
supravegheze înfăptuirea declarației 
cu privire la neutralitatea Laosului 
și protocolului la această declarație.

Președintele ședinței a dat apoi 
cuvîntul șefului guvernului Laosu
lui, prințul Suvanna Fumma. El a 
felicitat pe toți participanții la con
ferință și a declarat în mod solemn 
că angajamentele pe care și le-a

buîe la instaurarea păcii și secu
rității în această regiune".

încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței de la Geneva cu privire 
Ia Laos, se spune în mesaj, demon
strează în mod elocvent că „dacă 
există bunăvoință și dorința sinceră 
de a se realiza un acord pe baza 
colaborării și a respectării reciproce 
a intereselor, problemele internațio
nale nereglementate pot fi rezolvate, 
oricît de complicate ar fi".

Guvernul U.R.S.S. urează sincer 
Laosului și poporului său succese 
pe calea dezvoltării Laosului ca 
stat unit, euveran și neutru.

făcut imposibilă încheierea

N.A.T.O. 
de a- 

împotriva statelor iu
de pace. Puterile occi- 

și-au menținut această ce-
după ce tratativele cu pri- 
încetarea experiențelor 6-au

riențelor nucleare, puterile occi
dentale s-au situat în permanen
ță pe poziții neconstructive care 
au 
unui acord. Refuzînd să țină seama 
de datele științei care demonstrea
ză că controlul oricăror explozii nu
cleare poate fi efectuat cu precizie 
prin mijloacele naționale de detec
tare, S.U.A. și Anglia pretind în mod 
cu totul nejustificat să instaleze pe 
teritoriul U.R.S.S. așa-numite posturi 
internaționale de control, în fapt 
posturi de spionaj ale 
care elaborează planuri 
gresiune 
bitoare 
dentale 
rere și 
vite la 
încadrat în lucrările Comitetului ce
lor 18 țări pentru dezarmare, cînd 
nu numai țările socialiste, dar și 
țările neutre au susținut posibilita
tea detectării exploziilor nucleare 
prin mijloace naționale.

Mai mult decît atît. în timp ce 
tratativele de la Geneva continuau 
— Statele Unite au început în Ocea
nul Pacific și în Nevada o nouă se
rie de experiențe cu arme nucleare. 
Sfidînd protestele vii ale popoa
relor, inclusiv ale celor mai com- 
petenți specialiști în fizică, astrono
mie. medicină etc., exact în ziua 
deschiderii la Moscova a Congresu
lui mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace, S.U.A. au efectuat 
prima lor explozie nucleară la mari 
înălțimi.

Toate acestea — deși la Washing
ton se știa bine că Uniunea Sovie
tică nu va rămîne pasivă, ci va 
efectua, ca răspuns, experiențe cu 
propriile sale arme nucleare. Țările 

asumat guvernul Laosului vor fi în
deplinite. Laosul, a spus el, trebuie 
să devină și va deveni un stat inde
pendent pașnic și neutru.

La ora 11, A. A. Gromîko decla
ră închisă „ultima și cea mai încu
nunată de succes ședință a confe
rinței".

Documentele semnate la 23 iulie 
se termină cu cuvintele : „încheiate 
la Geneva, 23 iulie 1962...“. într-a- 
devăr, în această zi a fost încheiat 
un act de mare însemnătate inter
națională, care marchează nu numai 
recunoașterea internațională a jus
teței cauzei pentru care au luptat 
forțele naționale patriotice ale Lao
sului ci și o mare victorie a politicii 
păcii și colaborării între țări apar- 
ținînd unor sisteme sociale diferite.

★
GENEVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 23 iulie, după sem
narea acordurilor cu privire la Laos, 
cei doi copreședinți ai Conferinței de 
la Geneva, A. A. Gromîko și A. 
Home, au oferit un dejun în cin
stea conducătorilor, membrilor și 
consilierilor tuturor delegațiilor.

A. A. Gromîko a rostit o scurtă 
cuvîntare salutînd pe eminentul con
ducător și patriot laoțian, prințul 
Suvanna Fumma, care a participat 
la dejun, delegația Laosului și prin 
ea, pe eroicul popor laoțian, apre
ciind lupta lui curajoasă pentru 
independență, neutralitate și unitate 
națională.

