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Toate lucrările agricole la timpul optim!
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Culturi furajere în miriște 
pe suprafețe cît mai mari

Printre brigăzile fruntașe în producție de la Filatura Romînească de Bumbac din Capitală se 
numără și cea condusă de tov. Elena Nicolae, din secția răsucit. Muncitoarele din brigadă au dat de 
la începutul anului și pînă în prezent mai bine de 890 kg fire răsucite peste sarcinile de plan. Iată în 
fotografie cîteva muncitoare din brigadă (de la stingă la dreapta) : Elena Panciu, Florica Petrescu, Maria 
Doiciu, Elena Nicolae, Chira Ungureanu, Elena Șerbă nescu și Maria Toma. (Foto : Gh. Vlnțilă)în aceste zile, 
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timp scurt este o 
sarcină de mare 
însemnătate. Dar 

odată cu secerișul și treierișul nu 
trebuie să fie neglijate și alte lu
crări tot atît de importante.

încheierea colectivizării agricul
turii creează cele mai favorabile 
condiții nu numai pentru sporirea 
recoltei la hectar, ci și pentru o 
dezvoltare puternică a sectorului 
zootehnic. Gospodăriile colective au 
prevăzut în planurile lor de pro
ducție pe acest an sporirea efecti
velor de animale. Pentru asigurarea 
unor producții mari de lapte și car
ne, animalele trebuie îngrijite și 
hrănite în cele mai bune condiții. 
Realizarea acestui obiectiv este ho- 
tărîtă în mare măsură de dezvolta
rea unei puternice baze furajere. 
Asigurarea unor cantități îndestulă
toare de nutrețuri de bună calitate 
trebuie să constituie o preocupare 
de căpetenie a fiecărei unități-agri
cole socialiste, a consiliilor agricole 
regionale și raionale. Dacă se folo
sesc pe deplin toate resursele exis
tente, în fiecare gospodărie se pot 
asigura din abundență, cantitativ și 
pe sorturi, nutrețuri pentru furaja
rea animalelor.

Cultivarea plantelor furajere în 
miriște reprezintă una din măsurile 
importante pentru sporirea produc
ției de nutrețuri în gospodăriile co
lective și de stat. Culturile în mi
riște pot asigura mai ales nutrețu
rile verzi în partea a doua a verii 
și în lunile de toamnă, perioadă 
cînd în multe unități agricole se 
simte nevoia de furaje. Totodată, 
nutrețul produs în miriște se poate

această 
într-un

pregăti fie sub formă de siloz sau 
fîn, folosindu-se în acest fel în hra
na animalelor pe timp de iarnă.

Experiența multor gospodării co
lective arată ce mare importanță au 
culturile duble pentru a asigura a- 
nimalelor o hrană îndestulătoare și 
ieftină. în anul trecut, colectiviștii 
din Piscu-Vechi, raionul Calafat, 
din necesarul de 4 000 tone siloz, au 
realizat 2 400 tone prin cultivarea a 
145 ha porumb în miriște, iar prin 
cultivarea altor 35 ha cu porumb 
pentru masă verde au obținut în 
plus peste 400 tone furaje. Trăgînd 
învățăminte din experiența anului 
trecut, în acest an colectiviștii din 
Piscu-Vechi acordă și mai mare 
atenție culturilor duble. Pe lin
gă suprafețele semănate cu plan
te furajere după borceag, secară 
ei au însămînțat 150 ha cu po
rumb pentru siloz în miriștea de 
grîu. Și alte gospodării au pro
cedat la fel. Trebuie spus însă că în 
unele gospodării semănatul în mi
riște a culturilor duble este mult 
rămas în urmă. Cu toate că în re
giunile București, Dobrogea, Galați, 
Ploiești, Oltenia și altele strînsul re
coltei s-a terminat, s-ap însămînțat 
suprafețe foarte mici în miriște.

Conducerile gospodăriilor de stat 
și colective, consiliile agricole au 
datoria să ia măsurile necesare pen
tru grăbirea semănatului în miriște 
a culturilor furajere care vor con
tribui la completarea balanței fura
jere, la o mai bună hrănire a ani
malelor și prin urmare la sporirea 
producției din sectorul zootehnic.

Conducerile gospodăriilor de stat 
și colective, consiliile agricole re
gionale și raionale trebuie să ia 
măsuri pentru asigurarea bazei fu
rajere, astfel ca animalele să fie 
bine hrănite în timpul iernii, să se 
asigure obținerea unei producții 
mari de carne, lapte, lină și alte 
produse necesare bunei aprovizio
nări a populației.

în regiunea 
s-a terminat 
griului. Cele 
388 000 de hectare în- 
sămînțate cu griu și se
cară au fost secerate 
într.un timp mai scurt 
față de campania din 
anul trecut. Consiliile 
agricole din regiune au 
pregătit din vreme 
campania de recoltare. 
Au fost reparate din 
timp mașinile și trac
toarele, s.a organizat 
temeinic munca repar-

Oltenia 
recoltatul 

aproape

tzzindu.se judicios for
țele. Recoltatul a fost 
efectuat treptat, pe mă
sură ce griul dădea în 
pîrgă evitîndu-se ast
fel pierderile. O contri
buție însemnată la gră
birea recoltatului a a- 
dus-o folosirea unui nu
măr mai mare de com. 
bine și mașini. în re
giune au lucrat în acest 
an, de pildă, cu 534 com
bine mai mult decît a- 
nul trecut.

Pînă acum s-a treierat 
60 la sută din recolta 
de grîu și secară. Raio. 
nul Segarcea a și ter
minat această lucrare, 
iar în gospodăriile co
lective din raioanele Ca
lafat, Corabia, Caracal, 
ea se apropie de sfîrșit.

Paralel cu treierișul, 
mecanizatorii și colec
tiviștii execută arături. 
Pînă miercuri a fost a. 
rată o suprafață de 
76 000 hectare.

(Agerpres)
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IN REGIUNEA IAȘI La Fabrica „Temelia“-Brașov

Treierișul să se desfășoare 
în ritm cu

în regiunea lași culturile păioase au 
ajuns mai tîrziu la maturitate. în mo
mentul de față, peste fot lanurile sînt 
bune de secerat. în toate raioanele se 
lucrează de zor la recoltatul cerealelor 
păioase. în raioanele' din sudul regiunii 
— Bîrlad, Huși, Vaslui — această lu
crare s-a făcut în proporție de peste 
60 la sută. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut mecanizatorii din gospo
dăriile de stat care pînă în 
de 23 iulie recoltaseră cu 
peste 15 000 ha din cele 
cultivate cu grîu.

în gospodăriile colective 
bune rezultate s-au obținut acolo unde 
munca este bine organizată, unde com
binele, secerătorile-legăfori, batozele, 
atelajele pentru transport etc. sînt fo
losite din plin. Colectiviștii din Pribești 
au adunat pînă acum grîul de pe o 
suprafață de 300 ha din cele 385 ha 
cultivate. Aci, munca fiind bine orga
nizată, treierișul merge în același ritm 
cu secerișul. Tractoarele de la S.M.T. 
Codăeșfi sînt folosite ziua la freieriș, 
iar noaptea la arat. Pe 20 ha arate 
s-a și semănat porumb în cultură dublă. 
Bine este organizată munca și la gos
podăria colectivă Negrești unde la re-

seara zilei 
combinele 
21 000 ha

(Foto : A. Cartojann)

După recoltarea griului în regiunea Dobrogea

Pentru 
să se 

și mai 
gospo- 
și de

îngrășăminte organi- 
și minerale, semăna- 
în perioada optimă 
semințe din soiuri 

grăpatul la

la G.A.S. 
cele 1 250 
grîu s-au 

kg la

stat 
să 
lor 
țile 
sar 
de aceste gospodării pe 
tarlalele unde s-au obți
nut cele mai mari pro
ducții să fie larg popu
larizate și aplicate dife
rențiat în întreaga regiu
ne. Așa cum arată expe
riența, bătălia pentru re
colte mari de grîu în 
1963 trebuie desfășurată 
cu toată intensitatea încă 
de pe acum. Terenurile 
destinate culturii griului 
trebuie arate și îngră
șate, sămînța, din cele 
mai productive soiuri, 
asigurată și condiționată, 
astfel ca semănatul să 
fie făcut la timp optim 
și la un înalt nivel agro
tehnic.

cipitații, adică mult mai 
puțin față de cît este 
normal. Totuși, lucrătorii 
acestei gospodării au 
obținut, în medie, pe cele 
500 ha cultivate cu grîu, 
peste 3 500 kg boabe la 
hectar.

