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Anul XXXI Nr. 5600 II Miercuri 25 iulie 1962SA SPORIM NECONTENITPRODUCTIVITATEA MUNCII
Directivele C.C. al P.M.R. cu pri

vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste subliniază că lup
ta pentru o calitate superioară a 
produselor, împreună cu sporirea 
producției, a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, trebuie privită în îndeplini
rea planului de stat ca o sarcină 
centrală cu caracter permanent, a 
cărei înfăptuire are efecte favora
bile în toate domeniile activității 
economice. Urmînd calea indicată 
de partid, colectivele din numeroase 
întreprinderi industriale au obținut 
în acest an realizări de seamă atît 
în îmbunătățirea calității produse
lor și realizarea de economii, cît 
și în îndeplinirea sarcinilor de plan 
privind creșterea productivității 
muncii. De creșterea necontenită a 
productivității muncii depinde în 
mare măsură sporirea volumului 
producției, a acumulărilor socia
liste și a venitului național — baza 
ridicării continue și sistematice a 
bunăstării oamenilor muncii.

Bune rezultate s-au obținut în 
acele fabrici și uzine în care mun
citorii și tehnicienii și-au propus, 
in cadrul întrecerii socialiste, să 
folosească cît mai deplin tehnica, 
să descopere căi și mijloace de a 
spori randamentul mașinilor și uti
lajelor și astfel să realizeze mai 
multe produse. Furnaliștii reșifeni, 
care deservesc cele două furnale 
noi de 700 mc, au depășit în primul 
semestru indicele de utilizare pre
văzut cu 120 kg de fontă pe metru 
cub de volum util, iar cei de la Hu
nedoara au realizat o productivita
te superioară celei din anul trecut 
cu 108 kg fontă pe fiecare metru 
cub de volum util. Pe seama creș
terii indicilor de utilizare, la furna
lele Reșiței s-au elaborat, de la în
ceputul anului și pînă acum, cu 
peste 2 500 tone mai multă fontă 
decît era planificat. Prin folosirea 
mai bună a utilajelor au sporit 
simțitor productivitatea muncii și 
au realizat astfel însemnaté canti
tăți de produse peste plan textiliș- 
tii de la fabrica „Partizanul roșu” 
din Brasov, de la „Filatura romî- 
nească de bumbac" din Capitală și 
altele. în multe întreprinderi au 
fost luate măsuri bine chibzuite 
pentru mai buna întreținere a uti
lajului, organizarea reparațiilor 
conform graficului, reducerea tim
pului de staționare a mașinilor, ri
dicarea calificării muncitorilor etc.

în primele luni ale anului au fost 
însă și întreprinderi care nu au va
lorificat îndeajuns rezervele de 
creștere a productivității muncii, 
mai ales cele existente in domeniul 
folosirii capacității mașinilor și 
agregatelor. La fabrica de ciment 
din Turda — unde în primul se
mestru întreținerea agregatelor nu 
s-a făcut în cele mai bune condi- 
ții, înregistrîndu-se dese opriri 
în funcționarea lor, iar reparațiile 
au fost uneori de slabă calitate — 
indicele planificat de creștere a 
productivității muncii n-a fost rea
lizat în întregime ; din această cau
ză, fabrica a produs mai puțin cu 
aproape 15 000 tone de ciment față 
de sarcinile planificate.

Se știe că statul nostru depune 
eforturi mari pentru reutilarea și 
modernizarea întreprinderilor exis
tente, pentru înzestrarea noilor uni
tăți industriale cu utilaje și agrega
te la nivelul celor mai noi realizări 
ale tehnicii. Dar paralel cu intro
ducerea de noi mașini și utilaje, 
este necesar ca în fiecare între
prindere să se ia măsuri eficiente 
pentru ca tehnica existentă să fie 
folosită cît mai deplin, pentru a se 
obține astfel o cît mai înaltă pro
ductivitate a muncii. Trebuie avut 
permanent în vedere faptul că o 
parte însemnată din sporul produc
ției industriale prevăzut de cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului urmea
ză să se obțină pe seama îmbunătă
țirii gradului de folosire a capacită
ților de producție existente. în 
strînsă legătură cu folosirea mai 
bună a tehnicii se pune problema 
modernizării mașinilor și utilaje
lor în funcțiune, la care pot să-și 
aducă o contribuție importantă in-

ginerii, tehnicienii și muncitorii din 
fabrici și uzine.

Pentru sporirea productivității 
muncii, în unele întreprinderi și 
chiar ramuri industriale, atenția 
muncitorilor și tehnicienilor s-a în
dreptat spre aplicarea, într-o măsu
ră mai largă, a procedeelor tehno
logice avansate. în schelele între
prinderii de foraj Ploiești, forajul 
cu turbina s-a extins în acest 
an. Zilele trecute, brigăzile conduse 
de Ion Vlaicu, Ion Stanciu, Nico
lae Vasile și M. Iorga, forînd cu 
turbina, au dat în producție încă 
4 sonde cu 5—10 zile mai devreme. 
Prin folosirea acestei metode, son
dorii întreprinderii de foraj Ploiești 
au forat, de la începutul anului și 
pînă la 15 iulie, 11 000 de metri 
peste plan. Trebuie spus însă că 
în unele locuri procedeele tehnolo
gice avansate nu sînt aplicate pe 
măsura posibilităților și a necesi
tăților producției. Dacă la Uzinele 
de vagoane din Arad s-ar extinde 
și la tablele subțiri sudura auto
mată — aplicată cu bune rezultate 
la tabla groasă1 — productivitatea 
muncii s-ar mări cu peste 300 la 
sută față de metoda manuală folo
sită în prezent. Asemenea rezerve și 
posibilități există în multe alte în
treprinderi. Spre valorificarea lor 
trebuie să-și îndrepte în mai mare 
măsură atenția conducerile între
prinderilor, organizațiile de par
tid și organele sindicale, știut 
fiind că extinderea procedeelor teh
nologice moderne — latură impor
tantă a progresului tehnic — asigu
ră nu numai o înaltă productivitate 
a muncii, ci și o calitate superioa
ră a produselor.

Creșterea continuă a productivi
tății muncii în fiecare întreprindere 
este strîns legată de organizarea 
temeinică a muncii și a producției, 
de asigurarea îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan. Practica arată 
că acolo unde se lucrează în asalt, 
se ajunge la întreruperi în proce
sul de producție, la pierderi însem
nate de timp de lucru și din aceas
tă cauză nu pot fi valorificate re
zervele de sporire a productivității 
muncii. La atelierele „16 Februarie“ 
din Cluj, munca în asalt s-a răs- 
frînt negativ anul acesta nu numai 
asupra productivității muncii ci și 
asupra calității reparațiilor la loco
motive, unele din ele „căzînd“ în 
termenul de garanție. în acele în
treprinderi unde producția nu se 
desfășoară ritmic se impun măsuri 
ca : aprovizionarea mai bună cu 
materii prime și materiale a locu
rilor de muncă, organizarea pro
ducției în flux, crearea unui decalaj 
între diferitele faze ale procesului 
tehnologic etc. — incit muncitorii 
și tehnicienii să lucreze cu spor, să 
utilizeze mai judicios mașinile și 
timpul de lucru.

Aceeași atenție trebuie acordată 
și ridicării continue a calificării 
muncitorilor. Cu cît un muncitor 
stăpînește mai bine meseria, cu 
atît rezultatele sale în sporirea 
productivității muncii sînt mai 
mari și, odată cu aceasta, crește și 
cîștigul său. Cursurile de calificare 
și schimburile de experiență cons
tituie mijloace de seamă pentru 
dobîndirea unei calificări mai înal
te, pentru însușirea metodelor 
înaintate de lucru și, ca atare ele 
trebuie să fie organizate exemplar, 
în orice fabrică sau uzină, criteriul 
de apreciere al fiecărui curs de ri
dicare a calificării și schimb de ex
periență trebuie să-l constituie efica
citatea lor pentru mersul produc
ției. Lucrează mai bine muncitorii 
care frecventează aceste cursuri, 
obțin ei o mai înaltă productivitate 
a muncii ? Pun ci în practică, la 
locurile lor de muncă, cele învățate 
la schimbul de experiență? Iată ce 
trebuie să urmărească în perma
nență conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid și organele 
sindicale.

Valorificînd cît mai deplin rezer
vele existente ale producției, fie
care colectiv de întreprindere are 
putința să obțină noi și însemnate 
realizări în sporirea productivității 
muncii, în îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii.

Sprijinind munca 
furnalistilor

HUNEDOARA (coresp. „Scinteii"). 
— Muncitorii și tehnicienii fabricii 
de aglomerare a minereurilor de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
sprijină îndeaproape întrecerea jur
naliștilor pentru sporirea producției 
de fontă. Ei au trimis furnaliștilor, 
de la începutul anului și pînă acum, 
27 000 tone de minereu aglomerat 
autofondant peste prevederile pla
nului.

agricole de vară

Ultimele vești primite de pe teren 
la consiliul agricol regional arată 
că în raioanele Satu-Mare și Carei, 
situate în zona de șes a regiunii 
Maramureș, s-a strîns recolta de pe 
cea mai mare suprafață.

Am vizitat cîteva gospodării co
lective din aceste două raioane. Co
lectiviștii din Beltiug, raionul Satu- 
Mare, s-au angajat să termine re- 
coltaiul păioaselor în 6—7 zile. 
Folosind din plin combinele și 
secerătorile, ei au recoltat în 
întregime orzul, iar griul de pe o su
prafață de peste 300 ha. Acum 
treieră de zor. Și vecinii lor, colec
tiviștii din Ardud și Mădăraș, au 
secerat pînă acum aproape întrea
ga suprafață semănată cu orz și 
griu de toamnă, predînd totodată la 
baza de recepție o bună parte din 
recolta contractată cu statul.

Rezultate bune la recoltare au ob
ținut și colectiviștii din Pir, raionul 
Carei. Deși vremea a fost ploioasă 
în ultima săptămînă, folosind „fe
restrele" de timp favorabil, ei au 
recoltat în mai puțin de o zi aproa
pe 90 ha cu grîu. Recoltatul păioa
selor se desfășoară într-un ritm sus
ținut și în gospodăriile colective din 
comunele Ciumești, Sanislău, Pe- 
trești și altele. Aceasta dovedește că 
în raioanele Satu-Mare și Carei sînt 
condiții ca recoltatul păioaselor să 
se facă la timp. Dar nu peste tot 
sînt folosite aceste condiții. în co
munele Apa, Doba, Iojib, din raio
nul Satu-Mare, deși lanurile de grîu 
au dat de mult în pîrgă, iar la sta
țiunea experimentală agricolă din 
Livada, vecină cu ei, recoltatul este 
pe terminate, aici de-abia a început 
secerișul. Combinele nu sînt folo
site rațional și din această cauză 
se seceră zilnic doar 20—30 ha în 
fiecare din aceste gospodării.

Intr-un ritm nesatisfăcător se lu
crează la recoltat și în comunele 
Săcășeni, Tășnad, Ghenci și în alte 
gospodării colective din raionul Ca
rei. în aceste gospodării colective 
— mi-au spus mai mulți mecaniza
tori — nici măcar nu au fost tăiate 
coridoarele pentru a se putea intra 
cu combinele în lan.

Deși în unele comune s-au obți-

In două schimburi

în regiunea Galati treieratul griu
lui se apropie de sfîrșit. Pentru gră
birea ritmului de lucru la treieriș, 
consiliile agricole din regiune au 
luat măsuri ca la arii batozele și 
combinele să lucreze în două - schim
buri. Numeroase G.A.S. sprijină în 
prezent cu combine gospodăriile co
lective pentru ca și. acestea să în
cheie treierișul. Ca urmare a măsu
rilor luate, recolta de 
giune a fost treierată 
de 90 la sută. ,

în unitățile agricole 
arături adinei și se 
plante furajere.

grîu din re- 
în proporție

se fac acum 
însămînțează

Uzina de laminate neferoase din Capitală. !n biroul inginerului șef, Dumitru Niculescu, un grup de 
muncitori fruntași, ingineri și tehnicieni se sfătuiesc asupra posibilităților existente în diferite secții pen
tru ridicarea productivității muncii și realizarea de economii de materiale.
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nut rezultate bune la seceriș, treie
ratul întîrzie. în satele Rătești, Bo- 
ghiș, . Moftinu-Mic și altele, ariile 
sînt de mult pregătite, dar locul lor 
a fost fixat pe terenuri joase și din 
cauza ploilor s-a strîns apa. Dru
murile nu au fost amenajate și din 
această cauză nu s-au transportai 
snopii de pe cîmp.

Strîngerea recoltei de păioase în 
raioanele Satu-Mare și Carei, ca de 
altfel în întreaga regiune Maramu
reș, nu suferă nici o amînare. Tre
buie folosite cu maximum de efici
ență toate mijloacele existente, ast
fel ca secerișul și treierișul grîului 
să fie făcute la timp, fără pierderi.

Mecanizatorii lucrează 
intens la arat

au terminat recol- 
gospodăriile agri- 
trusturile G.A.S.

în ultimele zile 
tarea griului și 
cole de stat din 
Argeș, Turnu-Severin și Arad ; uni
tățile trusturilor G.A.S. Timișoara, 
Craiova și Deta recoltează ultimele 
suprafețe.

Folosind din plin mijloacele me
canizate, gospodăriile de stat din 
întreaga țară au strîns griul de pe 
mai mult de 90 la sută din supra
fața cultivată. Concomitent cu re
coltarea și treierișul ele au trans
portat la bazele de recepție aproape 
80 la sută din cantitatea 
destinată fondului central 
lui.

Pe măsură ce terenurile 
eliberate de recolta de păioase, me
canizatorii din aceste unități au 
trecut la executarea arăturilor a- 
dinei. Această lucrare s-a făcut pînă 
acum pe mai mult de 130 000 ha.

(Agerpres)

Dragi prieteni,
A devenit o tradiție ca solii ge

nerației tinere a lumii să se întîl- 
nească la grandioasele sărbători ale 
păcii și prieteniei — festivalurile 
mondiale. Tinerețea presupune opti
mism, o nemărginită sete de viață, 
visuri înaripate. Dar tinerii zilelor 
noastre înțeleg tot mai mult că a- 
ceste visuri își pot găsi împlinirea 
doar într-un climat de pace, în con
dițiile conviețuirii pașnice a țărilor 
cu sisteme social-politice diferite. 
Lozinca festivalurilor : „Pace și 
prietenie“ exprimă astfel năzuințele 
cele mai profunde ale sutelor de mi
lioane de tineri de pe toate conti
nentele.

Tineretul este o forță importantă 
în lupta pe care popoarele o duc în

de grîu 
al statu-

au fost

apărarea păcii, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui. Glasul generației tinere răsună 
cu putere în sprijinul ideilor nobile 
ale coexistenței pașnice, împotriva 
cercurilor agresive imperialiste ce 
pun pacea lumii în primejdie.