în cuvîntarea sa de răspuns, prin
țul Suvanna Fumma și-a exprimat 

' recunoștința pentru cuvintele de 
salut la adresa lui și la adresa po
porului laoțian. El a subliniat că 

Laosului va îndeplini 
neabătut obligațiile care decurg din 
declarația cu privire la neutralitate.

A. Home a toastat pentru guvernul 
și poporul elvețian care, prin ospi
talitatea lor, au creat condiții bune 
pentru activitatea Conferinței.
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Oamenii de știință englezi au elaborat

0 nouă metodă eficientă pentru detectarea 
experiențelor nucleare suötcrane

LONDRA 
preș). 
Oamenii 
glezi au elaborat o nouă 
metodă < 
defectarea 
nucleare subterane, 
observatorul științific 
ziarului „SUNDAY 
MES", Margeryson. 
exemplu observatorul ci
tează date privind utila
jul stafiei de detectare a 
exploziilor nucleare de 
la Eskdalmure. construită 
recent. Aparatele instala
te la această stafie, scrie 
Margeryson. sînt atît de 
sensibile îneît ele vor 
putea înregistra chiar și 
exploziile bombelor obiș
nuite de adîncime. Nu 
încape aproape nici o în-

23 (Ager-
— TASS transmite : 

de șfiin|ă en-

doială, scrie în continua
re observatorul, că „re
țeaua de stații de tipul 
celei de la Eskdalmure 
va delecta toate explo
ziile nucleare subterane 
avînd o putere de peste 
5 000 tone de trotil indi
ferent de măsurile ce 
s-ar lua pentru a le as
cunde". Stațiile de de
tectare. scrie observatorul, 
vor putea indica locul 
exploziei (sau cutremuru
lui de pămînf) cu o preci
zie de 3—4 mile chiar 
dacă ele se află la o 
distanță de cîteva mii de 
mile de locul exploziei 
sau cutremurului de pă- 
mînt și, după cum se 
speră, ele vor putea sta
bili exact adîncimea la

eficientă pentru
1 experiențelor 

scrie 
al 

Tl- 
Ca

socialiste maniie<stînd grijă adîncă șl 
un înalt spirit de răspundere fată de 
propriile lor popoare de destinele 
întregii omeniri, nu pot rămîne indi
ferente față de încercarea cercuri
lor conducătoare occidentale de a 
obține avantaje militare. Așa 
cum se arată în Declarația gu
vernului U.R.S.S., publicată în zia
rele de duminică, ca răspuns la se
ria de experiențe nucleare ameri
cane, U.R.S.S. a hotărît efectuarea 
de experiențe cu cele mai noi ti
puri de arme nucleare sovietice. 
Poziția comună a țărilor socialis
te este clară și binecunoscută : mi- 
litînd pentru apărarea păcii, ele 
urmăresc cu vigilență acțiunile 
cercurilor agresive, își împletesc e- 
forturile pentru înfăptuirea dezar
mării cu grija neslăbită pentru a 
asigura securitatea muncii pașnice 
a popoarelor lor.

în cercuri din cele mai largi ale 
opiniei publice mondiale se recu
noaște justețea poziției U.R.S.S., fap
tul că, odată ce S.U.A. au început 
primele experiențe cu arma nu
cleară și le-au efectuai, împreună cu 
aliații lor, într-o măsură mult mai 
mare .ca Uniunea Sovietică, atunci 
acesteia, care a efectuat întotdeau
na experiențele sale numai ca o mă
sură de răspuns, îi aparține dreptul 
de a termina ultima experien
țele nucleare în lume. „Numărul ex
ploziilor nucleare sovietice 
mult mai mic decît numărul 
americane" — recunoaște 
britanic „Times". „Hotărîrea 
nii Sovietice nu a provocat nici un 
fel de surprindere. Ea putea fi aș
teptată și a fost așteptată“— scrie 
ziarul francez „Combat".