Recoltele mari de grîu 
realizate în acest an în 
Dobrogea sînt rodul hăr
niciei și priceperii cu 
care colectiviștii, meca
nizatorii din S.M.T. și lu
crătorii din gospodăriile 
de stat au muncit pen
tru aplicarea pe scară 
largă a metodelor agro
tehnice avansate.

Arăturile adînci, bine 
mărunțite și efectuate la 
timp în vederea însă- 
mînțării, îngrășarea te
renului cu mari cantități 
de 
ce 
tul 
cu 
productive, 
vreme al culturii — iată 
ce a determinat obține
rea acestor rezultate.

Este de menționat că 
în trecut Dobrogea a lost 
una din legiunile cu cele 
mai scăzute recolte.

Rezultatele obținute 
anul acesta de gospodă-

In regiunpa Dobrogea 
s-a terminat strînsul re
coltei de grîu. Rodul 
muncii depuse de colec
tiviști și mecanizatori, de 
lucrătorii din G.A.S. de-a 
lungul anului este bogat.

Unele gospodării agri
cole colective și Gostat
uri, muncind foarte bine, 
au obținut rezultate deo
sebite, care întrec simți
tor media la hectar pe 
regiune și merită să fie 
larg cunoscute ca un 
exemplu mobilizator pen
tru lucrătorii din agri
cultură.

In regiune, 69 dintre 
gospodăriile agricole co
lective au 
medie, 
ha o recoltă de pes
te 2 000 kg grîu la 
hectar ; dintre acestea 12 
gospodării colective au 
realizat peste 2 500 kg la 
hectar, de pe 4 771 hec
tare. La G.A.C. Agaua, 
raionul Hîrșova, s-au ob
ținut, în medie pe întrea
ga suprafață 3 220 kg 
grîu la ha, iar pe o tarla 
de 20 ha — 4 310 kg la 
ha ; la G.A.C. Carcaliu, 
raionul Măcin — 3 000 kg 
la ha, iar pe o suprafață

de 40 ha — 4 625 kg la 
ha ; la G.A.C. Anadol- 
chioiu, orașul Constanța, 
3 201 kg, iar pe 24 ha — 
3 626 kg la ha etc.

La gospodăriile de stat 
recoltele sînt și mai bune. 
Astfel, 17 G.A.S., repre
zentând 33 la sută din 
numărul unităților produ
cătoare de grîu din re
giune, au obținut de pe 
19 153 ha peste 2 500 kg 
la ha. Dintre acestea, 6 
gospodării au obținut, în 
medie, pe o suprafață 
de 4 597 ha peste 3 000 
kg grîu la ha ; 
Moșneni, de pe 
ha cultivate cu 
recoltat 3 500 
ha ; tot la această gos
podărie, pe o tarla de 
19 ha s-a obținut o pro
ducție record : 7 573 kg 
grîu la ha, iar pe alte 6 
ha — 6 813 kg la ha etc.

Trebuie arătat că aces
te recolte au fost obținute 
în condiții naturale puțin 
favorabile. La G.A.S. 
Muriatlar, de exemplu, de 
la 1 octombrie, deci de 
la semănat și pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, au 
căzut doar 206 mm pre

riile de stat și colective 
din regiunea Dobrogea 
dovedesc încă o dată re
zervele mari de care dis
pune agricultura socia
listă pentru sporirea pro
ducției agricole, 
ca în anul viitor 
obțină rezultate 
bune, ca în toate 
dăriile colective 

recoltele de grîu 
fie la nivelul ce- 
realizate în unită- 
fruntașe, este nece- 
ca metodele folosite

obținut, în
de pe 45 767

In amurg pe ogoare

secerișul
coltat se lucrează cu 3 combine. Fie
care din cei 3 combined recoltează 
zilnic cite 14—15 000 kg grîu. Combi- 
nerii C. Ciobanu și Milufă Marian, 
membri de partid, care lucrează la bri
gada Glodeni a gospodăriei colective 
Parpanija, raionul Negrești, au recoltat 
în mai puțin de două zile 40 ha cereale 
păioase. Milufă Marian își respectă an
gajamentul luat cu ocazia primirii lui 
direct în rîndurile membrilor de partid, 
de a sprijini pe colectiviști în sporirea 
producției prin executarea la timp și 
de bună calitate a tuturor lucrărilor.

Fafă de realizările obținute la se
ceriș, treierișul este rămas în urmă. 
Pînă în seara zilei de 22 iulie se re
coltaseră 67 294 ha și șe treierase re
colta de pe numai 19 886 ha. La gos
podăria colectivă Vulturești, raionul 
Negrești, s-au recoltat 114 ha cu grîu, 
dar nu s-a cărat nimic la arie și din 
această cauză treierișul n-a început. 
Nu se fac nici arăturile deoarece te
renul nu a fost eliberat. Aici două 
tractoare ale S.M.T.-ului Negrești stau 
nefolosite. Deși s-a strîns recolta de 
pe o bună suprafață și la gospodăriile 
colective Pocreaca, Schitu Duca din 
raionul lași, Ciortești și Codești din 
raionul.. Vaslui, treierișul n-a început 
peste töt. La sediul brigăzii de trac
toare de la gospodăria colectivă Po
creaca trei batoze au stat aliniate pînă 
în seara zilei de 23 iulie fără să fie 
duse la arie. Colectiviștii din Dumi- 
treșfii-Gălăfii, deserviți de aceeași bri
gadă de tractoare, aveau aria amena
jată dar batoza întîrzia să sosească.

Decalaj mare între treieriș și seceriș 
există și la gospodăriile colective 
Scheia și Drăgușeni, raionul Negrești, 
Valea Rea și Muntenii de Sus, raionul 
Vaslui, și în alte părți. In raionul Ne
grești din cele HO arii fixate n-au fost 
amenajate nici jumătate.

In regiunea lași sînt toate condițiile 
pentru grăbirea lucrărilor de strîngere 
a recoltei. Organele locale de partid 
și de stat au datoria să ia măsurile 
necesare, să 
recoltatul și 
joaselor.

intervină operativ pentru 
treieratul la timp al pă

lii. CORCACI 
coresp. „Scînteii”

Instalații de captare a prafului
BRAȘOV (coiesp. „Scînteii"). — La fabrica de ci

ment „Temelia" din Brașov s-a pus in funcțiune un 
electro-filtru de captare a prafului. Prin aceasta se 
recuperează zilnic 8 tone de materie primă care se 
pulveriza în aer sub formă de praf. Tot în acest scop 
nu de mult la sectorul uscătorie s-a montat și dat în 
folosință o instalație care funcționează cu ajutorul 
unei perdele de 
apă. In sala de 
clincher se a- 
daptează venti
latoare 
pentru 
fuire.

Toate
contribuie la îm
bunătățirea con
dițiilor de mun
că ale cimentiș- 
tilor și la obți
nerea unor eco
nomii însemnate 
de materii prime.

speciale 
despră-

acestea

Noi centrale tclcionice 
(into mate

La Eforie-Nord și Pitești au fost puse 
de curînd in funcțiune noi centrale tele
fonice automate. înzestrate cu echipa
ment de fabricație romînească prevăzut 
cu o serie de subansamble electronice, 
noile centrale asigură servirea în cele 
mai bune condiții a abonaților.

Și în alte părți ale țării se execută în 
prezent lucrări asemănătoare. In orașul 
București, de pildă, sînt în curs de mon
tare mai multe centrale telefonice auto
mate pentru instituții și blocuri de lo
cuințe.

TELEGRAMĂ

în taberele 
studențești
CONSTANȚA (co

rps?. „Scînteii”). — 
De curînd în tabăra 
de la Costinești au 
sosit la odihnă pes
te 1000 de studenti 
romîni si studenti din 
alte țări, care stu
diază In R. P. Ro
mînă — făcînd 
parte din a doua se
rie de studenti ca- 
re-si petrec o pante 
din vacantă în a- 
ceastă tabără. Aici 
se desfășoară o bo
gată activitate cul
turală. Ei au Ia în- 
demînă o bibliotecă 
cu 5000 de volume 
in diferite limbi, un. 
club.