Poporul romîn iubitor de pace, 
care a găzduit în urmă cu cîțiva ani 

■ unul din festivalurile mondiale, 
urează din toată inima deplin succes 
marii sărbători a tinereții lumii de 
la I-Ielsinki. Vă dorim, dragi prie
teni, ca acest festival să făurească 
noi punți ale prieteniei care să 
unească pe tinerii din întreaga 
lume, indiferent de concepțiile lor 
politice, filozofice în lupta pentru 

. menținerea și consolidarea păcii.
»»..... —- =--------

190 000 tone cărbune n

R. APOSTOL
Scinteii"

La G.A.S. „Tudor Viadimirescu" din comuna Hărman, regiunea Bra
șov, s-au recoltat însemnate suprafețe cu cereale păioase. în fotografie : 
tractoristul Mihai Gref lucrînd cu combina la recoltat.
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Din exploatările car
bonifere a fost scoasă 
la suprafață cea de-a 
190 000-a tonă de căr
bune dată peste plan 
de la începutul anului, 
în întrecerea pe care o 
desfășoară pentru folo
sirea cît mai producti
vă a utilajelor de care

dispun, s-au evidențiat 
numeroase brigăzi de 
mineri, cum sînt cele 
conduse de Dionisie 
Marton și Sabin Ghioan- 
că, de la mina Lupeni. 
Luna aceasta, minerii 
din Valea Jiului au ex
tras zilnic în plus din 
abataje cîte 3—4 va-
— ' --------------—

cărbune coc- 
și energetic, 

muncii

goane de 
sificabil 
Productivitatea 
în acest bazin a cunos
cut astfel o nouă creș
tere. Rezultate bune au 
obținut și minerii din 
bazinele carbonifere ale 
regiunilor Crișana, Plo
iești și altele.

Racordat la sistemul energetic național
CEHU-SILVANIE1 (coresp. „Scînfeii"). 

— Colectivul întreprinderii regionale 
de electricitate Maramureș a terminat 
construcjia liniei de înaltă tensiune 
Seini—Cehu-Silvaniei. Prin aceasta se 
creează condifii pentru electrificarea

comunelor și satelor din raionul Cehu- 
Silvaniei.

Raionul Cehu-Silvaniei este cel de al 
6-lea raion din regiunea Maramureș 
racordai la sistemul energetic national.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis domnului John F. Kennedy, pre
ședintele Statelor Unite ale Americii, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, vă rog 
să primiți domnule președinte, sincere felicitări și urări de pace și 
prosperitate pentru poporul american.

*
Președintele John F. Kennedy a trimis președintelui Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Romine Gheorghe Gheorghiu-.Dej, urmă
toarea telegramă :

Vă mulțumesc în numele poporului american pentru felicitarea 
transmisă prin mesajul dv. de Ziua Independenței.

nun- 
fabri-

Dai 
care

E

și control de ca
iafă ce ne spu- 

Klozer, unul din- 
merceologi :

oamenilor, să

De fapt, ce înseam
nă cuvîntul acesta — 
merceolog ? E un specia
list în cunoașterea mărfu-

răcînd cunoștință, 
merceologul ne-a 
strîns mîna și ne-a măsu
rat din cap pînă în picioa

re. Apoi, de mai multe ori 
în cursul convorbirii, pri
virile lui s-au purtat spre 
picioare. Deformație profe
sională. Sau, mai bine zis, 
bună formație profesiona
lă. Omul e specializat în 
încălțăminte și de aceea 
ochii lui se opresc foarte 
des asupra pantofilor. Așa 
cum un medic, după pete
le sau colorația obrazului, 
poate aprecia binișor sta
rea ficatului sau a inimii, 
merceologul prin mîna că
ruia au trecut zeci sau 
chiar sute de mii de pan
tofi poate, dintr-o privire, 
să aprecieze cam cînd ați 
cumpărat pantofii dumnea
voastră, unde au fost fa
bricați, după ce metodă și 
cu ce material, cît au 
coștat.

Pare un lucru fără apli
cație practică, dar dacă 
în ultimii ani calitatea bu
nurilor de consum s-a îm
bunătățit, dacă sortimen
tele s-au îmbogățit, are un 
merit aici nu numai omul 
din fabrică și cel de la 
raft, ci și un om mai puțin 
cunoscut marelui public : 
merceologul. Cînd, în fo
toliile rezervate publicului, 
urmărim felul cum își ros
tește replica un actor, sin
tern înclinați să uităm pe 
moment de regizorul care 
palpită în culise. La ma
gazin, dacă vînzătorul vă 
dă explicații competente 
asupra unei mărfi, dacă 
vă aduce repede articolul 
cerut de dumneavoastră, 
dacă apoi, acasă nu vă 
pomeniți cu cine știe ce 
defect ascuns al mărfii, 
gîndiți-vă și la merceolog. 
E acolo și ceva din mun
ca lui.

iilor. însă, pe scara atît de 
vastă a comerțului nostru, 
meseria aceasta și-a că
pătat întrebuințări atît de 
diferite între ele, îneît, așa 
cum cuvîntul inginer poa
te desemna fie un specia
list în muncile cîmpului, 
fie unul din fizica atomică 
sau industria lemnului, sub 
numele merceolog vom 
descoperi oameni cu ocu
pații foarte diferite între 
ele. Iată, tovarășul acesta 
care examinează ca un 
medic sănătatea pantofilor 
e merceolog pentru recep
ție. El stă în fabrică și ia 
în primire, ca reprezentant 
al întreprinderii comerciale, 
marfa comandată : cu ges
turi rapide, își înfige mîi- 
nile în pantofi, îi lipește 
talpă de; talpă, să vadă 
dâcă-s egali, examinează 
lungimea tocului, calitatea 
căptușelii, cusătura, culoa
rea, cantitatea, sortimen
tele... S-ar părea că func
țiile lui se rezumă la in
ventariere 
litate, dar 
ne Mihail 
tre acești

— Merceologul care se 
mărginește să constate 
pasiv calitățile și lipsurile 
mărfii e un meseriaș me
diocru. Sînt unii cărora li 
se pare că merceologul 
bun e acela „înțelegător“, 
care, ținînd seama de cine 
știe ce „condiții“ ale fabri
cii furnizoare, închide o- 
chii în fața mărfii cu de
fecte ; dar cum apără un 
astfel de merceolog in
teresele cumpărătorilor ? 
Alții, dimpotrivă, cred că 
merceologul trebuie să fie 
un cusurgiu indiferent la 
străduințele celor din pro
ducție, un om care se bu
cură ori de cîte ori desco
peră defecte...

— Și dacă nu se bucură, 
ce poate să facă ? Să în
chidă ochii ?

— Nu, de loc. Dar am 
observat că în fabrici mai 
toți directorii și inginerii 
șeii cu care am avut de-a 
face sînt atenți și recunos
cători cînd le faci sugestii 
menite să prevină apariția 
unor defecte.

— Nu depășește treaba 
asta calificarea sau atri
buțiile unui merceolog ?

— Eu unul am fost 
citor la mașină într-o 
că de încălțăminte, 
chiar un merceolog
n-are acest gen de califi
care poate face propuneri 
utile, fără să-și depășeas
că atribuțiile și competen
ța. O să vă dau un exem
plu. Sînt organizator de 
grupă de partid și le-am 
spus băieților mai tineri 
din grupa mea : „Cînd 
mergeți la plimbare, în 
parc, pe stradă, oriunde, 
socotiți ca pe o sarcină a 
voastră să vă uitați și la 
picioarele
vedeți cum se comportă ti
purile de încălțăminte care 
au trecut prin mîinile noa
stre ; întrebați-vă neveste
le, rudele, prietenii, nu e 
greu de aflat — numai să 
ai interes". Am observat 
astfel că pantofii duroflex 
din bizon, fără bombeu, 
produși de-o fabrică din Ti
mișoara, sînt foarte des de
formați ; am început să ne 
interesăm, întrebîndu-i pe 
cumpărători de cît timp îi 
poartă, și am constatat că 
din cauza lipsei bombeu- 
lui se lățesc prea repede. 
Fabrica ne-a răspuns că nu 
poate pune pe dinăuntru 
decît o fîșie de pînză : alt
fel, cu bombeu, n-ar mal fi

ascuțiți. Am propus ca pîn- 
za aceea dinăuntru să fie 
impregnată în ago (celu
loid), care ar ajuta la men
ținerea formei. Fabrica a 
mulțumit și se străduiește 
acum să execute îmbunătă
țirea.

S-ar mai putea cita 
și alte exemple. Lucrul 
principal în activitatea 
merceologului - recepționer 
rămîne însă corectitudinea 
și competenta în aprecie
rea calității mărfurilor.

— Vedeți — ne-a spus un 
alt merceolog arătînd două 
ștampile, una patrată și 
alta triunghiulară — între 
acest A și acest R stă o 
bună parte din munca 
și cinstea recepționerului 
merceolog. A înseamnă ad
mis, înseamnă că ne luăm 
răspunderea pentru aceas
tă marfă, că ea poate să 
ajungă în magazin și la 
cumpărător. (în timp ce 
spunea asta, omul cerceta 
niște tricotaje, le examina 
pe toate fețele, mai atent 
decît o gospodină care ar 
fi vrut să le cumpere). R 
înseamnă respins, necores
punzător stasului, comenzii, 
ba mai mult, înseamnă o 
notă proastă pentru cei 
care le-au produs. Să pun 
un R e pentru mine la fel 
de neplăcut ca pentru to
varășii care-1 primesc : de 
aceea, caut să mă infor
mez dinainte, nu aștept să 
fie produs tot lotul, caut să 
atrag atenția din vreme 
dacă ceva nu merge bine.

S&Ju toate lucrurile merg
Prinsă atît de lin. între 

problemele mai dificile ci
tăm pe scurt următoarele : 

în ciuda „strecurătorilor* 
succesive pe care le repre-

zintă merceologii rețelei co
merciale, se mai ivesc, u- 
neori în rafturile magazi
nelor mărfuri cu defect. 
Cauza : merceologii fac 
controale prin sondaj, doar 
în unele cazuri cercetează 
totalitatea mărfii. Asta face 

; să fie uneori anevoios și 
felului cum a 
merceolog.
ne spune direc- 
întreprinderi co-

controlul 
muncit un

— Apoi, 
torul unei 
merciale, dacă un merceo
log cercetează cu lupa 
niște textile și descoperă 
că pe centimetrul pătrat 
nu sînt 26 de fire, ci 25 sau 
27, nu e vorba de un re
but, articolul nu trebuie 
respins. Dar, în loc de ca
litatea întîia articolul este 
de calitatea a doua sau a 
treia. Numai că la o serie 
de articole nu s-a stabilit 
încă o normă clară de sor
tare și prețul corespunză
tor.

Cititorul însă, aflînd că 
se numără sub lupă fi
rele de pe un centi
metru pătrat, ar putea 
crede că merceologul e a- 
tent numai la calitatea 
execuției. Dumneavoastră 
însă, cînd luați o marfă în 
mînă, nu vă gîndiți numai 
la calitatea ei, ci și la alte 
lucruri : dacă aveți nevoie 
de această marfă sau nu, 
dacă vă place etc. La 
toate aceste lucruri trebuie 
să se gîndească, cu mult 
înaintea cumpărătorului, 
merceologul economist.

El e omul care trebuie 
să-și bată capul pentru a 
prevedea cam ce o să le 
trebuiască oameniloi pes
te, să zicem, șase luni, în
cotro se vor îndrepta gus
turile lor. Unele lucruri sînt 
lesne de prevăzut : se știe 
că toamna se caută uni-

(Continuare în pag. IlI-a)
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cLm-c jwfctvûUafcszs. cargani&aiiitor- de juu4id Expuneri în adunările
Un mijloc de a continua munca de educare a membrilor și can- 

didaților de partid, a activului fără partid în perioada de vară, cînd 
nu se desfășoară învățământul- de partid, îl constituie expunerile lunare 
în cadrul ad,unărilor generale deschise ale organizațiilor de bază pe 
diferite probleme ale politicii partidului, ale construcției de partid, 
convorbirile noilor membri și candidați de partid, ale celor din activul 
fără partid cu secretarii comitetelor de partid, cu instructorii comite
telor raionale și alți activiști. Redăm mai jos unele aspecte ale acestei 
activități desfășurate là sate.

BISTRIȚA (coresp. „Scînteii"). — nu le programează din
Comitetul raional de partid Bis
trița a 
rioadă 
vede o 
matică 
lele probleme actuale, expuneri ce 
se fin lunar în adunările generale 
deschise ale organizațiilor de bază. 
In plan figurează, între altele, teme 
despre politica partidului de dez
voltare a bazei tehnico-materiale candidați de partid din această 
a socialismului, despre creșterea 
rolului conducător al partidului în 
perioada 
socialiste, 
muniștilor, 
nale etc.

întocmit un plan pe o pe- 
mai îndelungată care pre
serie de expuneri, cu o te- 
variată, axată pe principa-

desăvîișiîii construcției 
despre îndatoririle co- 

probleme internațio-

*

aparatul de stat și 
să (ioă expuneri In 
deschise ale orga- 
Dinfre temele ulti-

REGHIN (coresp. „Scînteii“). — Co
mitetul raional de partid Reghin a fi
xat un număr de peste 60 de lectori 
—• membri ai comitetului raional de 
partid, cadre din 
din economie care 
adunările generale 
nizațiilor de bază.
melor conferințe și expuneri cităm : ex
puneri despre înaltul titlu de membru 
dé partid, despre respectarea strictă a 
disciplinei de partid —. obligație a 
fiecărui membru de partid.

Nu pretutindeni, însă, organizațiile de 
bază acordă atenția cuvenită organiză
rii regulate a acestor expuneri. In timp 
ce în adunările generale ale organiza
țiilor de bază de la Dedrad, Băla, Fă- 
răgău, Cozma expunerile se țin siste
matic, la Toldal, Gorneșfi și în alte 
sate birourile organizațiilor de bază

îngrijesc de participarea 
partid.

timp, nu se 
activului fără

★

„Scînteii“).PLOIEȘTI (coresp.
La sediul organizației de bază din 
gospodăria colectivă „23 August"- 
Tîrgșoru Vechi, tovarășul Florea 
Constantin, instructor teritorial al 
Comitetului raional de partid Plo
iești, a avut o convorbire cu cei 11

organizație de bază în legătură 
cu datoria membrului de partid 
de a fi fruntaș în muncă și în ac
tivitatea obștească.’

S-a discutat despre aportul pe 
care candidați! de partid, împre
ună cu toți ceilalți colectiviști, 
membri și nemembri de partid, 
trebuie să-1 aducă la executarea 
în bune condiții a lucrărilor 
agricole, la buna îngrijire a ani
malelor. A fost dată ca exemplu 
munca însuflețită a șefului brigă
zii I-a d.e cîmp, tov. Dumitru Tu
dor, care a făcut din brigada sa 
o brigadă fruntașă pe gospodărie la 
recoltatul griului.

Candidatele de partid Niculina 
Niță și Safta Ioniță, care conduc 
cîte o echipă la grădina dé legu
me, reușesc, de asemenea, să or
ganizeze bine munca tovarășelor 
lor și să obțină rezultate frumoase.

S-a discutat și despre candidații 
Filofteia Dumitrescu, de la ferma 
de porci, Vasile Iacob, îngrijitor la 
ferma de oi, care au avut unele 
neglijențe în muncă. S-a ară
tat că pentru a-i mobiliza pe 
ceilalți colectiviști la o activi
tate cît mai rodnică în slujba întă
ririi gospodăriei colective, candi-

dații șt membrii de partid trebuie 
să fie di înșiși exemplu în. muncă.

Asemenea convorbiri contribuie 
la educarea comunistă a candidați- 
lor de partid, la creșterea nivelului 
lor de ^conștiință, îi ajută să se 
pregătească pentru a deveni buni 
membri de partid.