Orice om de bună credință înțe
lege că hotărîrea guvernului sovie
tic este pe deplin legitimă și nece-

este 
celor 

ziarul 
Uniu-

SCÎNTEl A

încercuite de partizani
KOTA BARU 23 (Agerpres). — 

Partizanii indonezieni obțin noi vic
torii în lupta pentru eliberarea Iria
nului de vest de sub dominația co
lonială olandeză. După cum anunță 
agenția France Presse, referindu-se 
la relatările postului de radio Dja
karta, numeroase orașe din vestul și 
sudul acestui teritoriu sint încercui
te în momentul de față de parti
zani.

Potrivit informațiilor parvenite din 
Macassar, unde se află comanda
mentul trupelor de voluntari indo
nezieni — transmite agenția France 
Presse — partizanii din Irianul de 
vest nu așteaptă decît momentul o- 
portun pentru a pătrunde în orașele

Forte polițienești din Lima (capitala

NEW YORK 23 (Agerpres). Am
basadorul S.U.A. în Congo, Edmund 
Gullion, a sosit duminică în S.U.A. 
pentru a conferi cu conducerea De
partamentului de Stat în legătură 
cu planurile Washingtonului în Con
go. După cum se știe, Departamen
tul de Stat depune eforturi susținute 
în ultimele zile pentru a crea un 
așa-zis „front comun“ occidental în 
problema congoleză. Este vorba de 
fapt de încercarea de a ralia Anglia, 
Belgia și Franța la un plan de ac
țiune în Congo alcătuit de Washing
ton și care, sub acoperirea unor de
clarații despre pretinsa dorință a 
puterilor occidentale de a vedea 
restabilită unitatea Congoului, ur
mărește întărirea influenței occiden
tale și în special a influenței S.U.A. 
în această țară. Această influență 
a fost într-o oarecare măsură zdrun
cinată mai ales datorită slăbirii con
siderabile a autorității guvernului

____ _ lor O.N.U.

care s-au produs explo
ziile.

Margeryson ajunge la 
concluzia că 20 de stații 
de acest fel dotate cu in
stalații speciale „vor asi
gura detectarea explozi
ilor nucleare în întreaga 
lume". Observatorul a- 
mintește că încheierea 
unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor 
nucleare a fost întîrziată 
pentru că puterile occi
dentale au insistat asupra 
creării unui mare număr 
de stafii de defectare a 
exploziilor nucleare sub
terane și asupra creării 
unui mare număr de 
grupuri de inspecție la 
fața locului.

sară, o măsură care întărește pa
cea, răspunde intereselor tuturor 
popoarelor.

Anunțîndu-și această hotărîre, gu
vernul sovietic își reafirmă 
din nou poziția sa fermă 
voarea încetării definitive a expe
riențelor cu aceste arme.

Cerința popoarelor cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare s-a 
făcut auzită cu tărie la Congresul 
mondial pentru dezarmare genera
lă și pace de la Moscova, cea mai 
reprezentativă adunare din istorie 
a mișcării pentru pace. După cum 
se arată în Declarația guvernului 
sovietic, U.R.S.S. se alătură chemă
rii Congresului — de a întări pacea, 
de a lupta pentru dezarmare. „Gu
vernul sovietic — se subliniază în 
Declarație — cheamă guvernele 
S.U.A. și celorlalte puteri occidentale 
să țină seama de cererile popoare
lor și să înlăture barierele artificia
le în calea realizării unui acord cu 
privire la încetarea experimentării 
armei nucleare — acord care să se 
bazeze pe datele științei, ce permit 
efectuarea controlului asupra înde
plinirii lui riguroase cu ajutorul mij
loacelor naționale de detectare".

Realizarea unui acord în proble
ma interzicerii experiențelor nuclea
re este întrutotul posibilă, și po
poarele știu tot mai bine că trebuie 
să-și întețească lupta pentru a im
pune realizarea acestui obiectiv. A- 
cordul cu privire la Laos semnat 
ieri la Geneva arată încă o dată 
că rezolvarea prin tratative a pro
blemelor internaționale litigioase 
este pe deplin posibilă, dacă aces
te probleme sînt abordate cu rea
lism și spirit de înțelegere.