In regiunea Crișana

Construcții social-ciilturale
In satele raioanelor Gurahonț, Aleșd, 

Ineu și Marghita au fost terminate, 
zilele acestea, clădirile a 13 școli și 
cămine culiurale. Aceste construcții se 
numără printre cele aproape 200 de 
obiective noi de interes obștesc care 
au fost date în folosință, în această 
parte a țării, de la începutul anului și 
pînă acum. în prezent sînt în curs de 
construcjie alte 150 de clădiri social- 
culturale, printre care 60 de școli, 48 
de cămine culturale etc.

La aceste lucrări, ca și la cele de 
înfrumusejare și gospodărire a locali
tăților, au contribuit peste 350 000 de 
săteni. Valoarea economiilor realizate 
prin munca lor patriotică se cifrează, 
pînă în prezent, la aproape 5 milioane 
lei. (Agerpres)

Excelenței Sale
Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale Dr. FIDEL CASTRO RUZ
Primul ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Havana
Cu ocazia aniversării insurecției naționale a poporului cuban, în 

numele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne și al poporului romîn, vă transmitem dv. 
și poporului cuban cele mai sincere felicitări și urări de pace și pros
peritate.

Poporul romîn dă o înaltă prețuire și se bucură din toată inima de 
realizările remarcabile obținute de poporul cuban în consolidarea cuce
ririlor revoluționare și a independenței patriei sale.

între Republica Populară Romînă și Republica Cuba s-au statornicit 
relații de strînsă prietenie care se dezvoltă continuu spre folosul 
ambelor popoare, în interesul promovării principiilor de coexistență paș
nică și a colaborării internaționale.

Vă dorim să obțineți noi succese în activitatea dv. îndreptată spre 
construirea socialismului, spre înfăptuirea unei vieți noi și fericite în 
Cuba liberă, independentă și iubitoare de pace.
GHEORGHE GHEORGHIUDEJ
Președintele Consiliului de Stat Președintele Consiliului de^ Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

al Republicii Populare Romine

♦♦♦

Cm se extind metodele avansate de foraj
Pe șantierele întreprinderilor de foraj din țară s-au extins în ulti

mii ani metodele moderne de lucru — îndeosebi forajul cu turbina — 
metode care își. dovedesc pe deplin eficacitatea lor economică. Pentru a 
cunoaște rezultatele obținute pînă acum și posibilitățile care există pen
tru aplicarea pe scară și mai largă a acestor metode, un redactor al zia
rului nostru s-a adresat tov. Gheorghe Pacoste, director general al Di
recției generale foraj-extracție țiței și gaze din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, cu rugămintea de a ne răspunde la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : După cum se știe, 
Congresul al III-lea al partidului a 
stabilit ca în perioada planului de 
șase ani, forajul cu turbina să se 
extindă pînă la 70 la sută din tota
lul metrilor săpați. Ce rezultate s-au 
obținut pînă acum ?

RĂSPUNS : Potrivit Directivelor 
Congresului al III-lea al partidului, 
industriei extractive de țiței — pen
tru activitatea de foraj — îi revine 
sarcina ca în 1965 să atingă o viteză 
de foraj cu cel puțin 40 la sută mai 
mare față de 1959 și să reducă pre
țul de cost pe metrul forat cu 20-25 
la sută. în vederea îndeplinirii a- 
cestor sarcini, în ultimii doi ani și 
jumătate, întreprinderile de foraj au 
fost dotate cu peste 100 instalații 
moderne de forat, cu peste 650 tur
bine, construindu-se de asemenea 
trei baze noi pentru controlul și re
pararea lor. Măsurile luate au creat 
condiții ca, față de totalul metrilor 
săpați, volumul săpat cu turbina să 
crească de la 19,5 la sută în 1959, la 
48,7 la sută în semestrul I a.c.

Forajul cu turbina a fost extins în 
toate regiunile petroliere. Colectivul 
Trustului de foraj Tg. Jiu a ajuns 
să sape în acest an cu turbina 66,4 
la sută din totalul metrilor, față de 
1,8 la sută în 1959. Volumul lucrări
lor de foraj cu turbina a sporit la 
Trustul de foraj Pitești de la 2,2 la 
sută, în urmă cu patru ani, la 39,6 
la sută în acest an.

Rezultatele ar fi fost și mai bune 
dacă se acorda o mai mare atenție 
extinderii metodei de lucru cu tur
bina. Direcția generală foraj-extrac- 
ție țiței și gaze putea, desigur, să 
ajute mai mult întreprinderea de fo
raj Ploiești în extinderea acestei 
metode. Abia cu începere din acest 
an, în cadrul întreprinderii s-a pro
dus o cotitură, ajungînd să se sape 
cu turbina 39 la sută din totalul me

trilor săpați. Dacă am fi analizat 
din timp posibilitățile existente în 
această întreprindere și am fi orga
nizat, cu sprijinul organelor sindi
cale, schimburi de experiență cu 
alte unități fruntașe, firește că a- 
cestea ar fi fost de folos pentru ex
tinderea pe scară și mai largă a me
todelor de foraj cu turbina în sec
toarele întreprinderii amintite.

ÎNTREBARE : In ce constă efica
citatea economică a forajului cu tur
bina ?

RĂSPUNS: Rezultatele de pînă 
acum au dovedit că această metodă 
poate fi aplicată în toate formațiu
nile geologice, că eficiența ei econo
mică sporește mereu. Ca urmare a 
extinderii acestei metode, frecvența 
ruperilor de prăjini a scăzut în se
mestrul I din acest an aproape la 
jumătate pe mia de metri forați, 
față de situația din urmă cu patru 
ani. Deosebit de important e faptul 
că au crescut simțitor vitezele de 
lucru la săparea sondelor. La trustul 
de foraj Tg. Jiu, în 1959 viteza me
die de lucru era de numai 377,7 ml 
granic lună, iar în semestrul I a.c. a 
atins 530,9 m/granic lună,, ceea ce 
înseamnă o creștere de peste 40 la 
sută. Viteze înalte de foraj s-au rea
lizat și la Trustul de foraj Pitești ; 
în plus, ceea ce constituie un lucru 
tot atît de important, în cadrul aces
tui trust, prețul de cost la forajul 
de explorare a scăzut de la 959,8 
lei/m în 1959, la 716 lei în acest an.

Deși au fost obținute rezultate 
bune, direcția noastră generală nu 
a creat întotdeauna acele condiții 
tehnice care să permită întreprinde
rilor să obțină cele mai bune re
zultate în ridicarea indicilor econo
mici ai forajului cu turbina.

ÎNTREBARE : Ce alte metode mo
derne au fost introduse în sectorul 
de foraj ?

RĂSPUNS : Ne-am propus să ex
perimentăm și să aplicăm metoda so
vietică de foraj cu electroburul. A- 
ceastă metodă a fost experimentată 
în ultimul an la săparea a trei sonde 
în cadrul schelei Boldești din regiu
nea Ploiești. La sondele săpate cu 
electroburul s-au obținut creșteri 
importante la vitezele mecanice de 
foraj, de la 2,92—4,13 m/oră cît se 
obținea prin forajul cu masa rota
tivă pe aceeași structură, la 10—18 
m/oră. Aceste rezultate ne deter
mină ca — pe măsura creării posi
bilităților tehnice necesare — să ne 
îndreptăm tot. mai mult atenția spre 
forajul cu electroburul. De altfel, 
sectorul nostru a primit în ultima 
vreme două noi instalații ce vor fi 
puse în funcțiune în cadrul unor 
schele ale Trustului de foraj Pitești.

ÎNTREBARE : Ce vă propuneți 
pentru a extinde în continuare me
todele înaintate de foraj ?

RĂSPUNS : Direcția noastră ge
nerală va continua să se preocupe 
în continuare de dotarea întreprin
derilor cu instalații de mare ca
pacitate (instalații pëntru forajul 
sondelor de mare adîncime. instala
ții de foraj acționate electric), con
struirea și dotarea cu turbine de 
foraj simple și cu mai multe sec
țiuni, aprovizionarea cu sape cu 
role potrivite forajului pentru toate 
formațiunile geologice.