★

De curînà' a avut loc la căminul cul
tural o adănare generala deschisă a 
organizafiei noastre de bază. Au parti
cipat 52 de membri de partid, 6 can. 
didați și 25 tovarăși din activul fără 
partid. Ei au .ascultat expunerea făcută 
de un secretar al comitetului raional de 
partjd despre ,,Partidul Muncitoresc 
Romîri, forja coriducătoare a poporului 
în lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patria noastră". Cu 
această ocazie s-au arătat, pe lingă 
transformările înfăptuite în viața fării 
sub conducerea partidului, și succesele 
care au fost obținute pe plan local, 
perspectivele de viitor. Pe baza ex
punerii s-au purtat discuții despre 
sarcinile organizației noastre de partid 
în vederea întăririi continue a gospodă
riei colective și în ,mod deosebit a dez
voltării fermelor de animale și a creșterii 
suprafețelor irigate. In afară de mem
brii și candidafii de partid au luat cuvin- 
tul și tovarășii lanole V. Marin, Maria A- 
dam și alți tovarăși din activul fără partid. 
Ei și-au exprimat dorința de a mai fi in
vitați atunci cînd au loc astfel de ex. 
puneri. (Dé la Nicolae O. Anghel, 
secretarul organizației de bază din 
G.A.C. „7 Noiembrie", comuna Cocar- 
geaua, raionul Fetești).
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Pămîntul mai aproape

Și-ntors prin constelații,

Și-l strig din adincime,

M

ION HOREA :/A' 4WZ4“
EH

In zori, spre ‘.aliéné
(Foto : A. Cartojanu)

SOCOTELI GREȘITE

Privirea mea în depărtare,
Cît marea griului se-ntinde ;
Și norii, adunați din loc în loc,
Prin fafa soarelui trecind, nu sînt
Decît imaginea tractoarelor de foc
Ce trec prin fa(a oamenilor pe pămînt, / 
Luați-mi inima și azvîrliți-o-n sus,
Deasupra holdei, aripa ei vie
Din răsărit pînă-n apus
Să cînte-alăfuri de azur și clocirlié".

Inir-unct din secțiile Fabricii de porțelan din Cluj.

gospodăriei.

1 kg pe zi

Alex. Ancolovici

F. Juncănaru

& - »
K
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La autobaza 8 i.R.T.A.-Clă- 
bucet s-a prezentat o profe
soară de la cursul seral al 
Școlii medii „I. L. Caragiale" 
din Capitală. Venise să se in
tereseze cum se comportă in 
producție Măndița Cornel, 
elevul școlii și, conform ac
telor, salariatul autobazei. Nu 
s-au putut da nici un fel de rela
ții. Măndița Cornel n-a fost nici
odată angajatul acestei între
prinderi. Foarte intrigată, pro
fesoara s-a înapoiat la școală. 
S-a dispus verificarea ade
verinței eliberate de întreprin
dere. Expertiza a stabilit că 
adeverința a fost falsificată. 
Ea fusese, de fapt, eliberată 
pe numele lui Măndița Tra
ian Dan. Acesta a înlocuit 
numele său cu numele fratelui 
său pentru a-i înlesni să se 
înscrie în clasa Xl-a, curs se
ral, fără a fi în cîmpul muncii.

Pentru fals în acte publice, 
Măndița Traian Dan, din Bd. 
Dacia 15, a fost condamnat 
de tribunalul raional „Grivița 
Roșie“ la un an închisoare co
recțională și 2 ani interdicție 
corecțională. Tribunalul Capi
talei, respingînd recursul, 
fința a rămas definitivă.

AU UMBLAT

sen-

DUPĂ PRICOPSEALĂ 

$1 S-AU PRICOPSIT

Sînt tineri amîndoi. Și oa
meni în putere. Unul, Emil 
Turturică, are 20 de ani șl

este din comuna Străoanele, 
raionul Panciu. Colegul lui, 
Vasile Stan, de 22 de ani, e 
din Soaș, raionul Făgăraș. Pu
teau sa muncească. Au prefe
rat să umble după pricopsea
lă prin magazine. își făceau 
apariția în orele de aglomera
ție. Dădeau o raită și plecau 
cu ce se nimerea : un cupon 
de stofă, o sticlă de vin, cutii 
cu sardele. Nu erau preten
țioși, Din această activitate au 
fost întrerupți de organele de 
miliție.

In stabilirea pedepsei, tri
bunalul raional „Tudor Vla- 
dimirescu“ a ținut seama de 
cuantumul prejudiciilor aduse 
de inculpați, dar mai cu sea
mă de faptul că sînt elemente 
tinere care, în loc să se în
cadreze într-o muncă
s-au dedat la hoții în dauna a- 
vutului obștesc. Ei au fost con
damnați la cite 1 an și 6 luni 
închisoare corecțională și un 
an interdicție corecțională. Și 
suplimentar, la cîte un spor 
de 6 luni închisoare corecțio
nală pentru că au comis mai 
multe infracțiuni, urmînd să. 
execute fiecare cîte 2 ani.

cinstită,

„PLECAT FĂRĂ ADRESĂ”

In luna mai 1960, Nicolae 
Smecal din Sir. Sabinelor 2, 
salariat al întreprinderii de uti
laje Cenlrocoop-București, s-a 
dus la serviciul contabilității 
și a cerut să i se aprobe cum
părarea de îmbrăcăminte în

Producții mari
la un preț de cost mai scăzut

La Șiret, vechiul orășel din nordul Moldovei, se află o gospodă
rie de stat care în privința realizărilor se situează a doua pe regiu
nea Suceava (prima fiind Coțușca). Cîteva cifre din activitatea ei pe 
1961 sînt edificatoare. Recolte medii la hectar : 3 226 kg grîu, 3 900 
kg porumb. 2 300 kg sămîntă de sfeclă de zahăr. Producția de lapte 
— 3 170 litri de fiecare vacă la un efectiv de 250 vaci, iar planul 
de livrări la carne — depășit. Beneficii — 852 000 de lei față de 
450 000 cît era planificat. Angajamentul lucrătorilor din G.A.S. Șiret 
preveoe pentru acest an depășirea producțiilor planificate și reali
zarea ținui beneficiu peste plan de un milion lei. Ce i-a ajutat și îi 
ajută să obțină realizări din ce în ce mai mari ? Iată ce am aflat 
de la cîțiva dintre fruntașii

îngrijitoarea Florina Juncănaru, 
fruntașă in acest sector, își coseș
te singură lucerna pentru cele 900 
de găini, o aduce la cotețe și-o 
mărunțește. Și găinile îi răsplătesc 
hărnicia. Nu fac două ouă pe zi, 
dar ouă perioade lungi, încît pla
nul Florinei este depășit lună de 
lună. Și la numărul mare de 

adaugă și calitatea lor.se

Metode avansate

pe 
a- 
în 
în

■r

vorba de lapte 
în mod obișnuit 
și 6 luni, ci de 
îngrijitorul ne-a

Da, 1 kg. 
zi ! Aproape 
tîta cîștigă 
medie pe zi 
greutate un vi
țel din cei în
grijiți de Ale
xandru Anco
lovici. Cum ob
ține asemenea 
rezultate ?

11 găsim pe 
Ancolovici, cum 
s-ar zice, în 
exercițiul func
țiunii, alimen-

tînd pé rînd vițeii cu biberonul. La 
umplerea bidonului puteai să ob
servi că nu e 
tras, care se dă 
la vițeii între 3 
cu totul altceva.
condus într-o cameră de la capă
tul grajdului, unde se află un cup
tor cu un cazan obișnuit. Aci se 
prepară „cirul" care se dă în hra 
na vițeilor. în 60 litri de apă se 
adaugă 20 kg făină de porumb, 
maiăre. ovăz și 20 litri de lapte 
tras. Acesta constituie „o masă" 
pentru 100 viței Alături de cele
lalte furaje, „cirul" l-a- ajutat, pe

tov. Ancolovici să obțină un spor 
zilnic de creștere în greutate 
la viței de aproape 1 kg.

Ouăle și puii
In apropiere 

de cotețele de 
păsări, directo
rul gospodăriei 
a fost întîmpi- 
nat de delega
tul centrului a- 
vicol Cătămă- 
răști, sosit act 
pentru a lua 
ouă de pus la 
incubator. I-a 
mulțumit di
rectorului pen
tru calitatea 
ouălor, spunîn- 
du-i că dau cel 
mai mare pro- 
procedează aci?cent de pui. Cum se

Pe lingă furajele obișnuite, li se dă 
găinilor lucernă verde tocată mă
runt. Pare lucru lipsit de impor
tanță dar nu este așa. în unele 
locuri, pentru ca găinile să aibă în 
hrană proteine, li se dădea făină 
de carne ori chiar carne fiartă. Nu
mai că această rație este costisi
toare și are și alt neajuns : la ouăle 
destinate incubației procentul de 
ecloziune este foarte mic.

rate. Contabilitatea i-a luat de 
bună declarația că n-are da
torii, deși era urmărit de sec
țiunea financiară a raionului 
Lenin pentru plata unor 
amenzi. I s-a aprobat cererea, 
a încheiat contract cu O.C.L. 
„Confecția“, a ridicat hainele, 
le-a vîndut imediat altor per
soane, a părăsit întreprinderea, 
și-a schimbat locuința. La re
ținerea ratelor, ia-l de unde 
nu-i.

Foarte senin, s-a angajat 
apoi la întreprinderea „Elec- 
troaparafaj“, s-a înființat la 
serviciul contabilității, a cerut 
din nou să i se aprobe cum
părarea de îmbrăcăminte în 
rate. Tot așa de „vigilenți" ca 
și precedenții, tovarășii de aici 
i-au aprobat cererea. După 
aceea, Nicolae Smecal s-a dus 
la O.C.L. 
cheiat alt 
mat, nu e 
plecat din

A treia
în fața instanței de 
tribunalului raional 
gust", Bineînțeles, 
dată, nu de bună voie. Isprava 
lui a fost încadrată de codul 
penal ca delict de înșelăciune 
în convenții în dauna avutului 
obștesc. Drept care, celui care 
schimba des locuințele și în
treprinderile, i s-a fixat un 
domiciliu stabil pe un an de 
zile la închisoare. Totodată, a 
fost obligat la plata sumei de 
1894 lei reprezentînd contra-

valoarea hainelor, plus dobîn- ' 
zile legale.

Tribunalul Capitalei i-a res
pins recursul.

ACȚIUNEA PENALĂ 

A FOST STINSĂ

în- 
ur- 

bănuit : a 
adresă, 
prezentat 

judecată a 
23 Au- ■ 

de astă

„Confecția“, a 
contract. Ce-a 
greu de 
nou fără 
oară s-a

tie pe cîmp cu ajutorul unei cis- 
terne în cantitate de un vagon la ' 
hectar. In acest an s-a dat must 
de grajd pe 50 ha. De asemenea, 
s-au împrăștiat amendamente cal- 
caroase pe 150 ha. Așa se face că 
terenuri acide, pe care altădată nu 
creștea nimic, dau acuma roade 
bogate. Porumbul „5 000” a fost 
semănat în rigole în care s-a pus 
un amestec de îngrășăminte natu
rale și chimice.

în primele rînduri

II

Acum un an, inculpații mi
nori M.M. și R. S. au fost tri
miși în judecată pentru furt.

La 20 aprilie 1961, Tribuna
lul raional „23 August“ le-a 
aplicat minorilor măsura de si
guranță „libertate suprave
gheată". Primul minor a fost 
încredințat fratelui mai mare, 
iar al doilea părinților. Pro
nunțarea sentinței a fost amî- 
nată cu un an de zile, în a- 
cest timp cei în cauză avînd 
de străbătut o perioadă de 
încercare.

La expirarea termenului, 
procesul a fost pus din nou 
pe rol. S-au prezentat per
soanele cărora li s-a încre
dințat supravegherea minori
lor. Din relatările lor, a reieșit 
că minorii au avut o compor
tare bună atît in familie cît 
șl în societate. Declarațiile lor 
au fost confirmate, pentru 
unul din ei de adeverința unei 
întreprinderi care atesta com
portarea ireproșabilă, sirguința 
și disciplina la locul de mun
că, iar pentru celălalt — de 
carnetul plin de note bune al 
unei școli.

Apreciind că măsura liber
tății supravegheate și-a atins 
scopul, instanța 
stingerea acțiunii

Pămînful e vechi, 
dar vremea noastră, 
socialistă, îl întine
rește : asta e te
ma fundamentală a 
poeziei lui I. Horea. 
El simte pămîntul cu 
putere, cu gravita
te. 11 ascultă rolin- 
du-se fără de greș, 
pe orbifa-i milenară, 
îl ascultă în legă
narea holdelor, li simte veșnica miș
care și-l cheamă să se ia la întrecere 
cu omul, cu mișcarea istoriei. In avîn- 
turile către Cosmos ale prezentului 
nostru, poetul recunoaște nu o înstrăi
nare de pămînt, ci un dialog profund 
între pămînt și om :

„Rotit în preajma lunii și-n înălțimi 
solare, 

de brazda lui 
mă are, 

cobor adînc în 
unde 

și-aud cum îmi 
răspunde".

Cu amploare adesea majestuoasă, mul
fe din versurile lui Horea dau glas sen
timentului de întemeiată mîndrie cu care 
oamenii socialismului se apropie de na
tură. In aceste versuri, pămîntul apare 
„în frumusejea întineririi lui", fiindcă se 
așează sub semnul muncii noastre con
structive și nobile. Veșnicia pămîntului 
nu stă aici ursuză și indiferentă fată de 
efortul uman ; ea nu-l umilește pe om, 
ci îl îndeamnă să se înalfe :

„Pămîntu-mi spune : — Ară I — Și eu 
încep să ar.-

— Culege-mă I — și-n coșuri îl string 
ori în hambar.

Zidește-mă I — și-n blocuri de piatră și 
oțel 

Știu să-l înalț cu mine și să mă-nalf cu el. 
Pe unde stăpîniră din veci pustietăți 
Plantez păduri umbroase și construiesc 

cetăți, 
Realizînd în forme de piatră și de fier 
încrederea pe care azi anii mei

mi-o cer“.

Pămîntul, la Horea, nu-i acela neschim
bător al tradiționaliștilor, ci e pămînful 
prefacerilor, al încrederii și al hărniciei. 
In Deltă, poetul întîlneșfe paratrăsnete, 
îndreptate spre norii ce vin ; ele îi apar 
ca niște braje pe care pămîntul le întin
de prometeic spre înalt, „împotriva umi
linței și milei și dezlănțuirii mîniei ce
rești" („Paratrăsnete la Chișcani"). Belșu
gul, pe care poetul îl cîntă strălucitor, 
iradiant — „prin sufletul meu grîne în 
valuri albe curg" — belșugul acesta nu 
izvorăște doar din puterile tainice ale pă
mîntului, dar și din amestecurile iscusite 
ale industriei, din pulberile miraculoase 
care vor face cîmpul mai rodnic („Chi
mie"). Descripțiile lui Horea respiră miș
care, ca în tabloul ce urmează, înfăfișînd 
întinderea fără sfîrșif a spicelor, pe ogoa
re colectivizate :

Roadele mulfe și poamele nu-s un 
pretexf decorativ în lirica lui I. Horea. 
Bucuria belșugului stă sub semnul unei 
gîndiri care caută să îmbrățișeze larg re
lația dintre natură și omul cutezător 
care-o transformă. Dar ideea transformă
rilor, prezentă mereu în volum, s-ar cere 
uneori trecută dincolo de această con
templare a sensurilor ample, s-ar cere 
mai des transpusă în concretul realită
ților nemijlocif sociale. I. Horea cîntă, 
în versuri de generoasă respirafie, des
tinul nou al pămîntului ; însă reflectarea 
acestei vaste transformări dialectice ar 
cîșfiga în acuitate dacă poetul ar ur
mări mai direct procesul istoric însuși, 
procesul prin care muncitorii cîmpului 
devin, din robi ai gliei, stăpînii ei liberi 
și înfrățiți. Ceea ce nu înseamnă că 
poetul „fînjește după o existentă ede
nică", după o liniște paradisiacă, fadă 
și goală de gînduri, sau că „se vrea în
tors la starea infantilă", cum i s-a repro
șat fără temei, interpretîndu-se excesiv 
unele din versurile sale.