Opinia publică din țara noastră, 
manifestîndu-și aprobarea față de 
hotărîrea guvernului U.R.S.S., se pro
nunță cu consecvență, ca și pînă 
acum, pentru încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experiențelor 
nuoleare, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale —• calea si
gură pentru statornicirea unei păci 
trainice în lume.

A. CERNEA

Sorong, Klamono, Kokas, Fak Fak, 
Kalmana etc.

Corespondentul agenției Reuter a- 
nunță că în orașul Merauke a fost 
decretată în mod practic starea ex
cepțională pentru a împiedica a- 
proximativ 2 500 de locuitori să se 
alăture partizanilor care ee află în 
apropierea orașului.

Se anunță de asemenea că guver
natorul olandez al Irianului de vest 
a dat instrucțiuni tuturor civililor 
olandezi, aflați în acest teritoriu, să 
se prezinte în capitala Kota Baru 
(căreia colonialiștii i-au dat nume
le Hollandia — N.R.) pentru a fi 
patriați în metropolă.

Adoula, pe care contează Departa
mentul de Stat.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., U Thant, a 
declarat că va convoca Consiliul de 
Securitate pentru a solicita un nou 
mandat pentru forțele O. N. U. în 
Congo sau cel puțin reînnoirea ve
chiului mandat. El a găsit necesar să 
insiste asupra faptului că forțele 
O.N.U. în Congo n-ar fi autorizate 
să lanseze operațiuni militare și că 
nu vor folosi forța în Katanga.

Șeful operațiunilor O.N.U. în Con
go, Robert Gardiner, urmează să so
sească la New York pentru consul
tări. El va prezenta un raport asu
pra situâției actuale din Congo. Ca 
urmare a convorbirilor dintre 
Chombe și Gardiner, autoritățile 
chombiste au fost autorizate să pos-. 
teze unități de jandarmi la barajele 
instalate de forțele O.N.U. între 
cartierele europene și cele africane 
din Elisabethville. Gardiner s-a an
gajat să dea „toate dispozițiile uti
le“ pentru a evita deplasarea forțe- 

Aceasta constituie de 
fapt o capitulare în fața provocări
lor secesioniștilor katanghezi. După 
cum se vede, există ca și în trecut 
o legătură suspectă între manevrele 
occidentale și acțiunile O.N.U. în 
Congo.

o®<>

Poporul Adenului respinge 
manevrele colonialiștilor

mișcării de eliberare și întărirea 
controlului exercitat de autoritățile 
coloniale asupra teritoriului.

Populația din Aden se opune cu 
hotărîre acestor manevre ale colo
nialiștilor. Agenția United Press In
ternational relatează că duminică a 
avut loc în Aden o puternică de
monstrație a fpmeilor împotriva pla
nurilor de includere a coloniei în 
federația Arabiei de sud. De ase
menea, sindicatele din Aden au 
chemat pe oamenii muncii să de

clare o grevă ge
nerală în semn de 
protest împotriva 
tratativelor de la 
Londra; Agenția 

. menționată arată 
că au fost aduse 
în Aden întăriri 
militare pentru re
primarea demon
strațiilor și a gre
velor. Totodată 
autoritățile colo
niale au amenin
țat pe funcționarii 
și muncitorii ser
viciilor guverna
mentale cu conce
dierea în cazul în 
care vor lua parte 
la greva gene
rală.

LONDRA 23 (Agerpres). — Astăzi 
încep la Londra tratative între gu
vernul englez și reprezentanți ai 
protectoratelor britanice din regiu
nea golfului Persic în vederea lăr
girii „Federației“ din care fac par
te aceste teritorii, prin includerea 
coloniei Aden. După cum se știe, în 
acest din urmă teritoriu lupta de e- 
liberare a luat o deosebită amploa
re în ultima vreme. Includerea lui 
în „federația’ creată de colonialiști 
urmărește intensificarea reprimării
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totodată 
în fa-

PROCES ANTICOMUNIST 
ÎN GRECIA

ATENA. La 23 iulie a început la 
Tribunalul militar din Atena proce
sul împotriva lui F. Vettas, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia. Ziarele relatează că în baza 
legii nr. 375 lui Vettas i se aduce 
învinuirea de „spionaj" fabricată de 
Asfalia (poliția politică).