Firește că extinderea metodelor 
moderne de săpare a sondelor de
pinde și de măsurile tehnico-organi- 
zatorice pe care le iau conducerile 
întreprinderilor de foraj. în cadrul 
sectoarelor de foraj ale fiecărui trust 
există o experiență bogată în acest 
domeniu, brigăzi de sondori care ob
țin rezultate bune în aplicarea noi
lor metode. Nu se poate aștepta ca 
rezolvarea tuturor problemelor le
gate de aplicarea metodelor înain
tate de foraj să se facă numai „de 
sus“, de la centru. Creîndu-se con
dițiile tehnico-organizatorice nece
sare, ne exprimăm convingerea că 
sarcina trasată de Congresul al 
Hl-lea al partidului privind extin
derea forajului cu turbina va fi în
deplinită cu succes.

Aspect din hala de preparare a 
oxigenului, de la Fabrica „Oxigenul“ 
din Capitală.

----- 0(0------

DE PESTE HOTARE
COMITETUL CELOR 18 STATE 

PENTRU DEZARMARE a început să 
examineze, la 25 iulie,, măsurile pre
văzute de cele două proiecte (pro
iectul sovietic al Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală și proiectul american „schija 
de plan a principalelor prevederi, 
ale tratatului") penttu prima etapă 
de dezarmare. Discuția a început cu 
examinarea articolelor care definesc 
sarcinile generale ale primei etape 
a programului de dezarmare. (Tele
grama în pag. Vl-a).

ÎN PORTUL TRIEST, 30 de nave au 
fost imobilizate marți ca urmaTe a 
grevei muncitorilor portuari. Ei au 
declarat o grevă de 24 de ore în 
sprijinul' revendicărilor muncitorilor 
de la antrepozite.

AUTORITĂȚILE OLANDEZE au a- 
doptat hotărîroa de a anula toate 
restricțiile existente pînă acum cu- 
privire la evacuarea din Irianul de 
vest a familiilor funcționarilor colo
niali aflate acolo. După cum anun
ță agenția A.N.P., această hotăTÎre 
înseamnă încurajarea oficială a 
evacuării din Irianul de vest a a- 
proximativ 7 000 de persoane de 
cetățenie olandeză.

SUFANUVONG, prim-minietru ad- 
interim al guvernului laoțian a de
clarat unui corespondent al agen
ției France Presse: „Sînt foade fe
ricit că Tratatul de la Geneva a 
fost semnat de cele 14 țări și că în 
prezent problema laoțiană este com
plet rezolvată... Aceasta este 0 nouă 
victorie a poporului laoțian pe ca
lea păcii, neutralității și indepen
denței".

ANTONIO AGOSTINO NETO, lider 
al mișcării de eliberare națională 
din Angola, a scăpat de sub supra
vegherea poliției salazariste, pără
sind în taină Portugalia. închis pînă 
în toamna anului trecut Agostino 
Neto avea domiciliu forțat.
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Biblioteca tehnică

Comitetul raional de partid Gri- 
vița Roșie se străduiește să folo
sească formele și metodele de 
muncă cele mai corespunzătoare în 
vederea întăririi organizațiilor de 
bază, a creșterii rolului lor în rezol
varea problemelor politice, econo
mice și social-culturale.

Pregătirea temeinică 
a birourilor — condiție 

esențială
Practica ne-a arătat că succesul 

activității oricărei organizații de 
bază depinde în foarte mare măsu
ră de pregătirea politică și econo
mică a secretarului și a membrilor 
biroului organizației.

Analizînd această problemă, con- 
sultîndu-ne cu mai mulți secretari și 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază, noi am luat numeroase mă
suri menite să ducă la ridicarea ni
velului de pregătire al acestora.

în anul care a trecut toți membrii 
birourilor organizațiilor dé bază au 
studiat în. cadrul învățămîhtuhii dé 
partid, fie în cercuri ..de studiu,., fie 
la universitatea serală de marxöm- . 
leninism, fie la studiul individual — 
în funcție de pregătirea lor. Peste 
350 de secretari și membri ai bi
rourilor au absolvit școlile de partid 
de 3 luni sau de 6 luni, iar circa 
180 au școala de partid de 1 an și 
universitatea serală.

Potrivit Instrucțiunilor C. C. al 
P.M.R. și în raionul nostru are loc 
cu regularitate instruirea secretari
lor $i a birourilor organizațiilor de 
bază. Noi am căutat să dăm acestei 
instruiri un conținut cît mai bogat, 
un caracter multilateral. Astfel, pe 
lîngă informarea secretarilor si a bi
rourilor asupra hotărîrilor de par
tid și asupra principalelor sarcini ce 
revin organizațiilor dfe partid din 
raionul nostru, am organizat ținerea 
în mod- sistematic în fața lor a unor 
expuneri despre probleme actuale 
ale politicii partidului cum ar fi dez
voltarea bazei tehnicô-materiale a 
socialismului, perspectivele deschise 
prin încheierea colectivizării agri
culturii, întărirea rolului conducător 
al partidului în perioada desăvîrși- 
rii construcției socialiste etc. La 
unele din aceste expuneri se indică 
material bibliografic pentru studiu 
și au loc discuții pentru lămurirea 
problemelor care se ridică.

în același timp acordăm o mare 
atenție îmbogățirii cunoștințelor e- 
conomice ale secretarilor și mem
brilor birourilor. S-a înrădăcinat în 
munca noastră metoda de a organi
za cu regularitate lecții-expuneri în 
care secretari ai comitetului raio
nal, ingineri, economiști cu o înaltă 
calificare și cu experiență practică 
arată membrilor birourilor organi
zațiilor de bază cum trebuie să fie 
îndrumate conducerile administra
tive în vederea introducerii tehnicii 
noi, creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirea 
duselor, reducerea 
cost etc.

ticipe și șeful secției.. în urma aces
tei ședințe biroul a propus conduce
rii întreprinderii luarea unor măsuri 
pentru lichidarea lipsurilor. A fost 
organizat mai bine procesul de pro
ducție, s-au creat condiții mai bune 
pentru desfășurarea întrecerii socia
liste. Ca urmare planul a început să 
se realizeze ritmic și la toți indicii.

Odată cu instruirea și pregătirea 
multilaterală a secretarilor și birou
rilor, Comitetul raional de partid 
Grivița Roșie pune un mare , accent 
pe ajutorul dat organizațiilor de 
bază la fața locului. Desigur, un rol 
important Ie revine în această pri
vință instructorilor teritoriali, apa
ratului de partid. Urmînd indicația 
conducerii partidului nostru ca Ia în
drumarea și controlul pe teren al 
activității organizațiilor de bază să 
ia parte efectiv, alături de instruc
tori, membrii comitetului raional noi 
am repartizat fiecărui membru al 
comitetului un anumit număr de or- . . _
ganizații de bază din întreprinderi, metodelor înaintate de muncă, 
pe care le ajutăm în mod perma- cadrul discuțiilor cu muncitorii 
nent. Secretarii și alți membri ' ai bi- tathrii au explicat avantajele și 
roului raional se ocupă în ' ultimul ciența economică a turnării cu 
timp mai bine de sprijinirea orsa- tru, ■ și a turnării prin sifon a . 
nizațiilor de bază iii planificarea selör mari. Convorbirile agitatorilor 
muncii, pregătirea adunărilor gene- au ■ contribuit la extinderea acestor 
rale, justa repartizare a forțelor etc.

cu răspundere și devotament pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
guvernului. întărirea organizației de 
bază s-a resimțit pozitiv în activi
tatea economică a colectivului. Sec
ția Il-a trăgătorie deține în prezent 
drapelul de sector fruntaș.