Fafă de gravitatea pe care o capătă 
de obicei în volum tema fertilității și a 
roadelor, ni se par însă disonante versuri 
ca acelea din „Inima mea" (lăudate în
tr-o cronică din „Tribuna"), versuri unde 
evocarea fructelor devine un joc de ima
gini cu efect caricatural : „Inima mea 
de-o vreme o simt înfr-adevăr / Că-n 
fiecare toamnă se coace ca un măr. / 1n 
clipele grăbite din zile lungi de vară / O 
simt cum se-mplinește-n tăcere ca o 
pară — / Inima cu pomii grădinii dim
preună / Se-ntunecă spre toamnă și-l 
dulce ca o prună”. Și așa mai departe, 
enumerînd poamele, „inima se sparge cu 
pocnet ca o nucă“. Ai zice că poetul își 
parodiază propria inspirație. De altminteri 
pe I. Horea, poet care vibrează la o ten
siune susfinufă, nu-l prinde tonul dega- . 
jat ori voit „prozaic" pe care-l adoptă 
în cîteva rînduri. Sînt în volum alcătuiri 
care n-au sunetul caracteristic lui Horea, 
plin și bogat, versuri care au un aer de
zacordat, incoerent („Deasupra tu
turor“). Alteori poetul pare discursiv 
(„Ciment"), afectat („Afiș") sau, mai ales, 
nebulos („Voi", „In amurg", „Năzuinfele 
intime"). Precizîndu-și totdeauna gîn- 
direa, evitînd monotonia, I. Horea e 
dator să nu dezmintă impresia bună pe 
care o lasă această carte pregătită înde
lung și temeinic. El are „un simf adînc" 
al ritmului, o rimă „bogată și plină", cum 
observa Al. Philippide ; o capacitate de 
a simfi concret, vital lucrurile, cu bogă
ție și chiar exuberantă de imagini ; un 
fel puternic de a cînta frumusețea nouă 
a pămîntului,

DAN HÄULICÄ

odihnă

a pronun/af 
penale,

„De bună seamă cerul nu-i decîf o mare 
Ce oglindește-aceasfă cîmpie, cit cuprinde

șl pînă în 
?' 

navale

a locurilor noastre.

Micul îluieraș

grădină 20.30), Aurel CUM E VREMEA

De la începutul anului 
prezent, peste 250 de muncitori 
tehnicieni de la Șantierele 
Galafi și-au petrecut concediul de 
odihnă în diferile stafiuni balneo-cli- 
materice din fără. în cursul acestui tri
mestru, alfi 160 de salariafi de la șan
tierele navale gălăfene vor pleca la 
odihnă sau tratament balnear într-o 
serie de localităfi pitorești de la munte 
sau de pe litoral.

CINEMATOGRAFE : MONGOLII - ci
nemascop: Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 
19,45; 22), Elena Pavel (8; 10,15; 12,30; 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 Giulești (20,15). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop ; Republica (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 23 August (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Lumina (9,30 la 14 
în continuare ; 16; 18,30; 20,45). PLĂCE
RILE ORAȘULUI : Magheru (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — grădină 20,30), 
V. Alecsandri (10,30; 12,45; 15; 17-,15; 19,30; 
21,45), 1 Mai (10; 12; 15; 17,05; 19,10; 21,15). 
Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21 
— grădină 20,15). COPIII MINUNE : 
București (19; 21). ALERG DUPA O STEA: 
București (9; 11; 13; 15; 17). M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE : Tineretului (9,30; 
11,40; 1'3,50; 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Olga Bancic (15,30; 18; 
20,30 — grădină 20,30). NUMAI O GLU
MA : rulează la cinematografele Victoria 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 8 
Martie (15; 17,10; 19,15 — grădină 20,30), 
Unirea (16; 18,15 — grădină 20.30), Aurel 
Vlalcu (15; 17; 19; 21). CÎND COMEDIA 
ERA REGE'; Central (10,30; 12,30; 14,30: 
16,30; 18,45; 20,45), Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21), Flacăra 
(10,30; 16; 18,30; 21), Grădina 13 Septem
brie (20,15), Grădina Tudor Vladimirescu 
(20,30). ALBA CA ZĂPADA : 13 Septem
brie (10; 11,30), Tudor Vladimirescu (16; 
18; 20). SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTA : 13 Septembrie (13; 16,30; 18,30: 
20,30), Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21).
TOM-DEGEȚELUL : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 la 21) 
MUZICANTUL ORB : rulează la cinema- treținerea tineretului taurin în taberele 
tograful Maxim Gorki (11; 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), Fio- 
reasca (15,15; 17,15; 19,15; 21.15). Grădina 
Progresul (20,15). RAZE PE GHEAȚA : 
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-

nescu (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). DOUA REPRIZE IN IAD : rulează la 
cinematografele Munca (16; 18,15; 20,30). 
Arta (16; 18 15), Ilie Pintilie (15,30; 18:
20.30) . CIND 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 Mai (15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE :
Luceafărul (15; 17; 19 — grădină 20,30) 
UN OM TRECE PRIN ZID : rulează la 
cinematografele G. Bacovla (15.30; 18;
20.30) , B. Delavrancea (11; 16; 18; 20) 
TOATA LUMEA RÎDE, CÎNTA ȘI DAN
SEAZĂ : 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
ȘOFERII IADULUI : Iile Pintilie (10 - 
grădină 20,15). MEXICUL CÎNTA : Popu 
Iar (10,30), Grădina Arta (20,30). UN CÎN- 
TEC STRĂBATE LUMEA : Grădina Li
bertății (20,30). ROSITA ; Grădina Moși
lor (20,30). CAIDUL : Grădina 23 August 
(20,15).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 -.EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI : Din cuprins : • Telejurna
lul săptâmînil. 9 Munca de cercetare în 
sprijinul producției. 9 Cu aparatul de 
filmat prin stațiunile de odihnă de pe 
Valea Oltului. 9 Oameni obișnulfi. 9 Ti
neretul uzinei 9 Emisiune de artă plas
tică : Despre pictură, e Artiști amatori 
în studio : Echipele de dansuri ale în
treprinderilor Dîmbovița și Pavel Tca- 
cenco și orchestra Casei de cultură a 
raionului N. Bălcescu. 19,00 — EMISIU
NEA PENTRU SATE. Din cuprins :
9 Cronică sătească 9 Tribuna experien
ței înaintate : Cum am izbutit să obți
nem o producție sporită de grîu. 9 în

11,35 — I • Muzică de cameră de Fresco- 
baldi, Vivaldi și Haydn — orele 12,15 — 
II • Melodii sovietice de muzică ușoară
— orele 13,10 — I 9 Cîntă Fanfara re
prezentativă a Armatei — orele 14,03 — 
II 9 Fragmente din opereta „Véronique“ 
de Messager — orele 15,30 — I 9 Vor
bește Moscova — orele 16,15 — I 9 Duete 
comice din operete — orele 16,30 — II 9 
Muzică populară interpretată de artiști 
amatori — orele 17,00 — II 9 Cîntece de 
R. Paiadi — orele 17,15 — I 9 Concertul 
in sol minor pentru vioară și orchestră 
de Max Bruch — orele 18,05 — II 9 Scrii
tori Ia microfon — orele 19.00 — I 9 Suite 
Simfonice — orele 19,35 — I o Tribuna 
radio — orele 20.30 — II 9 Melodii popu
lare sovietice interpretate la diferite 
instrumente - orele 20,40 — II e Jurna
lul satelor — orele 21,15 — 1 9 Interpreți 
de muzică ușoară — orele 21,15 -- II 9 
Cîntece din folclorul nou și jocuri popu
lare — orele 21.40 — Ie Pagini din mu
zica simfonică romînească — orele 22,00
— II e Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Radiotelevlziunii — orele 22,00 — 
II e Săptămîna muzicii polone (muzică 
simfonică) — orele 23.00 — I.

Sporirea 
ducției într-o 
gospodărie de 
stat trebuie să 
meargă mină în 
mină cu redu
cerea prețului 
de cost al pro
duselor. Tov. 
Ștefan Rusu, di
rectorul 
Șiret, 
iește să 
„Nu mă

V. Grigoraș

Șt. Rusu

atunci cină e 
planului de 

de vară și de 
de calitate și

G.A.S. 
obișnu- 
spună: 
tem că 

nu vom realiza prețul de cost planifi
cat pentru că sînt sigur de produc
ție". Si, într-adevăr, aici e secretul: 
producția mare. Tov. Rusu, împreu
nă cu ceilalți tovarăși din consiliul 
gospodăriei si cu întregul colectiv, 
fac tot ce se cere 
vorba de depășirea 
producție. Arăturile 
toamnă, semănatul
la timp nu mai intră în discuție, 
fiind considerate ca ceva obișnuit. 
Aici s-au inițiat și o serie de meto
de care merită popularizate. Ingră- 
șămintele naturale se prepară cu 
superfosfat care se împrăștie încă 
în grajd. In felul acesta se ob
ține un îngrășământ foarte eficace. 
Mustul de grajd, se colectează în 
bazine special amenajate la. fieca
re grajd. Diluat cu apă. se împrăș-

Tovarășul Vasi
le Grigoraș, or
ganizatorul de 
partid al gos
podăriei, ne-a 
relatat cîteva 
aspecte privi
toare la munca 
de partid. La 
G.A.S. Șiret, 
comuniștii sînt 
în fruntea tu
turor acțiunilor.

Printre aceștia merită amintiți trac
toriștii loan Mazureac, Lazăr Rî- 
pan, inginerul zootehnic Mircea 
Irimescu și alții. Organizația 
de partid desfășoară o mun
că politică vie în rîndurile în
tregului colectiv pentru executarea 
unor lucrări de calitate și obține
rea de producții mari. O vie în
trecere se desfășoară între cele ‘ 
brigăzi. Pe primul loc sînt acurr 
cele conduse de Marcu Prodan l< 
cîmp și Gavrilă Mihăilă în secto 
rul zootehnic. In întrecerea indivi 
duală sînt cei pe care i-am amin 
tit : Alex. Ancolovici, Florina Jun 
cănaru, la care trebuie să adăugăm 
pe mulgătorii Dumitru Pavel, Du
mitru Muraru și alții.

Mecanizatorii, lucrătorii din sec
toral zootehnic, conducerea gospo 
dariei, organizația de partid luptă 
pentru ca G.A.S. Șiret să obțină 
noi succese în sporirea producției 
și reducerea prețului de cost al 
produselor.

I. HERȚEG
I

de vară. 9 Cărți șl reviste, o Noutăți din 
agricultura Uniunii Sovietice. 9 Muzică 
populară romînească. Cîntă orchestra de 
muzică populară condusă de Radu Voi- 
nescu. Soliști : Ileana Constantinescu, 
•Victoria Baciu .și Iliuță ,Rudăreanu. ,

RADIO, miercuri 25 Iulie 9 Teatru : 
„Cine a ucis 7“ de St. Berciu — orele 
10,08 — I 9 Melodii populare — orele

Ieri în țară : Vremea a fost ușor in
stabilă, cu cer schimbător, temporar no- 
ros. Local s-au semnalat ploi intermi
tente sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit cu intensificări locale și 
trecătoare in sud-estul țării din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 18 grade 
la Miercurea Ciuc și 31 de grade la 
Tg. Jiu.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 iulie : Vreme în general frumoasă 
și călduroasă cu cerul variabil, mai mult 
senin. Ploi izolate de scurtă durată vor 
fi mai frecvente în regiunile de munte. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 12 și 22 
grade, tar maximele între 25 și 35 grade, 
local mai ridicate.
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Exploatarea de marmoră Rușchița, regiunea Banat. Folosirea mijloacelor mecanizate dă posibilitatea să se obțină 
rezultate însemnate în producție.
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” t comuni- 
INTERNAȚiONALDE CiVI- câri foarte imP°r* 
LIZAȚII BALCANICE

După încheierea 
Colocviului inter
național de civili- UNOR PARTICIPANT! LA COLOC ascultat 
zații balcanice, viul ------- -------- ~~ ----
care a avut loc 
recent la Sinaia 
oaspeți de peste 
hotare și-au împărtășit 
vorbire cu un redactor 
Romîne de Presă „Agerpres", impre
siile despre această reuniune inter
națională și despre vizita lor în 
R. P. Romînă.

Ideea organizării Colocviului in
ternational de civilizații balcanice 
— a declarat N. Bammate, repre
zentantul Directorului general 
U.N.E.S.C.O. — a fost bine venită. 
Colocviul a prezentat un deosebit 
interes pentru savanji, din cele mai 
variate ramuri ale științei : istorie, 
lingvistică, etnografie, literatură 
comparată etc.

Nivelul științific ridicat la care 
s-au desfășurat discuțiile a generat, 
de asemenea, apropierea amicală 
și fecundă între participanți. La 
această reuniune s-a născut convin
gerea — tradusă în fapt prin re
zoluția adoptată în unanimitate — 
asupra necesității înființării unui 
comitet provizoriu destinat să Iniție
ze bazele unei colaborări interna
ționale organizate în domeniul stu
diilor balcanice.

în încheiere, N. Bammate a tinut 
să spună cîteva cuvinte despre vi
zita în țara noastră : Am vizitat 
Dobrogea și litoralul Mării Negre, 
am văzut unele din realizările pe 
tărîm social din Romînia de azi. Nu
tresc un sentiment de prietenie și 
respect pentru tot ceea ce poporul 
romîn a înfăptuit.

Despre lucrările Colocviului nu 
am decît cuvinte de laudă — a 
spus dr. prof. A. S. Tveritînova de 
la Institutul popoarelor Asiei din 
Moscova. El reprezintă un eveni
ment de seamă în dezvoltarea con
tactelor științifice și a colaborării 
internaționale dintre savanfi. Con
cluzia care se impune este necesi
tatea de a se continua colaborarea 
începută atît de fructuos

Cu acest prilej, oamenii de cultu
ră din. țările balcanice s-au întîlnit 
pentru prima oară pentru a discuta 
probleme privind istoria, arta, lite- 

‘ ‘ ' ■ a
Daskalakis

DECLARAȚIILE

într-o con- 
al Agenției

ratura, civilizația lor în general — 
spus prof. Apostolos ~

tante, urmate de 
discuții și inter
venții interesante,' 

într-o atmosferă întotdeauna priete
nească. în special trebuie să subli
niez contribuția savanților romîni, 
care prin comunicările și interven
țiile lor au demonstrat că știința și 
gîndirea romînească actuală se află 
la un nivel toarte înalt, demn 
tradițiile poporului romîn.

Toate comunicările făcute în 
drul Colocviului au fost extrem 
interesante — '■ a declarat prof. 
Nurullah Berk, de la Academia de 
Bellearte din. Istanbul., Aș vrea să 
subliniez. că aceste comunicări au 
adus .lumină în anumite domenii 
care pînă. acum rămăseseră necer
cetate, necunoscute și, din acest 
punct de vedere, ele au constituit 
un important pas înainte spre co
laborarea culturală dintre popoare
le balcanice.

Sînt foarte fericit de a fi avut 
prilejul să particip ca invitat la a- 
cest Colocviu — a spus prof. Andre 
Mirambel, directorul Școlii natio
nale de limbi orientale (Fran
ța). Mi s-a oferit totodată posibili
tatea să fac cunoștință cu Romînia, 
pe care nu avusesem încă pînă a- 
cum prilejul s-o vizitez. în general. 
Colocviul a avut o mare importan
ță internațională și științifică. Este 
vorba de o inițiativă menită să 
pună bazele unei colaborări știin
țifice și mai strînse între țările și 
popoarele europene.