După cum relatează presa, în ca
litate de „martori“ ai acuzării vor 
compare ofițeri ai Asfaliei, care au 
participat și la procesul împotriva 
lui Manolis Glezos care a avut loc 
în anul 1959 la Tribunalul militar. 
Ziarul „Apogevmatini“ relatează că, 
judecind după acuzația adusă, pe 
Vettas îl așteaptă condamnarea la 
moarte sau la închisoare pe viață.

NEW YORK. Greva celor 8 000 de 
muncitori de la șantierele societății 
„Electric Boat Shipyards” din Gro
ton, statul Connecticut, a intrat în a 
treia zi. Greva provoacă îngrijora
rea profundă a oficialităților ame
ricane, dèoarece în -aceste șantiere 
se construiesc 11 submarine înzes
trate cu rachete Polaris. Ca urmare 
a grevei, aceste lucrări au încetat.

GEORGETOWN. După cum anun
ță agenția France Presse, dr. 
Cheddy Jagan. primul ministru al 
Guyanei Britanice, a declarat că gu-
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în Peru continuă demonstrațiile împotriva 
juntei militare reacționare

LIMA 23 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că pentru a treia 
zi la rînd în capitala Perului și în 
întreaga țară au continuat manifes
tațiile împotriva loviturii de stat și 
a instalării juntei militare conduse 
de generalul Perez Godoy, care a 
decretat suspendarea drepturilor ci
vile pe o perioadă de 30 de zile.

La 22 iulie la Lima circa 300 de 
femei îmbrăcate în negru au de
monstrat în fața statuii lui San 
Martin, unul din marii luptători ai

Perului) reprimă cu brutalitate pe parti
cipanții la demonstrațiile împotriva juntei militare reacționare. Asupra maniles- 
tanților sint aruncate grenade cu gaze lacrimogene (fotografia din stingă). Un 
demonstrant, molestat de polițiști (fotografia din dreapta).
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ALGER1A Constituirea Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională

cum relatează agenția 
Biroul Politic ur- 
alcătuit din șapte 

care șase miniștri ai
să fie
— din

PARIS 23 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor primite din Tlemcen (Alge
ria de vest), lă 22 iulie a fost anun
țată constituirea Biroului Politic al 
■Frontului de Eliberare Națională. 
Problema creării și componenței lui 
au stîrnit divergențe în rîndurile 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria.

După 
France Presse, 
mează 
membri 
G.P.R.A. Președintele G.P.R.A., Ben 
Khedda, nu a fost inclus în compo
nența Biroului Politic. în declarația 
cu privire la crearea Biroului Poli
tic, citită de Ahmed Boumendjel în 
prezența vicepreședintelui G.P.R.A., 
Ben Bella, a fostului președinte al 
G.P.R.A., Ferhat Abbas, a lui M.

■ f

vernul. britanic a interzis Guyanei 
Britanice să exporte în Cuba o can
titate de orez în valoare de 1 200 000 
lire sterline, Cheddy Jagan a cri
ticat cu asprime guvernul britanic 
pentru atitudinea sa.

HAVANA. — In apropiere de 
Havana, în casa în care a locuit 
și a lucrat Hemingway s-a des
chis un muzeu de exponate care 
ilustrează viața și activitatea ma
relui scriitor umanist. In casa- 
muzeu sînt expuse manuscrise, 
fotografii, documente, cărți și 
obiecte personale ale scriitorului.

ODESA. La 23 iulie au sosit la O- 
desa pe bordul motonavei „Litva”, 
Maurice Thorez, secretar general al 
P. C. Francez, și Jeannette Ver- 
meersch. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Francez, împre
ună cu familia. Ei se vor odihni în 
Uniunea Sovietică.

GENEVA. La 22 iulie secrètarul 
de Stat al S.U.A., D. Rusk, a oferit 
o masă în cinstea lui A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

BAMAKO. La 22 iulie a fost dat 
publicității la Bamako, Republica 
Mali, un comunicat în care se anun
ță descoperirea unui complot anti-

Americii Latine împotriva domina
ției colonialiștilor spanioli din seco
lul trecut. Poliția a atacat pe de
monstrante cu gaze lacrimogene și 
pompe cu apă.