Membrii biroului și instructorii te
ritoriali acordă un sprijin serios or
ganizațiilor de bază în organizarea 
muncii politice de masă, în legarea 
ei cît mai strînsă de problemele 
principale ale producției. Adeseori 
ei participă la instruirea agitatorilor 
de către secretarii organizațiilor de 
bază, îi ajută pe agitatori să folo
sească în munca lor metode mai va
riate și mai eficiente. La întreprin
derea „Tehnometal“, de pildă, unde 
procentul de piese rebutate era foar
te ridicat, instructorul Gheorghe 
Sîrbu a ajutat organizația de bază 
să desfășoare o rodnică muncă de 
agitație pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, pentru extinderea

a uzinei
în fiecare zi, biblioteca tehnică • 

Uzinei „Industria Sîrmei“ din Cîm- 
pia Türzii este frecventată de nu
meroși cititori. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii uzinei găsesc aici 
peste 10 000 de volume de litera
tură tehnică și 130 de titluri de re
viste dé specialitate din diferita 
țări. Cărțile noi sînt popularizate 
prin stația de radioficare, vitrina 
permanente, consfătuiri cu cititorii 
etc. Lunar se editează și un bule
tin de documentare tehnică care 
este difuzat în toate secțiile uzinei,

—-o»o----
Descoperiri arheologice
BACĂU (coresp. „Scînteii'). — în 

ultima vreme, Muzeul arheologic re
gional P. Neamț, în colaborare cu fi
liala din Iași a Academiei R. P. Ro- 
mîne, a continuat săpăturile și cer
cetările arheologice întreprinse anii 
trecuți în sectorul Școlii medii nr. 1 
din Piatra Neamț. Cercetările mal 
recețite au scos la iveală urmele zi
durilor curții domnești din vremea 
lui Ștefan cel Mare și un bastion de 
apărare.

Cu ocazia săpăturilor au mai fost 
descoperite fragmente- 
caracteristice secolelor XIV și XV, 
monede din timpul lui Petru Mușat 
și altele.

Âjutor eficace
!a fața iacului

de prețios este pentru orga- 
concret

metode în toată secția. în mai pu
țin de două luni procentul de rebu
turi a scăzut sub norma admisă,

. Scoțînd în evidență experiența 
noastră bună în munca de îndru
mare și sprijinire a organizațiilor de 
bază, nu putem să trecem cu ve
derea faptul că mai sînt încă acti
viști de partid ca Șerban Nicolae. 
Andreescu Paul care au o legătură 
slabă cu organizațiile de bază din 
fabrici și uzine, nu sînt prezenți la 
unele acțiuni politice de masă 
importante întreprinse de acestea. 
Unii instructori teritoriali iau

calității pro- 
prețulul de 

Printre altele membri
lor birourilor organizațiilor de bază 
11 s-a făcut. în fața unor grafice 
și diagrame, și pe baza exemplelor 
din întreprinderi și secții — o ex
punere cuprinzătoare și instructivă 
asupra structurii prețului de cost, 
lnsistîndu-se asupra căilor princi
pale de reducere a acestuia în di
feritele ramuri de producție.

în unele întreprinderi, comitetele 
de partid au organizat pentru 
membrii birourilor cicluri speciale 
de expuneri pe probleme tehnico- 
economlce. Un asemenea ciclu de 
expuneri s-a țihut la uzinele „Grivi
ța roșie“ de pildă. Expunerile au 
fost făcute de cadrele inginerești 
Cele mai pregătite. Membrii birouri
lor organizațiilor de bază au putut 
astfel să cunoască mai bine proble
mele organizării producției, proble
mele financiare, etc. Aceasta a dat 
posibilitatea organizațiilor de bază 
din întreprindere să folosească mai 
bine Și mai competent ■ dreptul de 
control. Astfel, biroul organizației de 
bază de la secția rotărie-vagoane, 
urmărind îndeaproape procesul de 
producție, a observat un șir de de
ficiențe care nu permiteau realiza
rea ritmică a planului de producție. 
Aceste deficiențe au fost luate 
în discuție într-o ședință de bi
rou, la care a fost invitat să par

Orariul curselor interne 
de avioane TAROM valabil 

pe luna august
în luna august a.c. cursele interne 

de avioane TAROM vor avea ur
mătorul orar : Cursa București— 
Cluj va avea plecarea la orele 12,40; 
cursa București—Cluj—Satu Mare, 
la orele 6,30 ; București—Timișoara 
—Arad, la orele 10 și 17,30 ; Bucu
rești—Bacău—Iași, orele 16,30 ; 
București—Oradea, la orele 10,10 și
16.40 ; București—Cluj—Baia’ Mare, 
la orele 13 (în zilele de luni, 
miercuri și vineri) și la orele 16 zil
nic ; București—Bacău—Suceava, la
6.40 ; București—Constanța—Tulcea 
la 15,50.

Spre Constanța vor circula 3 
curse zilnice : la orele 7,30, la 9,55 
și la 12,30, cu avioane de tip II 14 ; 
spre Tg-Mureș—Cluj, plecarea va fi 
la 9,30, la 16,20 și la 10,30 (aceasta 
numai în zilele de marți, joi, 
bătă) ; București—Craiova la orele 
6,55 (circulă în zilele de

Cît _ 
nizațiile de bază sprijinul 
al membrilor comitetului raional se 
poate vedea din nenumărate fapte. 
Astfel, îndrumările primite din par
tea tovarășului Niculae Alexandru, 
membru al biroului raional, au per
mis biroului organizației de bază de 
la turnătoria de oțel a uzinelor „Gri- 
vița roșie“ să se orienteze mai bine ■ contact cu organizațiile de bază 
în activitatea sa, Să concentreze a- 
tenția comuniștilor asupra principa
lelor lipsuri din secție — și anume 
slaba organizare a muncii în atelie
rul de modelărie, — să ia măsuri 
eficiente pentru înlăturarea lor.

Un- alt fapt : cînd tov. Florian 
Manolescu, membru al biroului co
mitetului raional a primit sarcina 
să se ocupe .de îndrumarea și spriji
nirea organizației de partid de Ia 
„Uzinele Metalurgice Grivița", el a 
constatat, împreună cu instructorul 
teritorial tov. Vasile Zaharia că la 
secția Il-a trăgătorie lucrau foarte 
puțini membri de partid. Și nu în- 
tîmplător aici existau mai multe 
deficiențe în producție. Secretarul și 
instructorul comitetului raional au 
ajutat biroul organizației să orga
nizeze mai bine munca politică edu
cativă în rîndurile muncitorilor. Un 
număr de comuniști cu bună pre
gătire politică și profesională au 
primit sarcina să se ocupe în mod 
sistematic de muncitorii fruntași din 
locurile cheie ale producției.. în fe
lul acesta organizația de bază 1 s-a 
întărit prin primirea in. .rîndurile. 
sale a unor muncitori și tehni
cieni care participă în mod activ la 
viața politică și .obștească, muncesc

în grabă, în mod superficial, 
participă foarte rar la adunările 
lor generale. Toate acestea 'au ca 
urmare faptul că unele organizații 
de bază ca cele din întreprinderile 
„Marmura”, „Cariere și Balastiere”, 
I.U.C.I. au planuri de muncă for
male, rupte de preocupările sec
ției, întreprinderii respective, nu-și 
îndreaptă atenția spre proble
mele principale, exercită slab con
trolul asupra activității conducerilor 
administrative. Organizația de bază 
de la întreprinderea „Marmura", de 
pildă, nu a analizat de mult felul 
cum se desfășoară procesul de pro
ducție deși în ultimele luni planul 
în această fabrică nu a fost înde
plinit.

Comitetul raional de partid „Gri
vița Roșie“ are toate condițiile pen
tru a ridica munca sa la un nivel 
mai îrjalt, pentru a îmbunătăți în 
permanență activitatea organizații
lor de bază în vederea sporirii ro
lului lor în organizarea și mobiliza
rea maselor la înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului.

V. ȚÂRANU 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Grivița Roșie

--------------------»»• .............. ==

BO7EZATU — raionul 1 Mai — 
București : Sesizarea dv. a fost trimisă 
spre rezolvare Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor da Mașini. în răspunsul 
primit se arată că s-a făcut o analiză 
temeinică a activității serviciului meca- 
nic-șef de la fabrica respectivă. Cu 
acest prilej s-au luai măsuri pentru 
asigurarea unei mai bune întrefineri 
a agregatelor și utilajelor în vederea 
prelungirii ciclului de funcționare a 
lor între reparațiile capitale.

frig. C. ȘARLĂU — Timișoara : Co- 
miieful pentru tehnica nouă consi
deră întemeiată propunerea ce ați 
facuf-o, de a se eclifa un manual al 
inginerului sudor. Totodată, în răspun
sul primit, se menționează că Baza de 
Cercetări din Timișoara a Academiei 
R.P. Romîne, împreună cu Comitetul 
pentru tehnica nouă, a inițiat editarea 
unui asemenea manual a cărui elabo
rare este în curs.

<

N. MOISESCU — corn. Predeal Să- 
rari, raionul Teleajen : Sfatul popular 

dispus ca 
repusă în

al raionului Teleajen a 
moara din localitate să fie 
func|iune.