Profesorul englez Ronald Syme, 
secretai general al Consiliului inter
national de filozofie și științe uma
ne de pe lingă U.N E.S.C.O., a 
ținut de asemenea să-și mani
feste satisfacția de a fi participat 
la întîlnirea de la Sinaia. Constituie 
pentru mine. o mare bucurie — a 
adăugat oaspetele englez — că am 
avut ocazia să revin în Romînia, să 
revăd țara pe care am mai vizitat-o 
în urmă cu peste 3 decenii ,șț ,să 
observ progresul înregistrat. Pe 
lîngă multe resurse naturale, RomL 
nia are o industrie în plină ■ dezvol
tare. De asemenea, am remarcai 
amploarea construcțiilor de locuințe 
și de fabrici.

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

O La invitația Comitetului national al 
mișcării cubane pentru apărarea păcii 
și suveranității popoarelor, marți dimi
neață au plecat la Havana, ca delegați 
ai Comitetului national pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R.P. Romînă, și 
cortf. univ.. Virgil Cimpeanu, decanul 
Facultății de științe juridice din Cluj, 
președinte al comitetului regional de 
luptă pentru pace Cluj, care vor participa 
la' manifestările prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 26 iulie, ziua insurecției na
ționale, (Agerpres)

Cu prilejul 
organizării expoziției 
tehnice și științifice 

franceze
Camera d.e Comerț a R. P. Ro

mîne a oferit marți seara, la res
taurantul „Pescăruș“, un cocteil cu 
ocazia organizării la București a ex
poziției tehnice și științifice fran
ceze.

., Au luat parte Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, Aurel 
Vijoli, ministrul finanțelor, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe,. Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț, membri 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale economice, direc
tori ai întreprinderilor de stat pen
tru comerțul exterior, funcționari 
superiori, ziariști.
i. Au participat Pierre .Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței în R. P. 
Romînă, membri ai legației, repre
zentanți ai firmelor participante la 
expoziție.' * (Agerpres)

jDcpiincrca linei coroane de îlori 
la Monumentul Eroilor Patriei

J
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Comunicatul comun
J . .. ' ? ' . ■ ' : i - ■

DJAKARTA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Djakarta a 
fost dat publicității comunicatul co
mun indoneziarîo-sovietic cu -privé 
■re la vizita lui A. I. Mikoian -în In
donezia.

.Vizita ,.s-a. soldat cu. realizarea u- ..
nei și mai profunde înfeleger-j reci- Indonezia., ■ ;.1“ '.

'în L legătură cù aceasta, Mikoian 
a arătat că guvernul și poporul 
Uniunii Sovietice sprijină lupta 
pentru eliberarea Irianului de~ vest 
■și și-a exprimat convingerea că Iri- 
anul de vest poa'te și trebuie să* 
revină sub suveranitatea Republicii

À avut loc, .de aserheaea, o întîl- 
nire între Mikoian și ministrul prim 
Djuanda. în timpul acestei în
tâlniri, . șe arată în . comunicat, „s-a 
■făcut un. ; schimb de păreri în .pro
blemele ■ construcției Indoneziei în

proce în probleme Mondiale actua
le. și în problemele întăririi conti-

. nue a relațiilor de prietenie și co
laborare între' cele două țări și a. 
păcii în întreaga lume, se spune în 
comunicat. . ,
> După cum se arătă în comunicat, ansamblu și, îndeosebi, ale cons- 
în timpul convorbirilor cu Anastas trucției înfăptuite în cadrul colabo- 
Mikoian, președintele Sukarno „a rării economice . și tehnice dintre 
dat explicații în legătură cu actua- Republica Indonezia și Uniunea So-, 
la etapă a '• luptei poporului indo- vietică- S-a acordat atOnție proble- 
nezian pentru eliberarea Irianului 
de vest de sub administrația colo
nialiștilor olandezi”.

----- 0*0— ------ --

O declarație a ministrului 
de externe al Braziliei

melor. relațiilor comerciale dintre 
cele două țări, precum $i celorlalți 
factori . care pot accelera construc
ția obiectivelor prevăzute de con
tractele încheiate în cadrul acor
durilor”,

In preajma sărbătorii 
naționale a Cubei

HAVANA 24 (Agerpres). — Poporul 
Cubei se pregătește pentru sărbătoa
rea sa națională — ziua de 26 iulie, 
zi în care' un detașament de tineri re
voluționari cubani, în frunte cu Fidel 
Castro, a pornit în anul 1953 asaltul 
eroic împotriva fortăreței. Monkada 
din-orașul Santiago de Cuba. Anul 
acesta, pentru prima oară “după victo
ria revoluției, sărbătorirea acestui 
eveniment va avea loc în orașul San
tiago de Cuba — leagănul revoluției 
cubane. La festivități vor participa re
prezentanți ai tuturor provinciilor din 
țară și invitați din străinătate.

Un mare avînt politic și în muncă 
domnește în aceste zile în capitala 
Cubei, Havana, în capitalele provin
ciilor și în celelalte orașe și sate ale 
republicii. în fabrici și uzine, pe o- 
goăre și în cooperative, oamenii 
muncii desfășoară o largă întrecere 
pentru sporirea producției și creșterea 
productivității muncii.

26 iulie,

o«o-

Marți dimineața,, noul trimis ex
traordinar și ministrul plenipoten
țiar al Republicii Austria la Bucu
rești, dr. Paul Wetzler, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei. La solemnitate au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate și ai Sfatului 
Popular al Capitalei. (Agerpres)'

Balcaniada de tenis

ïn prima zi: R. P. Romînă-Turcia 2-0

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la 23 iulie cu pri
lejul preluării funcțiilor sale de 
ministru al afacerilor externe al 
Braziliei, Afonso Arinos de Mello 
Franco, a subliniat, după cum anun
ță agenția France Presse, că „poli
tica externă a Braziliei nu va su
feri nici o:modificare și va rămîne 

■ fidelă principiului'independentei”.
----—O®O—:—

Plenara C. C. al II. C. 1.

Aspecte economico-sociale

„Lucrurile de care

Din partea Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

a.c., ora 6,20,de 22 iulie
persoane nr. 7004 ce circu-

în ziua 
trenul, de . 
la pe distanța Făurei—București- 
Basarab, între stațiile Mogoșoaia și 
București-Triaj a deraiat. Acciden
tul a fost cauzat de depășirea de 
către mecanicul de locomotivă Ne- 
culae N. Ion a vitezei de circulație 
admise în curbă.

La fața locului au sosit deîndată 
organele tehnice și sanitare, care au

luat măsuri ' pentru acordarea pri
mului ajutor.

în urma accidentului, 32 de per
soane și-au pierdut viața, iar 54 de 
călători au fost răniți și se găsesc 
sub îngrijire medicală,

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor continuă cercetările, 
urmîndu-se a se lua măsurile legale 
de sancționare.

-o» o---------

E CE L
(Urmare din pag. l-a)
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BRAȘOV (coresp. „Șcînteii"). Ieri, 
pe terenurile clubului Olimpia au 
început întrecerile din cadrul celei 
de-a III-a ediții a Balcaniadei de 
tenis. Timpul nu a permis ca toate 
partidele să se desfășoare în în
tregime, astfel încît în prima zi s-au 
terminat doar 3 din cele 4 parti
de de simplu masculin.' în- primul 
meci al zilei s-au întîlnit. în partide 
de simplu, echipele R. P Romîne și 
Turciei. Sportivii noștri, Tiriac și

Bosch, au obținut victorii categărL 
ce. Iată rezultatele tehnice :

R. P. Romînă—Turcia 2—0: 
Țiriac-Balas 6—1, 6—0, 6—0 ; Bosch- 
Orenly 6—3, 6—2, 6—2 ; R. P. Bul
garia—R.P.F. Iugoslavia 1—0 (1) : 
Sciuparov—Nicolic 6—1, 6—1, 6—2. 
Partida Ranghelov—Jelic s-a între
rupt din cauza timpului nefavorabil.

Astăzi de dimineață se vor desfă
șura partida întreruptă și dubluri
le, iar după-amiază vor avea loc în- 
tîlnirile : R. P. Romînă — R. P. Bul
garia și Grecia — Turcia.

R u g b i „Steaua“ din nou învingătoare 
în R. S. Cehoslovacă

BELGRAD (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Taniug, între 
22—24 iulie s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 4-a plenare a Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Ordinea de. zi a'cuprins cinci 
puncte : 1) îndeplinirea hotărîrilor 
■Comitetului Executiv și sarcinile de 
viitor ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia -2) Problemele curente ale 
politicii economice 3) Problemele de 
bază ale planului social pe anul 1963 
4) Sarcinile economice și de produc
ție ale dezvoltării continue a agri
culturii 5) Diverse.

Raportul cu privire la îndeplini
rea hotărîrilor Comitetului Executiv 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia a fost prezentat de A. 
kovici, secretar al Comitetului 
trai.

La plenară a luat cuvîntul 
Broz Tito, secretar general al 
al U.C.I., care a vorbit despre 
și rolul Uniunii Comuniștilor, 
cum și despre unele probleme ale 
dezvoltării

au nevoie S.U.A."
Ziar.ul „NEW YORK HERALD 

TRIBUNE” scrie;
„In S.U.A, există 77 milioane 

de oameni care trăiesc dintr-un ve
nit mai mic de 6 000 de dolari anual 
de fiecare familie. Dintre aceștia, 
38 de milioane trăieșc în Sărăcie, 
adică din venituri individuale 
2 000 de dolari și familiale 
4 000 de dolari anual.

Pe baza datelor Biroului de 
tistică și ale Departamentului

sub 
sub

economice a țării.

Ran- 
Cen-

Iosip
C.C. 

locul 
pre-

Sta- 
. - Co

merțului, în statele din sudul S.U.A. 
68 la sută din familiile numeroase 
trăiesc în sărăcie și lipsuri. In nord- 
est, procentul acestor familii este de 
49,5 la sută, iar în vest de 43,5 la 
sută.

Mai sînt și regiunile atinsă de 
depresiune economică din zonele 
carbonifere din Virginia de Vest, 
Pennsylvania și sudul statului 
Illinois. In New England, cartierele 
cu case insalubre cresc într-un ritm 
alarmant în oraș și suburbii.

In S.U.A. se resimte nu numai 
lipsa de profesori și localuri școlare, 
ci și de profesori calificați. Peste 
14 000 de întreprinderi mici au dat 
faliment anul trecut. Numărul șo
merilor este probabil de aproape 9 
milioane, dar oficial se indică o 
cifră mai mică, deoarece „forța de 
muncă” constă numai din cei ce 
caută de lucru.

capitaliste
Dacă ar fi să enumerăm toate 

lucrurile de care au nevoie S.U.A., 
lista lor ar umple toată pagina și 
tot nu ar fi completă”.

In legătură cu „ajutorul” american 
în străinătate, autorul articolului 
remarcă :

„Dar nu este umilitor să-i ajuți și 
pe americani, nu prin acordarea de 
ajutoare, ci printr-un nou și vast 
program de construcții și de dezvol
tare națională.

Un program de ajutorare inter
nă... va atesta că noi înșine avem 
greutăți. In definitiv, prima grijă a 
unui tată trebuie să fie familia lui, 
iar a unui guvern propriul lui 
popor”.

„Schimbări spre bine nu se
întrevăd"

-.1

prezența unui numeros 
Steaua - 

meci ami- 
armatei R. S. Ceho-

La Praga, în 
public, echipa de rugbi 
București a înlîlnif într-un 
cal selecționata 
slovace. Rugbiștii romîni au prestat un 
joc foarte bun repurtînd victoria cu 
scorul categoric de 31—6 (3—3). Cel 
mai eficace jucător al echipei Steaua

a fost Penciu, care a marcat 13 puncte. 
Celelalte puncte ale echipei romîne 
au fost realizate de Ciobănel (9), Co- 
jocaru (6) și Chiriac (3). Pentru forma
ția gazdă a înscris Kraml (6). Meciul 
a fost arbitrat de cehoslovacul Ne- 
hansky.

Dupa
oco

crearea Biroului Politic al F.N.E 
din Algeria

LONDRA 24 (Agerpres). — Indus
tria engleză bate pasul pe loc ; nici 
un fel de schimbări spre bine nu se 
întrevăd într-un viitor apropiat — 
acestea sînt concluziile principale 
ale raportului Federației industria
șilor britanici, dat publicității la 
Londra. în decursul cîtorva săptă- 
mîni, patronii bombardează guver
nul cu cereri de a lua măsuri ho- 
tărîte în vederea scoaterii economiei 
tării din starea de stagnare cronică. 
De data aceasta cererea este for
mulată de una din cele mai mari 
organizații ale lumii de afaceri, care 
oglindește părerea a peste 5 000 de 
bussinesmeni.

„Sub semnul

■ 1.
.•3

'ft

In cîteva r-în duri
SCRIMA. După o zi 

pionatele mondiale de scrimă de là Bue
nos Aires au fost reluate cu proba de , ,
spadă. Din cei 66 de concurență -în semi-.Cjociltea 'a “remizat * cu marele maestru 
finale s-au calificat 16 sportivi, printre iugoslav- Bertok. ’ 
care deținătorul 
Guittef (Franța), 
lonezii, Parulski 
Nagv și Barany,

de rapâus, cam- mină, R.P. .Ungară, Iugoslavia, R.D. Ger
mană, R.F. Germană și R.P. Bulgaria. în 
prima rundă, campionul romin Victor

titlului mondial Jacques 
Habarov (U.R.S.S.), po- 
și Nielaba, maghiarii 
francezul Dreyfus.

*
ȘAH. In capitala R.P. Bulgaria a 

ceput un mare turneu international 
șah cu participarea unor cunoscuti mari 
tpaeștri și . maeștri din U.R.S.S., R.P. Ro-

în
de'

iugoslav- Bertok. '
*

ATLETISM, Cel de-al 16-lea maraton 
internațional de la Szeged a réunit la 

'actuala ediție alergători din R.S. Ceho
slovacă, Danemarca, Iugoslavia și R. P. 
Ungară. Pe primul loc s-a clasat atletul 
Szalai (R.P.U), care a parcurs clasica 
distantă de 42,195 km în 2h 34’22”2/10.

ALGER
cum
Alger al agenției Reuter, președin
tele Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria, Ben Khedda, a .tri-r. 
mis pe Muhammed Said, ministru 
de stat, la Tlemcen pentru a duce „ . ......
tratative cu Ben Bella în problema Politic, să accepte crearea acestuia, 
reglementării divergențelor . dintre 
liderii algerieni.

Referindu-se la surse din cercu
rile apropiate G.P.R.A., agenția re
latează că Ben Khedda a acceptat 
crearea Biroului Politic alcătuit din 
șapte persoane, propus de Ben Bel
la, însă a cerut ca biroul să fie a- 
probat de Frontul Național de Eli
berare.

24 (Agerpres). — După 
anunță corespondentul din

După cum anunță corespondentul 
din Alger al agenției France Presse, 
G.P.R.A. a adoptat în cadrul ședin
ței din 23 iulie hotă'rîrea de a cere 
comandanților regiunilor militare, 
care se pronunță împotriva Biroului

. • * ... ■ ■ ■

. într-o conferință de pr,esă care a 
avut loc marți .seara., la Alger, mi
nistrul informațiilor al G.P.R.A. Mo
hamed -Yazid a declarat : „Sintern 

’ în ajunul unei soluționări a proble
melor noastre interne, care să re
stabilească unitatea și coeziunea na
țională". ’ . ■ ; > '.