Confederația muncii din Peru a 
hotărît declararea grevei generale 
în întreaga țară.

La rîndul său, junta militară a de
clarat că va reprima orice încercare 
de grevă. Senatorul Julio de la Pie
dra a anunțat că congresul, recent 
ales, se va întruni la 28 iulie, deși 
junta militară l-a dizolvat.

răs-
na-

Con-

Khider, precum și în prezența con
ducătorilor a patru din cele șase re
giuni militare, se arată că „Biroul 
Politic al Frontului de Eliberare Na
țională a hotărît să-și asume 
punderea conducerii treburilor 
ționale, inclusiv convocarea 
greșului național suveran“.

Știrile sosite din Alger arată că 
Krim Bellkassem, vicepreședinte al 
G.P.R.A., aflînd de hotărîrea adop
tată la Tlemcen cu privire la crearea 
Biroului Politic al Frontului de Eli
berare Națională și de componența 
lui, a declarat că consideră această 
hotărîre drept „ilegală“, contrară in
tereselor unității și realizării înțele
gerii reciproce dintre grupările exis
tente în prezent în G.P.R.A.

M. Yazid, ministrul informațiilor 
al G.P.R.A., relatează agenția France 
Presse, s-a abținut să facă vreun 
comentariu.

Agenția France Presse anunță din 
Tlemcen că în noaptea spre 23 iulie 
a sosit la Tlemcen Ben Yahia, șeful 
de cabinet al președintelui G.P.R.A., 
Ben Khedda, și a avut o întrevedere 
cu Ben Bella și cu cei mai apropiați 
colaboratori ai acestuia.

---- o»o----
Sub presiunea societăților

nord-americane

(Agerpres). Știrea

Se reduce producția 
de cupru in Chile
SANTIAGO 23

cu privire Ia apropiata reducere cu 
5 la. sută a producției de cupru în 
Chile a stîrnit protestul hotărît al 
Confederației muncitorilor de la mi
nele de cupru. Aceasta a dat publi
cității o declarație în care, se arată 
că proiectata reducere va aduce pre
judicii serioase intereselor întregii 
țări și va avea repercusiuni asupra 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Ideea reducerii producției a'e cu
pru în Chile aparține societăților 
nord-americane, care acum o lună 
au propus reducerea producției de 
cupru în țările unde se găsește a- 
cest metal, a declarat senatorul Sal
vador Allende.

Senatorul a criticat guvernul pen
tru faptul că nu apără interesele 
țării și nu caută să obțină noi piețe 
de desfacere a cuprului îndeosebi în 
U.R.S.S., ale cărei oferte avantajoa
se nici nu au fost măcar discutate.

guvernamental. Au fost arestate 
peste 200 de persoane implicate în 
complot. Noi arestări sînt în curs.

EXPLOZIE LA O BAZĂ 
PENTRU RACHETE A S.U.A.

Honolulu s-a în-

NEW YORK. După cum anunță 
agenția Associated Press. în seara 
zilei de 22 iulie, la baza pentru ra
chete „Titan", din apropierea orășe
lului Rillito (statul 
produs o explozie, 
ziei și incendiului 
proximativ 30 de 
rănite.

HONOLULU. La 
trunit o nouă conferință militară 
americană care discută planurile de 
intensificare a intervenției S.U.A. 
în Vietnamul de sud. La conferință 
participă ministrul de război al 
S.U.A., Robert McNamara, Alexis 
Johnson, subsecretar de stat ad
junct pentru problemele politice și 
alte persoane oficiale americane.

WASHINGTON. La 23 iulie pre
ședintele Ecuadorului, Carlos Arose- 
mena, a sosit la Washington într-o 
vizită oficială de trei zile.

MANILA. Asupra Filipinelor s-a 
abătut un taifun care a provocat 
pagube de mai multe milioane de 
pesos. Ploile torențiale care au că
zut după aceea au provocat inunda
ții la Manila și în provinciile nor
dice ale Filipinelor.
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Arizona) s-a 
In timpul explo- 
care a urmat, a- ... 
persoane au fost