D. PREPELIȚĂ — lași: 
ne răspunde Consiliul Superior 
Agriculiurii, absolvenții fostelor școli 
profesionale agricole care nu au de
pășit vîrsta de 25 ani se pot pre
zenta la concursul de admitere în anul 
III al școlilor tehnice agricole, ce se 
va tine între 1—10 septembrie a.c.

T. CONSTANTIN — Bal? : Analizînd 
scrisoarea dv., Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii Oltenia a 
hofărîf rearondarea circumscripției sa
nitare Robănești. Totodată, începînd

După cum
al

Si totuși
?

din toamna acestui an, cînd 
repartizate în cîmpul muncii noile 
cadre medicale, se va înființa o nouă 
circumscripție sanitară în 
criță.

I, ENAȘESCU — Ocna 
giunea Banat : Sfatul

comuna

do Fier, 
popular

Lă-

re-
-------- ------ al 

orașului Reșița a luaf masuri pentru 
execufarea lucrărilor de înfreținere și 
reparare a drumului Bocșa—Dognecea. 
Au fost refăcute pînă acum șanțurile 
pe o lungime de 5 km ; s-au așternut 
pe drum 1 300 mc piatră. Lucrările de 
înfreținere vor fi terminate la sfîrșitul 
acestui trimestru.

I. CONSTAM7ÎN — Brașov: Con
trolorii tehnici de calitate din secția 
forjă a Uzinelor 
lucrează în aceleași condiții cu for
jorii — după cum ne răspunde Co
mitetul de stat pentru problemele de 
muncă și salarii — pot beneficia de 
un concediu suplimentar de odihnă 
de 6 zile lucrătoare.

I. PREDA — Cerna-Vodă : Trustul 
Gosfat Constanța ne informează că 
s-au luat măsuri pentru reamenajarea 
și dotarea cu mobilierul 
dormitoarelor 
țiile Seimeni 
Cerna-Vodă..

Brajov : Con

de tractoare care

necesar a 
pentru lucrătorii din sec- 
ți Cegani ale G.A.S.

ii cheamă, desigur, 
altfel. Dar să-i zicem 
— pînă una alta — 
Plajofilescu. Profesiu
nea: lucrează la vreun 
minister sau altă in
stituție centrală. Sem
ne 
place 
nisipul. Unde le gă
sești ? Peste tot. Și 
în București. Sînt ' 
ștranduri cîte vrei. Da, 
dar au un defect. Nu 
poți șă. faci ultravio- 
lețe. Ultravioletele la 
ștranduri sînt înainte 
de amiază. Iar el, îna
inte de • amiază e ■ la ' 
minister, 
întîlni.

Nu se 
dacă n-ai 
deviza lui 
este : minte sănătoasă 
în corp sănătos. La lo
cul de muncă el se 
ocupă numai de tre
burile unităților-să zi
cem — convențional— 
din regiunea Suceava. 
Dar—spuneți, dumnea
voastră— asta nu duce 
la îngustarea perspec
tivei ? De ce nù s-ar 
ocupa și de unitățile blemă 
din Constanța? Măcar ,soare timp' de zece 
o lună-două pe an și minute. Se întoarce 
anume vara, cînd toate apoi cu. fața în jos. 
se .văd mai limpede iarăși zece minute, 
în bătaia soarelui. Ar Așa studiază proble- 
avea o privire de an
samblu asupra proble
melor. Și, comparînd 
Constanța cu Suceava, 
poate cîștigă .în. expe
riență Suceava.

particulare : 
apă.

îi 
soarele,

Nu se pot

pot întilni 
minte. Dar 
Plajofilescu

viceversa. Sau amin- 
două.

Ce-a făcut, ce n-a 
făcut, și-a aranjat o 
delegație pentru Con
stanța. în inspecție. 
Cu delegație la mină. . 
Cu bani de deplasare.

Și, iată-l inspectînd. 
Si-a planificat munca 

, așa dimineața, de la 
7 la 8 —t inspecție la 
Unitate. Pe răcoare, cu 
capul limpede. Siste
matic, migălos, con
centrat. Intr-o oră,

blemă, ultraviolete. 
Trupul lui capătă, suc
cesiv, cu fiecare nouă 
zi de inspecție, culoa
rea caramelei, a cio
colatei. a mahonului. 

Seara, se odihnește 
și el. Pe litoral, me
seria de inspector obo
sește. îl găsim pe fa
leză. Privește marea, 
soarbe briza, îl lea
gănă clătinarea valu
lui. !■

L-am întîlnit acum 
trei - zile la Mamaia. 
Mi-a spus cît de greu 
m,uncește acolo. Sînt 
probleme multe. Și de ■ 
pe la alte instituții ‘ 
mai sînt cițiva ca el ;> ■ 
tot foarte ocupați, tot 
așa se „frămîntă“ — i 
de nu dovedesc să re- ■ 
zolve efectiv nici mă- • 
car problemele pentru ■ 
care și-au făcut dele- 
gația de plecare pe > 
litoral. L-am privit cu j 
atenție. Am Vrut să J 
știu cum îl cheamă. ■!

— Asta nu ! — s-ai 
împotrivit el. Nici în | 
ruptul capului! S3, se ] 
afle,, că sînt aici ? Mai ) 
am 2 unități ăe ins- J 
peciatl O sa.: Țe=,calc j 
pe neașteptate. Vrei J 
să-mi fact greutăți în >. 

' muncă ? \uza prooie- j j,' ' 1
ma . pe toate fețele, l?1, of tind, din greu,. j 
atent și punctual . — Tocmai acum, J
o - dimineață întrea- cînd mai am puțin să j 
gă. A doua zi, Plajo- ajung ca abanosul?, j 
f.ilescu o ia de la 
capăt. Inspecție-, pro- .

respectivă 
cu desă- 

După aceea, 
s-o fră- 
duce pe 

Constanța 
în subor-

I

problema 
e epuizată 
virșire. 
se duce 
minte. Se
plajă. La 
sînt unități 
dinea ministerului, pe 
plajă sînt ultraviolete, 
în inspecție ultravio
letă!

Se gîndește la pro- 
cw fața la

I. PETRILA — Ojelu Roșu, raionul 
Caransebeș : în legătură cu sesizarea 
dv„ Sfatul popular al orașului Ofelu 
Roșu ne-a comunicat că a început as
faltarea aleilor și nivelarea terenului 
din jurul celor 6 blocuri noi de lo- 
cuinfe, construite în oraș.

M. STOICA — Morenl și V. SCOB1CI 
— Zăiau. Scrisorile dv., în care arătați 
necesitatea deschiderii unor noi unități 
pentru desfacerea legumelor și fructelor 
în cele două orașe, au fost utile. La 
Moreni — ne informează Sfatul popular 
al regiunii Ploiești — s-a deschis un 
nou magazin al cooperației de con
sum pentru desfacerea legumelor și 
fructelor. De asemenea, Sfatul popular 
a| orașului Zălau ne face cunoscut că 
șl aici s-au deschis mai multe chioșcuri 
pentru vînzarea acestor produse.

— Ojelu Roju, raionul

S. DINU

uneori trea- 
jumătate ? E 
neplăcut cu 

construirea

- , >
„cine deretică după constructori?

După ce blocul e înăl
țat, finisarea terminată și 
instalațiile puse la punct, 
constructorul pleacă mai 
departe. în ce măsură se 
interesează însă de Ceea 
ce a lăsat la locul con
strucției, în jurul noului 
bloc ? La această între
bare și-a propus să răs
pundă articolul „Cine de
retică 
tori ?” 
5534). 
faptul 
prinderi de construcții se 
mulțumesc cu „deretica- 
tul" în fugă sau pur și 
simplu lasă în jurul 
blocurilor gropi, moloz, 
pietre, resturi de var...

„Articolul „Cine dereti
că după constructori ?” 
— ne răspunde Direcția 
generală construcții-mon- 
taj a Sfatului popu
lar al Capitalei — ne-a 
fost foarte folositor pen
tru desfășurarea unei 
activități mai gospodă
rești pè șantierele noas
tre. Măsurile pe care 
le-am luat și controlul 
pe care îl facem au dus 
la eliminarea deficiențe
lor semnalate în articol”.