•J'

accelerării deosebite 
a devalorizării banilor"

Potrivit relatărilor ziarului „SÜD-- 
DEUTSCHE ZEITUNG” „anul 1962 
stă sub semnul accelerării deosebite 
a devalorizării banilor”. După' cum. 
arată ziarul, din 1950 pînă la mijlo-' 
cui anului 1962 puterea de cumpă- 
rare a mărcii vest-g armane a scăzut 
cu o treime, mai exact cu 33,2 Ta: 
sută. în ultimii 12 ani, nivelul pre
țurilor în R.F.G. a crescut cu 49,9 
ta sută.

„Inflația latentă, subliniază „Süd- ■ 
deutsche Zeitung”, a atins un ritm 
îngrijorător. Ea va duce in urmă
torii ani spre o înjumătățire a va-.

' lorii banilor“.

auzit, 
Susini, 
O.Ä.S.

în timp ce oameni 
unul din conducăto- 
și ex-colonelul Broi-

forme școlare, iarna galoși și să
niuțe etc. Uneori însă transformările 
adînci din viața {arii pun la încer
care perspicacitatea merceologilor. 
Există, de pildă, lucrători din comerț 
care închid ochii în fața faptului că, 
pe baza ridicării continue a nivelu
lui de trai și exigențele cumpărăto
rilor țărani s-au ridicat, că unii vin 
la oraș să-și facă cumpărăturile ; 
acești merceologi continuă să facă 
industriei comenzi în numele unui 
cumpărător țăran de pe vremuri, 
născocit din capul lor, și pe urmă 
constată că cutare marfă nu mai 
corespunde cerințelor.

Alteori merceologul economist e 
într-adevăr atent față de cerere, dar 
nu se pricepe s-o înrîurească, mai 
ales prin reclamă, să educe gustu
rile. De prisos să mai spunem că 
și capriciile modei feminine pun a- 
desea la încercare pe merceologi ; 
multi dintre ei însă, s-o recunoaștem, 
deși au studiat la facultate tot felul 
de materii, n-au învățat mai nimic 
în domeniul esteticii, armonizării 
culorilor etc. Un tînăr merceolog 
îmbrăcat în pantaloni bleumarin, 
ciorapi maro și sandale galbene ca 
lămîia a încercat să ne explice că 
nu-i nevoie de cursuri de estetică, 
dar — nu știu de ce — nu prea a 
reușit să ne convingă.

In plus, nici artiștii plastici, spe 
cialiștii artelor decorative etc. nu-s 
consultați destul de activ. In pro 
bleme de gust ar trebui să arbi 
treze colective mai largi, cu creatoir 
familiarizați cu problemele frumo
sului, nu numai cîtiva lucrători a’ 
comerțului, cum se întîmplă uneori

ÏBZI) entru a încheia aceste însem- 
IB nări sumare, să amintim de 

merceologii voiajori și de cei ai ma
gazinelor. Cel voiajor se îngrijește 
ca magazinele din raza lui să fie a- 
provizionai? cu lot c® Ie este nece-

G
sar, ca vînzătorii să cunoască 
vreme și să poată comanda anumite
produse noi. Cîteodată, mai - ales 
pentru localități mai îndepărtate, 
„muniția" merceologului — mostre, 
cataloage bogate pe care să le a- 
rate celor de la magazin — e cam 
săracă și greu transportabilă. Expo
ziții mal frecvente, mai apropiate 
de unitățile de desfacere, camere 
de mostre etc. ai putea compensa 
parțial această lipsă.

Studierea cererii de consum are' 
o mare importanță.
Vk / edeți etichetele astea duble? 
w' ne-a întrebat merceologul Va

leria Păunescu, de la magazinul 
„Victoria”. Fabricile care le-au ini
țiat au avut o idee bună. Cînd vin
dem o haină, rupem jos una din 
jumătățile etichetei. Pe baza aces
tor jumătăți, avem o evidență ra
pidă, ■ tără efort deosebit, a mărfu
rilor mai cerute, a iuțelii cu care 
se vînd ele ; putem să ne orientăm 
mai bine comenzile către fabrică. •

De 23 de ani în meserie, Valeria 
Păunescu avea, cînd am cunos
cut-o, una din zilele ei cele mai agi
tate. Tocmai se anunțase reducerea 
de prețuri la o serie de articole 
plastice : unități care vindeau pe zi 
o mie de mantale de ploaie, ajun
seseră să vîndă, în prima zi după 
reducere, șapte mii de astfel de 
mantale. La depozitul magazinului 
„Victoria", vechea lucrătoare din 
comerț, înconjurată de un adevărat 
stat-major de ajutoare, tria grămezi 
mari și viu colorate de mantale 
plastice, mereu altele, descărcate 
din camion.

— Știți, ne-a explicat ea, manta
lele astea se cer mult — și mi-e 
teamă ca acum să • nu §e strecoare 
mai ușor piese cil defecte. Ne-am 
gîndit să întărim controlul, să nu se 
înșele vreun client.

Și cînd te gîndești că altădată 
bun negustor era socotii acela care 
izbutea „să-l ducă" pe client.

„Algeria — țară plină de soare.-“ părinții șl frații, de care era des- Deosebit de dificilă este și situa- 
Învățătorul repetă aceste cuvinte în parfit. de mult. :Cîtă-- durere găsise, j.ția sanitară, datorită, faptului că din 
timp ce școlarii,- înghesuiți în jürûl ■'aèolb î ^aturîn.'cafe''.se năsduse fu- : cei-,-2 0Q0 de •> medici,-dîți profesau 
meselor mai înalte sau mai joase, 
abia găsesc loc să-și sprijine coa
tele și se descurcă cu greu pentru 
a învăța literele predate în ultimele 
săptămîni. Dascălul, după ce a aș
teptat ca toti elevii să învețe cuvin-

' tele, reia fraza, completînd-o :
„Algeria, țară plină de soare, țară 

a păcii“.
Algeria și pacea — sînt primele 

cuvinte pe care le învață școlarii ; 
mintea li s-a deprins cu ele, iar ochii 
le întîlnesc în fiecare clipă. Pretu
tindeni — pe zidurile caseloT, pe 
caldarîmul străzilor, ele consemnea
ză deopotrivă victoria poporului ni
gerian în lupta pentru indepen
dență, cît și năzuința sa de a 
trăi în pace cu toate popoarele.

ză în continuare, alegînd fraze

sese ars în întregime. Mulți dintre 
locuitori, printre care și părinții săi, 
au pierit o dată cu casele. Totul în 
jur era distrus. Napalmul a lăsat 
urme care nu se șterg lișor.

— Am venit aci, la vecini — mi-a 
spus el — să aflu ceva despre o 
soră, dar nimeni nu știe pe unde 
a pribegit. Mai am cîteva zile de 
permisie și-i, învăț pe cei mici să 
scrie și să citească.
.rllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Note de călătorie
''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

- ...Cuvintele „pace“ și „libertate"
Tocmai de aceea, profesorul dictea- s;nt scrise pretutindeni, reflectând 
ză în continuare, alegînd fraze în năzuințe vii ale poporului Algeriei 
care este vorba de lupta poporului independente. Dar urmările războ

iului și ale îndelungatei perioade de 
dominație colonială sînt încă puter
nice. Noua viață abia își croiește 
drumul. Nu puține sînt problemele 
dificile care stau în fața poporului , 
algerian. Vestigiile trecutului, ampli
ficate de distrugerile provocate de 
O.A.S.-iști, sînt realități care nu pot 
fi ignorate. Șomajul de masă a fost

algerian, de victoria sa.
...Școala aceasta din 'îndepărtații 

munți ai Kabiliei, ca multe altele 
deschise în ultimele săptămîni în 
Algeria, era plină de elevi : nu nh- 
mai dintre cei de vîrstă școlară, dar 
și de oameni în toată firea care în
vață să scrie și să citească în limbă 
strămoșilor lor — araba. învățătorii, x ___
care predau adeseori de dimineață întotdeaunaV caiamTtate*pentru AL progresului, 
și pînă seara la mai multe serii, au • • ■’■■■■■■• • m.
învăfat și ei nu demult să scrie și să 
citească în această limbă. Mulți ău 
învătat-o într-un loc sortit cu totul 
altei existențe — în închisoare. Dai 
însuflețiți de patriotism,' de încre
dere fermă în victoria poporului lor, 
ei nu și-au pierdut niciodată spe
ranța, ci au muncit cu rîvnă și au 
învățat meșteșugul cuvîntului scris 
Alții, îmbrăcati în haine militare, 
luptînd în condiții vitrege, au știut, 
de asemenea, să găsească timp și, 
cu un creion bont la o lumină ferită, 
au înscris primele slove. Acum, ei 
se străduiesc să împrăștie lumina chise, șiruri lungi de muncitori 
științei de carte în ---
porul’ù. '-

învățătorul pe care l-am întîlnit 
în munții Kabiliei, în școala din să
tucul înghesuit sub un mal năpădit 
de o veqetatie de arbuști tepoși, 
nu-și schimbase uniforma de ostaș. 
Primise o învoire să vină să-și vadă

pînă acum în Algeria’, aproape 1 000 
au părăsit țara.

Cu toate acestea, pretutindeni în
cep să se vadă eforturi pentru re
luarea activității economice și so- 

. ciale normale ; au început lucrări 
de refacere la clădirile distruse, la 
instalații tehnice publice, în piețe 
domnește animația, la sate. era în 
toi recoltarea cerealelor. Tot ce am 
văzut la Alger, Oran, ca și în 

||n| celelalte localități mari și mici 
— prin care am. trecut, îmL întărea con

vingerea că poporuj algerian dis
pune de talentul, voința și hărnicia 
necesare pentru a învinge greută
țile și a porni pe calea prosperității 
în patria sa.

într-adevăr, pretutindeni în Alge
ria, de la țărmurile scăldate de a- 
pele albastre ale Mediteranei, pînă 
la oazele din deșertul Saharei sau 
la satele din munții Kabiliei, dlscu- 
tînd: cu ostași ai armatei de elibe
rare națională, cu țărani, cu bătrîni 
păstori, cu tineri și tinere —.aceștia, 
cu öohi scînteletori care reflectau 
voință și încredere în viitor, îmi vor
beau despre făurirea unei Algerii 
care să înainteze continuu pe calea

geria. In preajma lui 1 iulie — ziua Totodată, alături de cele mențio- 
referendumului — el a crescut și . nate mai sus, itinerariul algerian pe 
mai mult, astfel că în prezent aproa- ' care l-am' străbătut mi-a relevat, 
“* j, ca vizitatoi, șl unele aepecte, de

altă natură, fapte care nu puteau 
să nu-mi provoace nedumeriri.

Un bătrîn algerian mi-a vorbit în
tr-o seară, sub palmierii unèi oaze 
din Sahara, despre ceea ce avea 
să. repete pe larg, la. un miting în 
cartierul musulman al. Algerului, 
Casbah, cunoscuta- patriotă Djamila 
Boupacha, eliberată' de curînd’din- 
tr-o ' închisoare —' despre necesita
tea'înfăptuirii' reformei agrare. Am 
auzit însă, în anumite cercuri poli
tice'algeriene și alte păreri în spri
jinul menținerii vechilor rînduielf 
feudale.

Nedumeriri mi-au trezit și alte 
situații. De pildă, după cum

pe 70 la sută din populația activă 
nu aie de luciu. Explicația creșterii 
șomajului este simplă : întiepiinde- 
tile industriale și comeiciale din 
Algeria apaitin aproape în între
gime europenilor iar multi dintre a- 
ceștia, pretextînd că și-au luat un 
concediu, au plecat în Franța și și-au ? 
închis întreprinderile. Vizitînd ora
șul Alger, Oran-ul și altele am văzut 
multe asemenea întreprinderi în- 

i aș- 
rîndurile po- te.ptînd în stradă reluarea lucrului.

( în alte cazuri, reluarea lucrului în 
numeroase întreprinderi este frânată 
datorită faptului că majoritatea 
drelor de ingineri și tehnicieni 
origină europeană au plecat, 
asemenea, în Franța.

ca- 
de 
de

am 
oa 
rii ___  _ _________ ____ __
zat, împreună cu alți prieteni de-ai neapărat necesară pentru mobiliza-'
crearea unui așa-numit 
europenilor", pe care presa îl apre
ciază ca’ fiind net reacționar, în di
verse centre ale Algeriei ca Alger, 
Blida, Orléansville, Duperré și altele, 
milltanți comuniști sînt supuși unei 
campanii de amenințări și intimi
dări — deși oricine știe că în lupta 
pentru libertate și independență

„astăzi democrația adevărată con
stituie o necesitate urgentă și vi
tală pentru construirea țării. Ea este

se pot întruni șl pune la cale rea și entuziasmul maselor popu- 
.' „paittd al iare un vederea construirii propriu- 

. ... j - ■ —- iuj jor în vederea .consolidă
rii independenței. Ea implică des
ființarea metodelor autoritare și de 
constrîngere împotriva maselor!. De 
libertățile democratice trebuie să 
beneficieze toate forțele naționale și 
antiimperialiste ale tării.- Vor tre
bui limitate și combătute numai for- 

comuniștii algerieni au dat un mare {ele contrarevoluționare și reacțio- 
j_ ' nare, aflate în slujba dușmanului

imperialist".
Programul preconizează o politică 

de pace și prietenie cu toate popoa
rele pe baza principiilor coexisten
tei pașnice, relații de colaborare și 

• prietenie cu loate.țările și în special 
cu’ țările lagărului socialist.

Chiar în momentul cînd încheiam 
aceste rînduri mi-a parvenit știrea 
că la Tlemcen (Algeria de vest) a 
fost anunțată constituirea- Biroului 
Politic al Frontului 'de Eliberare Na
țională. După cum menționează a- 
genfiile de presă, problema creării 
și componentei acestui for a stîrnit 
divergente în rîndurile guvernului 
provizoriu al Republicii Algeriq. ,In 
declarația privitoare la crearea Bi-

număr de martiri care și-au vărsat 
sîngele pentru ca patria lor. Alge
ria, să fie liberă. De curînd am 
aflat chiar de arestarea unor mili- 
tanți și simpatizanti ai -partidului 
comunist. Printre aceștia Se , 'află 
Mustapha Saadoun, membru al Co
mitetului Central, ostaș "al ' Arma
tei de Eliberare Națională, rănit în 
lupta împotriva colonialiștilor, și 
Abdelkader Hannachi, secretarul or
ganizației P.C.A. din regiunea Blida.

Mi s-a relatat că pretutindeni 
unde asemenea acțiuni arbitrare au 
fost cunoscute dq populație, mase
le și-au exprimat protestul, oarfe,. în 
unele cazuri, a'fost ,eficace. Am a-, 
flat,- zilele trecute . că Abdelkader 
Hannachi • a fost eliberat; 
știe însă nimic -de -Mustapha Șaa- roului Politic al Frontului de Elibe- 
doun- rare Națională. în care nu a fost in-

Și după ce am părăsit pdmîntul . clus președintele G.PRA., se arată 
Algeriei am mai aflat asemenea că Biroul Politic f,a hotărit să-și a- 

I-- ’■ conduceai'.':tțe- 
burilor naționale, inclusiv convoca
rea Congresului national suveran" ; 
totodată reprezentant! ai G.P.R.A. au 
declarat că el consideră această 
hotărîre drept „ilegală".

*
Ca vizitator, călătoria pe care am 

făcut-o în Algeria mi-a lăsat o a- 
mintire vie și impresii puternice des
pre această tară, despre' eroicul ei 
popor. Prietenii de pretutindeni ai 
poporului algerian ( urmăresc cu 
simpatie eforturile sale pentru uni
tatea tuturor -foițelor patriotice, 
pentru asigurarea dezvoltării Alge
riei pe calea progresului și conso
lidării ■ independentei, pentru înfăp
tuirea integrală a aspirațiilor sale.

T. VORNICU

nu.. se

Algeriei am mai aflat asemenea
știri — de pildă am citit în ziarele sume răspunderea- 
de aci că nu demult au fost aresta
te Zohra Drif și Djemila Bouhired, 
cunoscute - luptătoare pentru liber
tatea Algeriei/ După o detențiune 
de cîteva 'ore élé aii fost eliberate 
în urma protestului popular. De a- 
semenea, în 
arestați alți 
luptători din 
națională.

în legătură
mereu în memorie cuvintele rostite 
cu multă însuflețire într-un grup de 
militanti al mișcării de eliberare 
care discuta pe o terasă din Oran 
— că asemenea acțiuni slăbesc 
unitatea poporului algerian nu slu
jesc înfăptuirii năzuințelor sale.

Așa cum se arată în Programul 
Partidului ■ Comunist din Algeria —

ultima vreme, au fost 
două sute 
războiul de

cu acestea,

de foști 
eliberare

îmi revin
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Lucrările Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare
GENEVA 24 (Agerpres). —• 

TASS : Ședința din 24 iulie a Co
mitetului celor 18 țări pentru de
zarmare a atras atenția observato
rilor in mod deosebit, deoarece la 
ea au participat miniștrii afacerilor 
externe ai. unor țări. participante.

Șeful delegației indiene, ministrul 
apărării, Krishna Menon, care a 
luat cuvîntul, a declarat că nu este 
deajuns să’ se tindă spre limitarea 
și controlul asupra înarmărilor, ci 
trebuie să se tindă spre preîntîmpi- 
narea și eliminarea războiului din 
viața popoarelor, pe calea dezarmă
rii generale și totale.

Reprezentantul Indiei a vorbit 
despre necesitatea de a se examina, 
de asemenea, măsurile îndreptate 
spre slăbirea încordării, spre preîn- 
tîmpinarea unui atac prin surprin
dere și a răspîndirii continue a ar
mei nucleare, măsuri cum ar fi, de 
exemplu, încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Dar toate aceste mă
suri trebuie înfăptuite avînd în ve
dere sarcina principală, fundamen
tală. Iar această sarcină, a spus K. 
Menon, constă în dezarmarea ge
nerală și totală, în înlăturarea to
tală a pericolului de război, nu în 
stabilirea unor „reguli de ducere a 
războiului”.

Cuvîntările rostite de A. Home, 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, D. Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A., precum și Green, ministrul 
afacerilor externe al Canadei, au 
dovedit că puterile occidentale nu 
intenționează să se abată cîtuși de 
puțin de la pozițiile lor potrivnice 
soluționării problemei dezarmării. 
Vorbitorii nu au făcut nici un 
pas în întîmpinarea propunerilor 
U.R.S.S., deși după reluarea activi
tății comitetului delegația sovietică 
a făcut o serie de noi și importante 
propuneri care țin seama de dorin
țele puterilor occidentale .în măsu
ra în care acestea nu sînt în con
tradicție cu sarcina dezarmării.

Abordarea sui generis de către 
puterile N.A.T.O. a tratativelor cu 
privire la dezarmare și-a găsit ex
presia și în cuvîntarea delegatului 
Italiei, deși el a recunoscut că în- 
tr-o serie de noi propuneri ale sale 
delegația U.R.S.S. a mers în întîm
pinarea puterilor occidentale.

în cuvîntarea sa, A. Gromîko a 
arătat că este necesar să se recu
noască, oricît de neplăcut ar fi a- 
ceasta, că pînă în prezent tratati
vele din comitet nu au făcut să îna
inteze, în mod real, opera de dezar
mare nici măcar cu un singur pas.

Nu s-a realizat deocamdată vreun 
progres în nici una dintre principa
lele probleme ale ddzarmării — nici 
în problema interzicerii și distruge
rii armelor nucleare, nici în pro
blema lichidării mijloaceloi- de 
transportare a acestora la țintă, nici 
în problema lichidării bazelor mili
tare străine de pe teritorii străine 
și a retragerii trupelor străine de 
pe aceste teritorii.

De ce nu s-a realizat un succes 
real în activitatea Comitetului ce
lor 18, de ce oare sînt frînate lu
crurile ?

de

Răspunsul constă în' pozițiile par- 
ticipanțjlof la tratative și, în primul 
rînd, în pozițiile anumitor mari pu
teri.

Uniunea Sovietică, a spus A. A. 
Gromîko, se pronunță pentru rea
lizarea cît mai grabnică a unui a- 
cord care să prevadă lichidarea to
tală a tuturor forțelor armate și a 
armamentélor statelor, distrugerea 
totală a tuturor uneltelor și mijloa
celor de purtare a războiului.

Guvernul sovietic a prezentat încă 
în prima zi a conferinței Comite
tului celor 18. state, un proiect de 
tratat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict con
trol internațional.

Interzicerea totală și lichidarea 
necondiționată a armelor de exter
minare în masă constituie adevă
ratul pivot al acestui proiect 
tratat.

Principalele lui prevederi s-au 
bucurat de înțelegere și sprijin din 
partea majorității delegaților 
Comitetul celor

Din păcate, a 
gâției U.R.S.S., 
nu manifestă 
de a se ajunge 
proiectului de tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală, ele 
se străduiesc mereu să abată din 
drum desfășurarea lucrărilor comi
tetului. Noi am declarat în repetate 
rînduri puterilor occidentale că nu 
vom accepta nici o dată ca progra
mul dezarmării să fie golit de con
ținut, că din el să fie eliminate mă
surile reale de .dezarmare, iar în 
locul lor să fie introdus spionajul, 
sub firma inspecției. Noi nu am spus 
însă niciodată că nu vom accepta o 
rezolvare reciproc acceptabilă a pro
blemelor concrete ale proiectului de 
tratat, dacă aceasta nu contravine 
intereselor dezarmării. Mai mult 
decît atît, după cum se știe, noi în
șine dăm dovadă de inițiativă în 
găsirea unor asemenea soluții reci
proc acceptabile, luînd în conside
rare toate elementele utile formulate 
de celelalte delegații. Numai cu cî- 
teva zile în urmă, noi am acceptat 
propunerile S.U.A. în probleme atît 
de importante ca modalitatea de re
ducere a armamentelor clasice și 
măsurile pentru micșorarea perico
lului de izbucnire a războiului, în- 
trucît aceste propuneri nu vin în 
contradicție cu sarcinile dezarmării.

Și pe viitor vom căuta soluții re
ciproc acceptabile pentru probleme
le concrete ale 
zarmare.

A. Gromîko a 
este dispusă să 
narea puterilor occidentale în pro
blema termenului de încheiere a în
tregului proces al dezarmării (nu în 
patru, ci, să admitem, în cinci ani), 
precum și în problema nivelului de 
reducere a efectivului 
mate în prima etapă.

Noi însă, a subliniat 
delegației U.R.S.S., nu 
niciodată la ceea ce trebuie să con
stituie însăși esența programului 
dezarmării. Nu vom face concesii 
în problema dacă arma nucleară

din
18 state.
declarat șeful dele- 
puterile occidentale 
deocamdată dorința 
la un acord asupra

programului de de-

declarat că U.R.S.S. 
meargă în întîmpi-

forțelor ar-

conducătorul 
vom renunța
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Realizările științifice permit deosebirea 
cutremurelor de experiențele nucleare

LONDRA 24 (Agerpres). — Des- 
chizînd dezbaterile asupra dezar
mării în Camera Comunelor, labu
ristul Philip Noel-Baker a chemat 
guvernul englez să adopte o poziție 
mai independentă. la tratativele a- 
supra dezarmării. El a criticat ce
rerile persistente ale- S.U;A. -de a se 
trimite echipe de inspecție pe teri
toriul sovietic drept condiție pentru 
încheierea tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare.

Godber, ministrul de stat în Mi-

nisterul Afacerilor Externe, a tăgă
duit că la tratativele de la Geneva 
Anglia urmează cu docilitate Sta
tele Unite. El a fost însă nevoit să 
recunoască că realizările științifice 
permit să se identifice fenomenele 
seismice și să se deosebească cutre
murele de pămînt de experiențele 
nucleare.

Luînd cuvîntul, liberalul Huson a 
declarat că Occidentul „s-a fixat pe 
o poziție de imobilitate politică”.

Fostul procuror 
general' vest ger
man Fränkel — 
jurist hitlerist care 
are pe

Desen de
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la pen-

omenești 
fost scos 
sie, atribuindu-i-se 
o pensie substan
țială (ziarele).
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Nu aveți vîrs- 
ta pentru pensio
nare dar anii ser
viți sub naziști ii 
socotim dublu...

trebuie interzisă în întregime, dacă 
trebuie să fie distruse toate stocu
rile acumulate ale acestei arme. A 
scoate de pe ordinea de zi problema 
interzicerii armei nucleare este cu 
neputință, toate popoarele așteaptă 
rezolvarea ei, deoarece de aceasta 
depinde viața lor, prosperitatea lor.

Același lucru trebuie spus și des
pre propunerea noastră de a se li
chida toate bazele militare străine, 
de a se evacua toate trupele străine, 
aflate pe teritoriul oricărui stat.

Subliniind încă 
Comitetului celor 
concepe guvernul 
a se ajunge la un 
iectului de tratat 
zarmarea generală și totală, 
Gromîko și-a exprimat în încheiere 
speranța că S.U.A., Anglia și cele
lalte puteri occidentale vor adopta 
o poziție constructivă, concretă, în 
principalele probleme fără de care 
dezarmarea nu este posibilă.

La sfîrșitul ședinței din 24 iulie 
a fost aprobată viitoarea ordine a 
lucrărilor comitetului, elaborată de 
cei doi copreședinți ai ei. La 25 iulie 
are loc o nouă ședință plenară a 
comitetului.

o dată că sarcina 
18, după 
sovietic, constă în 
acord asupra pro- 
cu privire la de- 
“ ' *“ A.

cum o

GENEVA 24 (Agerpres). — TASS : 
La 24 iulie a avut loc la reședința de
legației sovietice o întrevedere între 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și Dean Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A.

La întrevedere au participat I. I. Ili- 
cev, membru al Colegiului Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. G. 
Kovalev, consilier al delegației 
U.R.S.S., F. Kohler, secretar de sfat 
adjunct pentru problemele europene, 
și M. Hillenbrand, șeful direcției pen
tru problemele Germaniei a Departa
mentului de Stat al S.U.A.

GENEVA 24 (Agerpres). 
transmite : în seara
A. A. 
terne 
cu A. 
ne al 
de față G. M. Pușkin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al U.R.S.S.

------ O®O-------

TASS 
zilei de 23 iulie 

Gromîko, ministrul afacerilor ex
al U.R.S.S., a avut o întrevedere 
Home, ministrul afacerilor exter- 
Marii Britanii. La întîlnire a fost

200 000 de
argentinieni în grevă

muncitori

200 000 de mun-BUENOS AIRES.
citori argentinieni afiliați la Confe
derația generală a muncitorilor fe
roviari, au declarat greve perlate, 
care voi ține pînă la 26 iulie. Sa- 
lariații Ministerului Justiției au 
declarat de asemenea grevă. în 
grevă se află și personalul Univer
sității din Buenos Aires.
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Manifestație a oamenilor muncii din Neapole, organizată în sprijinul revendicărilor constructori
lor de nave împotriva șomajului.

a
Conferința de 
președintelui

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
a 
a

La 23 iulie, la Washington 
loc o conferință de presă 
ședintelui S.U.A., Kennedy.

Președintelui i s-au pus 
de întrebări în legătură cu 
rile de la Geneva dintre 
Gromîko. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și D. Rusk, secreta
rul de stat al S.U.A. Printre altele, 
corespondenții l-au rugat pe Ken
nedy să aprecieze actualele perspec
tive ale reglementării pașnice a pro
blemei germane.

în răspunsul său, Kennedy a sub
liniat că pînă acum, în această 
problemă nu s-a realizat, după cum 
s-a exprimat el, nici un progres. EL 
a spus însă că secretarul de stat 
Rusk va continua, fără îndoială, în- 
tîlnirile cu A. A. Gromîko și că va 
putea rărnîne în continuare la Ge
neva, dacă aceasta ar fi de folos.

Răspunzînd la întrebarea, care 
pot fi consecințele semnării Trata
tului de pace cu R. D. Germană de 
către Uniunea Sovietică în condi
țiile inexistenței vreunui acord cu 
privire la Berlin, Kennedy a spus 
că preferă să arate ce se poate face 
pentru elaborarea unei hotărîri re
ciproc acceptabile și să nu facă 
pronosticuri despre ceea ce s-ar pu
tea întîmpla în caz contrariu. Re
ferindu-se, în această ordine de idei, 
la recenta sa întrevedere cu A. F. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., președintele a subliniat că 
el speră și pe viitor să se întîlneas- 
că în mod periodic cu ambasado
rul sovietic, ceea ce, după cum a 
arătat președintele, va fi extrem de 
util pentru lămurirea punctului de 
vedere al S.U.A. și clarificarea 
punctului de vedere sovietic.

în legătură cu declarația guver
nului sovietic că. drept răspuns la 
seria de experiențe cu arma nuclea
ră americană, au fost date instruc
țiuni să se efectueze experiențe cu 
arme nucleare sovietice de cele mai

y

avut 
pre-

serieo 
întîlni- 
A. A.

experiențelor so-

rugat să explice 
de vedere al

noi tipuri, președintele S.U.A. a fost 
solicitat să spună dacă el conside
ră cu putință un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară după efectuarea expe
riențelor de către Uniunea Sovie
tică.

Kennedy nu a răspuns direct la 
această întrebare. Totodată, el a lă
sat să se înțeleagă că Statele Unite 
pot efectua o nouă serie de expe
riențe cu arma nucleară. Kennedy 
a spus că problema noilor explozii 
nucleare americane va fi rezolvată 
pe baza analizei 
vietice.

Kennedy a fost 
dacă, din punctul
S.U.A., va fi posibil să se exercite 
controlul asupra respectării unui 
tratat cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare fără să se în
ființeze posturi de inspecție pe te
ritoriul Uniunii Sovietice. Președin
tele a răspuns că în momentul de 
față S.U.A. nu se situează pe o a- 
semenea poziție. Studiem însă, a a- 
dăugat .el, noile date obținute recent 
cu privire la posibilitățile tehnice 
de detectare a exploziilor nucleară 
subterane și guvernul S.U.A. va 
trage concluziile la sfîrșitul săptă- 
mînii acesteia și va pune informa
țiile èxistente la dispoziția confe
rinței pentru dezarmare, care 
desfășoară activitatea în prezent 
Geneva.

Președintelui i-au fost puse de
semenea o serie de întrebări refe
ritoare la actuala situație economi
că a S.U.A. Răspunzînd, Kenne
dy și-a exprimat regretul că 
Statele Unite nu au putut „elabo
ra o formulă economică care să 
sprijine creșterea economiei noas
tre". Kennedy a declarat că va fi 
mai bine să se facă o apreciere a 
situației economice a țării după ce 
vor fi primite și prelucrate datele 
statistice pe luna iulie.

CAIRO 24 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 22 iulie, în piața Al- 
Gumhuria din Cairo s-a desfășurat 
un mare miting organizat de Uniu
nea națională a R.A.U., în cinstea 
celei 
luției 
1952.

La
Nasser, a rostit o cuvîntare care a 
durat peste două ore. El a vorbit 
despre istoricul luptei poporului 
egiptean pentru independență.