Am vizitat din nou cîte
va șantiere. Am constatat 
cu acest prilej că nu pre
tutindeni s-au luat mă
surile necesare. Iată-ne pe 
șoseaua Viilor. La punc-

după consțruc- 
(„Scînteia” nr. 

Articolul semnala 
că unele între-

tul unde șoseaua se în- 
tîlnește cu str. Pieptănari 
se înalță cîteva blocuri 
noi. Cel căruia îi dă în 
gînd să înconjoare una 
din aceste clădiri se tre
zește în fața unor obsta
cole cu totul neobișnuite: 
pămîntul scos cu luni în 
urmă pentru fundații se 
ridică în dreptul ferestre
lor de la parter ca niște 
mici dealuri. Pe alocuri 
zac lespezi mari de pia
tră care, împreună cu 
șanțurile săpate pentru 
canalizare, dau impresia 
că lucrările de construc
ție abia au început. In
trăm în vorbă cu loca
tarii.

— Credeți că nouă ne 
place să stăm așa ? — ne 
spune tov. Stan Ștefan, 
locatar în blocul 5. Dacă 
am pune mina cu toții, 
s-ar schimba lucrurile. 
Am avea însă nevoie de 
sprijinul sfatului popu
lar.

Intr-adevăr dacă, an
trenați de deputați, loca
tarii noilor blocuri — 
dornici să dea O mină de 
ajutor — ar colabora cu 
constructorii pentru cu
rățirea locului după în
chiderea unui șantier s-ar 
îndrepta repede situația. 
Dar unii tovarăși de 
la Sfatul popular al Ca
pitalei gîndesc, pare-se,

cam așa : „Sînt frumoase 
blocurile 7 Sînt conforta
bile? Sînt. Ce mai con
tează atunci spațiile din 
jur ?" Și astfel, în jurul 
unora dintre blocurile noi 
au rămas foarte vizibile, 
ca și pe străzile Viilor și 
Pieptănari, urmele negli
jenței.

în fața blocurilor 
E de la Gara de Est în
țelegi dintr-o privire că 
nimeni de la secțiunea 
gospodărie comunală a 
raionului 23 August 
mai trecut de mult 
aici. E adevărat că 
prejurul blocurilor 
mai vezi nici moloz,

n-a
pe 

îm-
nu 

__  __  ____ , nici 
movile de pămînt. Cum 
s-ar zice, constructorii au 
dereticat. în schimb, res
turi de materiale, bucăți 
de lemn, pietre de pavaj, 
rămase tot de pe urma 
șantierului, țin loc 
de... spații verzi. Aceleași 
constatări se pot face și 
pe șoseaua Mihai Bravu. 
Asemenea spații neîngri
jite, neglijate cu lunile, 
contrastează izbitor cu 
blocurile de locuințe atît 
de frumoase.

Locatarii blocurilor în 
cauză se întreabă pe 
bună dreptate : de ce în
treprinderile de construc
ții și secțiunile de 
podărie comunală 
sfaturilor populare

gos-

ionale fac 
ba doar pe 
cu atît mai 
cit adesea 
unul bloc cu 7—8 etaje
durează mai puțin decît 
curățirea cîtorva zeci de 
metri pătrați de teren din 
jur !

De bună seamă că im
portantă este în primul 
rînd construcția propriu- 
zisă. Dar un lucru tre
buie să fie limpede : ală
turi de noile construcții, 
și spațiile verzi din jurul 
lor întregesc frumusețea 
orașului. De aceea cetă
țenii sprijină cu dragă 
inimă, ori de cîte ori sînt 
solicitați, acțiunile ob
ștești cu acest scop. Nu
mai că în unele locuri 
Sfatul popular al Capita
lei, sfaturile raionale nu 
folosesc acest sprijin al 
locatarilor și, după ple
carea constructorilor, în 
jurul blocurilor nu mai 
deretică nimeni. Așa cum 
arată faptele, răspunsul 
prin care 
informată 
măsurile 
oglindește 
gul realitatea.

încă nu a devenit re
gulă ca cineva anume să 
deretice locul după în
chiderea unui șantier.

Din materie primă 
economisită

SIBIU (trimisul „Scînteii“1). Anul 
acesta la fabrica „Dumbrava" din 
Sibiu au fost introduse în fabrica
ție 8 modele noi de covoare „Mol
dova“.

Muncitorii și tehnicienii de aici, 
folosind mai bine utilajele, au reușit 
ca în primele 6 luni ale anului să 
ridice productivitatea muncii cu 1 
la sută față de indicele planificat, 
și să dea în plus, numai din materii 
prime economisite, 300 m p covoare. 
Rezultate bune în îndeplinirea sar
cinilor de plan și gospodărirea ma
teriilor prime s-au obținut și în pri
mele trei săptămîni ale lunii în 
curs ; în această perioadă s-au eco
nomisit peste 2 600 kg. lină, celofi
bră și fire de lină.

redacția era 
că s-au luat 

cuvenite nu 
pe de-a între-

Cultura orezului aduce membrilor gospodăriei colective din Rado- 
vanu, raionul Oltenița, Însemnate venituri băneșîi. în fotografie ; Colec
tiviștii executînd lucrărllo do Întreținere la orez.

sîm-

G. GRAURE

Blocuri de locuințe de pe Aleea Circului, în preajma lor o adevărată grădină (fotografia din 
•tlnga). Blocurile de pe strada Pieptănari (fotografia din dreapta) slnt tot atlt de frumoase. Dar cum este 
gospodărit spațiul din jurul lor ’ (Poto : R. Costin)

luni, 
miercuri, vineri) ; București—Sibiu 
—Deva la 10,20 ; București—Sibiu la 
6,55 (marți, joi, sîmbătă) ; București 
—Iași orele 10,30 (luni, miercuri, 
vineri), precum și cursa duminicală 
București—Constanța—Tulcea la o- 
rele 7,15.

O policlinică nouă
TOPLIȚA (coresp. „Scînteii”). — 

Recent la Topllța a fost terminată 
construirea unei policlinici moderne. 
Noul obiectiv sanitar are servicii de 
radiologie, stomatologie, pediatrie, 
medicina muncii și sport, oftalmolo
gie șl altele.

// >■ 'ry'

CINEMATOGRAFE. MONGOLII 
, nemascop : Patria (8; 10,15; 12,30 

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. Coșbuc (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30), 1 Mai (10,45; 13), Stadionul 
Dinamo (20,30), Arenele Libertății (20,30), 
Stadionul Republicii (20,30), Stadionul 
Giuleștl (20,15). TEROARE ÎN MUNȚI — 
cinemascop : Republica (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21,15), 23 Aygust (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), Lumina (9,30 la 14 în con
tinuare ; 16; 18,30; 20,45). ACADEMICIA
NUL DIN ASKANIA : Magheru (10,15; 12; 
15; 17; 19; 21). PLĂCERILE ORAȘULUI ;
I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21 — grădină 20,30), V. Alecsandrl
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) 1 Mai (16; 
18,15; 20,30), Alex. Sahla (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 20,15), Grădina Uni
rea (21). BALADA SOLDATULUI : Bucu
rești (19; 21). ALERG DUPA O STEA : 
București (9; 11; 13; 15; 17), M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : Tineretului (9,30;
II, 40; 1-3,50; 16; 18,15; 20,30), Libertății (10;
12; 14; 16; 18; 20), NUMAI O GLUMA : ru
lează 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), Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30). 
CIND COMEDIA ERA REGE : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45), Alex. 
Popov (rulează In continuare de la orele 
10 la 21), Flacăra (10,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina 13 Septembrie (20,15), Grădina Tu
dor Vladlmlrescu (20,30). ALBA CA 
ZAPADA : 13 Septembrie (10; 11,30), Tu
dor Vladlmirescu (18; 18; 20). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTA : 13 Septem
brie (13; 18,30; 18,30; 20,30), Cultural (11; 
13; 15; 17; 19; 21). TOM-DEGEȚELUL : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 la 21). MUZICANTUL ORB : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(11; 18; 18,15; 20,30). FANTOMELE DIN 
SPESSART : înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14;