După-zece ani de la revoluție po
sedăm o uriașă experiență, deși am 
comis și greșeli. Am reușit să lichi
dăm imperialismul din țara noas
tră. Revoluția a avut loc cu scopul 
de a lichida dominația imperialistă, 
feudalismul și monopolurile. Para
lel cu experiența politică ne-am în
sușit o bogată experiență în dome-' 
niul economiei... Singura cale pen
tru noi a fost calea naționalizării și 
experiența noastră, deși au existat 
unele greșeli, s-a dovedit a fi reu
șită.

Nasser a vorbit apoi despre noul 
buget pe exercițiul financiar 1962— 
1963 și a menționat date compara
tive despre valorificarea de noi pă
mânturi. înfăptuirea reformei a- 
grare, a declarat el, a dus la mari 
schimbări la sate’.

Referindu-se la problema împru
muturilor străine, Nasser a declarat 
că aceste împrumuturi sînt folosite 
pentru dezvoltarea industrială a 
țării. în prezent, a declarat Nasser, 
în industria R.A.U. lucrează cu

de-a 10-a aniversări a revo
care a avut loc în Egipt în

miting, președintele R.A.U.,

250 000 de muncitori mai mult de
cît înainte. R.A.U. produce nume
roase mărfuri industriale noi folo
site nu numai în țară, ci care sînt 
exportate și în alte țări.

Vorbind despre acordul cu Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică cu 
privire la livrări de armament, 
Nasser a declarat : Am achiziționat 
arme sovietice fără nici un fel de 
condiții. Noi ne-am pronunțat îm
potriva pactului de la Bagdad, îm
potriva bazelor militare și a alian
țelor militare.

Anglia și Franța au vrut să ră- 
mînem pentru totdeauna în zona 
lor de influență. Dar noi am vrut 
să fim liberi. Ne-am format o ar
mată puternică și ea apără frontie
rele noastre.

în încheiere, Nasser a chemat po
porul să-și sporească eforturile pen
tru construirea unei vieți noi, să 
lupte pentru a obține unitatea po
porului. '

★

CAIRO 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, a primit la 23 iu
lie pe P. A. Satiukov, redactor-șef 
al ziarului „Pravda”, și A. I. Ad- 
jubei, redactor-șef al ziarului „Izves
tia". De față se afla V. I. Erofeev, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.A.U,

în cursul convorbirii prietenești, 
președintelui i-a fost remis un me
saj din partea lui N. S. Hrușciov și 
a lui L. I. Brejnev, cu prilejul ce
lei de-a zecea aniversări a revoluției 
din Egipt.
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LONDRA. Delegația economică 
romînă condusă de Sergiu Bulga- 
coff, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat- al Planificării, care, la in
vitația guvernului britanic, face o 
vizită dp informare în Marea Bri- 
tanie, a fost primită la 19 iulie la 
Ministerul de Externe britanic de 
Peter Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar.

în seara aceleiași zile, Camera de 
Comerț din Londra a oferit o re
cepție în cinstea delegației.

Membrii delegației au avut între
vederi la Trezoreria britanică și la 
Federația industriașilor britanici.

La 22 iulie, delegația a părăsit 
Londra pentru a vizita o serie de 
obiective industriale din Sheffield 
și Manchester.

Declarația Partidului 
Comunist din Peru

LIMA 24 (Ageipres). — Comitetul 
Politic al Partidului Comunist din 
Peru a dat publicității o declarație 
în legătură cu recenta lovitură de 
stat, în,urma căreia a fost răsturnat 
guvernul Prado și o juntă militară 
a preluat puterea.

„în actuala situație anormală, ca- 
lea justă de urmat, se spune în de
clarație, este formarea unei uniuni 
democratice provizorii cu participa
rea partidelor democratice și a or
ganizațiilor care reprezintă masele 
populare". Partidele democratice și 
forțele populare trebuie să desfă
șoare o mișcare amplă pentru a im
pune înlocuirea juntei militare prin- 
tr-o uniune democratică a poporu
lui, care să respecte libertățile de
mocratice și să elibereze țara de 
subordonarea față de imperialismul 
american.

24 iulie

★

LIMA. Potrivit relatărilor agen
ției Associated Press, la 
noua juntă militară a dat publici
tății un decret prin care generalul 
Ricardo Perez Godoy este numit 
„șeful executiv” al juntei militare. 
Decretul atribuie juntei, formată 
din 12 militari, puteri depline legis
lative și executive. în locul legilor, 
junta va adopta decrete-legi.

DELHI. înapoindu-se din Indoné- 
zia, A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și persoanele care-1 înso
țesc,- au sosit în ziua de 23 iulie la 
Delhi.

BERLIN. S-a anunțat oficial că 
guvernul Republicii Democrate Ger
mane a trimis guverneloi- tuturor 
țărilor materiale cu privire la ac
țiunile criminale întreprinse în ul
tima vreme împotriva R. D. Germa
ne și a cetățenilor acestui stat. A- 
ceste acțiuni 
tă a politicii 
în Germania 
occidental.

sînt o parte integran- 
revanșarde promovate 
occidentală și Berlinul

BONN. Potrivit datelor statistice 
privind situația economică a țărilor 
Comunității Europene publicate la 
Bonn, reiese că în țările Pieței co
mune se constată o scădere a pro
ducției agricole în comparație, eu 
producția anilor precedenți.

LONDRA. Pensionarii englezi au 
organizat la 21 iulie o demonstrație 
neobișnuită în Piața Trafalgar. A- 
proximativ 500 de londonezi în vîrs- 
tă s-au așezat în fața coloanei lui 
Nelson pe scaunele care le adu
seseră cu ei. Ei au cerut majora
rea pensiilor din cauza creșterii 
scumpetei. Numeroase organizații 
sindicale sprijină lupta pensionari
lor.
----- -----090-----

O sentință samavolnică

B ăun exemplu de reglementare pașnică
o problemă litigioasă în spiritul 
respectării intereselor 
părților, oricare ar fi 
tățile ivite în cale, 
fi pînă la urmă înlăturate și 
poate fi realizat un acord reciproc 
acceptabil. Cazul Laosului a ară
tat că prin folosirea metodei tra
tativelor pașnice s-ar putea obține 
rezultate' rodnice și în reglemen
tarea altor probleme internaționale 
care mențin și chiar agravează 
încordarea. „Acordul asupra Lao- 
..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

La Palatul Națiunilor din Ge
neva, s-a împlinit luni ultimul act 
al conferinței celor 14 state pentru 
Laos. Șefii delegațiilor participante 
au semnat cele două documente 
adoptate de conferință în unanimi
tate : declarația cu privire la neu
tralitatea Laosului și protocolul la 
această declarație. Greu încerca
tul popor laoțian, avînd în primele 
rînduri forțele patriotice ale țării, 
înregistrează astfel, împreună cu 
țările socialiste, cu toate forțele 
păcii, care au depus eforturi pen
tru reglementarea pașnică a pro
blemei Laosului, un important 
succes.

Salutat cu satisfacție și simpatie 
: de popoarele iubitoare de pace, 
; evenimentul prezintă o deosebită 

însemnătate. El deschide o nouă 
' pagină în viața acestui popor, 
: creîndu-i condițiile și posibilitățile 

necesare pentru dezvoltarea unui 
; Laos neutru, independent și paș

nic. „După îndelungate eforturi — 
! a arătat în cuvîntarea sa primul 

ministru, prințul Suvanna ~ 
; — lucrările conferinței au

cheiate și poporul laoțian 
dea, însfîrșit, împlinirea 
țiilor.sale naționale, reșpectarea 
dreptului său de a trăi în condi
țiile păcii, neutralității și unității 

! naționale. Această zi va rămîne 
; întipărită pe vecie în istoria Lao

sului".
: Succesul cu care s-au încheiat
! tratativele în problema laoțiană 

este deosebit de important și din 
punct de vedere al influenței sale 
asupra situației internaționale. Li- 
chidînd încă un focar de primejdie 
în Asia de sud-est, el constituie nu 
numai un pas important pe calea 
întăririi. păcii în această regiune 
a lumii ; reglementarea problemei 

I laoțiene reprezintă un grăitor e- 
; xemplu care confirmă că atunci . și însumînd peste jumătate 
; cînd există dorința de a soluționa populația planetei noastre.

Fumma 
lost în- 
va ve- 
aspira-

tuturoi 
dificul- 

ele pot

Comentariul zilei
''Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'
sulul — recunoaște și ziarul fran
cez „Le Monde" — ar trebui să fie 
de natură să ușureze discuțiile a- 
supra altor puncte litigioase între 
Est și Vest".

în ce privește statutul pe care-1 
va avea de aci înainte Laosul ca 
stat neutru, semnăturile depuse pe 
documentele conferinței de la Ge
neva au creat o garanție interna
țională. Ele angajează răspunde
rea statelor participante pentru 
respectarea întocmai a prevederi
lor și pentru traducerea lor în 
viață. Opinia publică mondială și 
în primul rînd poporul laoțian, cer 
să se asigure certitudinea că nu 
se va mai repeta trista experiență 
a nerespectării acordurilor de la 
Geneva din 1954 — violate prin 
rebeliunea care a încercat să 
transforme Laosul într-un „stat an
ticomunist". Cu atît mai mult, 
cu cît astăzi garanțiile vin din 
partea a 13 țări, reprezentînd cele 
trei principale grupe de state — 
socialiste, neutre și membre ale 
blocurilor militare occidentale — 

din 
Cu

ATENA 24 (Agprprts). — TASS 
transmite : La 23 iulie, Tribunalul 
militar din Atena, după scurte dez
bateri judiciare pe baza dovezilor 
ticluite de Asfalia (poliția politică), 
a condamnat pe F. Vettas, membru 
al C.C. al P.C. din Grecia, la închi
soare pe viață, sub acuzația absurdă 
de „spionaj”. Deputății în parlament 
și alți fruntași ai vieții publice care 
au depus la proces au subliniat că 
.Vettas este persecutat de autorități 
pentru activitatea sa politică, pen
tru faptul că a participat la mișca
rea de rezistență a poporului grec 
în anii ocupațidi hitleriste în Gre
cia. Apărarea a protestat împotriva 
faptului că prin încălcarea constitu
ției, cetățenii greci continuă să fie 
judecați pentru activitatea lor poli-- 
tică.

WASHINGTON. Ministrul muncii 
al S.U.A., a cerut. ■ reglementarea 
grabnică ä grevei celor 8 500 de 
muncitori de la șantierele societă
ții „Electric Boat Shipyards“, unde 
se construiesc submarine înzestrate 
cu rachete. „Goldberg mențio-

------ - nează agenția U.P.I. — a spus că 
disputa trebuie să fie reglementată 
rapid, în decurs de o zi sau două. 
Altfel guvernul va luă în considera
ție alte măsuri“. Aceasta, continuă 
agenția,, reprezintă o aluzie la folo
sirea de către 
Taft-Hartley.

ADEN. 50 000 
lonia britanică 
grevă generală în semn de protest 
împotriva tratativelor de la Londra 
în vederea includerii Adenului în 
„federația" creată în regiunea Gol
fului Persic de colonialiștii britanici. 
Greva a paralizat activitatea între
prinderilor, comerțul și transportu
rile.

Ml

atît mai mare este și ponderea in
ternațională a obligațiilor asu
mate de parțicipanții la conferință 
de a nu admite nici un fel de ac
țiuni care ar putea, direct sau in
direct, să dăuneze suveranității, 
independenței, neutralității și uni
tății Laosului.

O cerință importantă în această 
privință este retragerea numeroși
lor ^consilieri“ militari ameri
cani . cît și din alte țări mem
bre ale S.E.A.T.O. In situația nou 
creată, cînd Laosului trebuie să 
i se acorde posibilitatea de a se 
organiza și dezvolta liber și ne
stingherit, este imperios necesar 
să dispară și. amenințarea creată 
nu de mult la frontierele sale prin 
debarcarea trupelor americane în 
Tailanda..Nu trebuie uitată, de a- 
semeneă, atitudinea cercurilor gu
vernante din Vietnamul de . Sud, 
care, după cum, a reieșit chiar din. 
declarațiile, făcpte la încheierea 
conferinței, de. reprezentantul .sud- 
vietnamez, n.u .privesc cu ochi buni 
rezultatele, obținute la Geneva și.îpi , 
Laos. După , cum subliniază agen
ția France Presse, „aceste cercuri 
au ..primit ; acordul mai degrabă cu 
resemnare, decît cu entuziasm".

Perspectivele., deschise înaintea 
laoțienilor constituie o temeinică 
sursă de încredere în propriile lor 
forte. într-o atmosferă de pace și 
securitate, ei vor putea să se o- 
cupe de soluționarea problemelor 
politice interne, de organizarea și 
dezvoltarea : economiei și culturii.

Poporul romîn, care a urmărit 
cu simpatie eforturile eroice ale 
poporului laoțian, se bucură și-l 
felicită din inimă pentru succesul 
obținut, urîndu-i să făurească un 
Laos pașnic, neutru, independent 
și prosper, factor de întărire a 
păcii în- Asia , de sud-est și în 
lume.

L. RODESCU

președinte a legii

de muncitori din co- 
Aden au declarat

MADRID. Guvernul spaniol a ho- 
tărît să pună în libertate pe căpe
teniile organizației fasciste O.A.S. — 
Lacheroy, Lagaillarde, Ortiz, Anthes 
și Fechoze. (Lacheroy și Ortiz’ fu
seseră condamnați la moarte de 
autoritățile franceze pentru partici
pare la puciul fascist din Algeria 
din 1961, iar Lagaillarde — la 10 
ani muncă silnică).

TEL AVIV. Pentru a douai-oară 
în ultimele zece zile, în Izrael se 
află: în grevă lucrătorii de la socie
tatea de electricitate din partea de 
slid a1 țării: ■ Greva-reprezintă un 
protest'■împotriva'. refuzului admi
nistrației societății de a ’ satisface 
revendicările -muncitorilor.

•o-----

Dictatorul sud-victnamcz 
sc râiuicștc cu adversarii

HANOI 24 (Agerpres), — După cum 
se anunjă din Saigon, polifia secretă 
sud-vietnameză a arestat alte trei per
sonalități de seamă care au luat ati
tudine împotriva regirjiglui polițist 
instaurat în țară de către Ngo Dinh 
Diem. Printre ele se află dr. Nguyen 
Xiuan Chu, fost director al Institutului 
oncologic. Arestarea noului grup este 
pusă în legătură cu intențiile dictato
rului de la Saigon de a arunca dincolo 
de grafii pe fpți adversarii săi politici 
cît de cît însemnați’.-

0*0

cu 
e- 
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Negociatorii englezi fac noi concesii Pieței comune
BRUXELLES 24 (Agerpres). — 

Referindu-se la recentele tratative 
de la Bruxelles dintre Anglia și ță
rile Pieței comune, în legătură 
situația agriculturii engleze în 
ventualitatea aderării Angliei
Piața comună, corespondentul agen
ției France Presse arată că la aceste 
tratative reprezentantul Angliei, 
Heath, „s-a îndepărtat mult de po
zițiile inițiale ale Angliei, făcînd o 
serie de concesii importante". Ast
fel, precizează corespondentul, An
glia a renunțat-la garanțiile pe care 
le cerea de la „cei șase“ în ceea ce

privește prevenirea scăderii venitui 
rilor agricultorilor britanici, accep- 
tînd ca problema veniturilor agri
cultorilor să fie soluționată, în an
samblu, pe întreaga organizație și a 
acceptat principiul ca problemele a- 
gricole să fie examinate pe regiuni 
agricole și nu pe țări, așa cum in
sistase inițial.

Corespondentul din Londra al a- 
genției United Press International, 
Knox, arată că noile tranzacții in
tervenite la Bruxelles au stîrnit o 
vie nemulțumire, în- rândurile opi
niei publice engleze.
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