18,45; 21), Floreasca (10; 16; 18,15; 
20,30) Grădina Progresul (20,15), Grădina 
V. Roaltă (21,15). RAZE PE GHEAȚA : 
Grivița (16; 18,15; 20,30), Donca Simo (16; 
18; 20 — grădină 20,30). DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI: rulează la cinematograful 
Mihail Eminescu (15; 17; 19; 21). AL 
NOUALEA CERC : V. Roaită (10; 12; 15; 
17; 19), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). DOUA 
REPRIZE IN IAD : rulează la cinemato
grafele Munca (16; 18,15; 20,30). Iile Pin- 
tilie (15,30; 18; 20,30). CÎND VINE DRA
GOSTEA : Popular (18,15; 20,30). NU TE 
LÄSA NICIODATĂ : Drumul Serii (16; 18; 
20). DUELUL N-A AVUT LOC : Moșilor 
(16; 18). ÎNVIEREA — ambele serii : Olga 
Banele (18 — grădină 20), B. Delavrancea 
(10; 16; 19,30). OMUL AMFIB1E : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : Lucea
fărul (15; 17; 19 — grădină 20,30), C. Da
vid (15,30; 18; 20,30), UN OM TRECE PRIN 
ZID : rulează la cinematograful G. Ba- 
COVia (15,30; 18; 20,30). TOATĂ LUMEA 
RIDE, CÎNTA ȘI DANSEAZA : 30 De
cembrie (15; 17; 19; 21). ȘOFERII IADU
LUI : Iile Pintilie (10 — grădină 20,15). 
MEXICUL CINTA : Popular (10,30; 15). 
UN CTNTEC STRĂBATE LUMEA : Gră
dina Libertății (20,30). ROSITA : Grădina 
Moșilor (20,30). CAIDUL: Grădina 23 Au
gust (20,15). HAIDUCUL DE PE CERE- 
MUȘ : 10 Februarie (10; 18; 20). ARTI
COLUL 420 — ambele serii, Munca (11), 
Arta (16; 19,30 - grădină 20,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru
pionieri șl școlari „Ce să du 7“. 19,40
— TELEMAGAZIN. 20,40 - Filmul ar
tistic ! „MAI TARE CA URAGANUL“
— o producție a Studioului cinematogra
fic din Odesa. In Încheiere : Poșta te
leviziunii. Ultimele știri.

RADIO, 
orele 9,00 
„Wilhelm

orele 11,30 — I o Din muzica de operetă 
— orele 13,10 — I o Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților naționaio — 
orele 13,25 — XI o Programe alcătuite de 
ascultători — orele 14,30 — II o Din
folclorul popoarelor — orele 15,05 — I o 
Vorbește Moscova — orele 16,15 — I • Ti
neri lnterpreți de muzică populară — 
orele 16,30 — II o Trio în Re major do 
Haydn — orele 17.00 — II o Cîntece re
voluționare din Cuba — orele 17.15 — I • 
Muzică populară romînească. — orele 
18,00 — I • Jurnal de întrecere — orele 
19,00 — 1 • Tinerețea no e dragă — orele 
19,30 — II e Compozitorul săptămînli — 
orele 19,45 — I o Mari ansambluri corale 
romîneștl — orele 21,00 — Ie Părinți și 
copii — orele 21,45 — II o Laureați al 
celui de-al II-lea Concurs „P. I. Coai- 
kovski“ — orele 21,52 — I o Muzică de ca
meră — orele 23,15 — II o Muzică do 
dans — orele 22.50 — I.

CUM E VREMEA

joi 26 lulle • Vreau sä știu — 
— I • Fragmente din opera
Teil“ de Rossini — orele 10,08

I • Muzică populară din Moldova —

Ieri in țară : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cer variabil. în regiu
nea de munte s-a semnalat ceață. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, predomi- 
ntnd din sectorul nord-vestlc. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 22 grade la Rădăuți. Tg, 
Neamț șl Huedin șl 33 grade la Dren- 
cova.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 29 iulie : Vremea se va menține în 
general frumoasă și călduroasă, cu ce
rul mal mult senin la început, apoi no- 
ros în vestul țării unde local va ploua. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fl cuprinse între 19 șl 20 
grade, iar maximele între 26 șl 36 grade.
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O preocupare principala

In anul acesta gospodăriile colective dezvoltă simțitor 
creșterea animalelor.

Realizarea sarcinilor privind sporirea efectivelor de ani
male și păsări și a producției de carne, lapte, lină, ouă, 
este condiționată nemijlocit de asigurarea adăposturilor 
necesare. Pentru ridicarea construcțiilor necesare adăpos- 
tirii animalelor, gospodăriile colective au primit din partea 
statului importante credite pe termen lung, materiale IaI . . .

[ prețuri reduse și asistență tehnică. Totodată este necesar 
ca gospodăriile colective să iie îndrumate și ajutate să 
folosească toate resursele locale de materiale, pentru a ri
dica la timp, mai multe construcții, bune și ieftine.

Numeroase gospodării agricole colective au acumulat 
o experiență bogată în ridicarea construcțiilor necesare, 
iolosind din plin resursele locale, economisind astfel în
semnate fonduri pentru procurarea de animale de pro
ducție.

Redăm în această pagină experiența colectiviștilor din 
comuna Grindu, regiunea București.
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BIN EXPERIENȚA

Gospodăria co
lectivă „Ștefan 
Gheorghiu“ din 
comuna Grindu, 
raionul Urziceni, 
dezvoltă mai mul
te ramuri de pro
ducție. Aplicînd 
în viață indicații
le date de parti
dul nostru, am a- 
cordat o atenție 
deosebită dezvol
tării sectorului zo
otehnic. Din tabe-

se poate vedea cum 
efectivele de animale 

obștească începînd din 
s-a încheiat colectiviza-

de mai 
crescut

joslui
au
proprietate 
1959, cînd
rea agriculturii în comuna noastră 
și pînă în prezent.

mare. Vacile, porcii, păsările nu au 
nevoie de construcții costisitoare. 
Viața, propria noastră experiență 
ne-au dovedit că pentru a obține 
producții mari de lapte, carne, lînă 
și ouă, este nevoie de adăposturi 
bune și ieftine. Se cere însă ca ele 
să fie făcute cum trebuie, gospodă
rește, respectînd regulile de igienă 
zooveterinară iar animalele să fie 
bine îngrijite și hrănite. Conducerea 
partidului nostru ne-a dat îndru
mări prețioase în legătură cu folo
sirea la maximum a resurselor lo
cale de materiale ieftine și care se 
găsesc din belșug.

Ce am făcut noi pentru aplica
rea în viață a acestor indicații ? 
Ne-am îndreptat atenția spre folo
sirea materialelor pe care le avem 
la îndemînă și care ne costă puțin.

Anul
Total 

taurine
Din care 

vaci
Total 

porcine
Din care 
scroafe

Total 
ovine

Total 
păsări

1959 95 41 194 25 1755 595
1962 (20.VII) 550 174 1990 240 4 214 84 000

con- 
Folo-

La sfîrșitul anului viitor vom 
avea : 650 taurine, 4 000 porcine din 
care 500 scroafe și 100 000 de păsări.

Odată cu creșterea efectivelor de 
animale a trebuit să asigurăm și 
adăposturile necesare. Pe la noi nu 
sînt păduri, nu se găsește pia
tră și nici stuf. Totuși, 
st.rucțiile trebuiau ridicate,
sind numai materiale de construc
ție din comerț, eram puși în situa
ția de a cheltui mulți bani. Tocmai 
de aceea, ascultînd îndemnul parti
dului am folosit pe scară largă ima
terialele locale. Acest lucru a fost 
în interesul gospodăriei noastre. 
Fondurile proprii și creditele acor
date de stat le-am folosit pentru 
cumpărări de animale de producție. 
Procurînd animale de „rasă am. fă
cut o investiție rentabilă, întrucît 
înt.r-un timp scurt am obținut mari 
venituri bănești. Aceasta a dus la 
întărirea economică a gospodăriei 
colective, la creșterea valorii zilei- 
muncă și deci și a veniturilor co
lectiviștilor.

Noi am folosit la construcții ma
teriale locale și din alte motive. 
Oricine știe că în țara noastră se 
construiește mai mult ca orieînd. 
Asta înseamnă că cererea de ma
teriale de construcție este foarte

La construirea pereților folosim 
cărămida produsă în gospodărie, pe 
care o zidim cu mortar de pămînt. 
Rezultă un perete destul de trainic 
care apoi este tencuit și spoit. La 
construirea acoperișurilor se folo
sește de obicei o mare cantitate 
de material lemnos. Pentru a 
evita acest lucru noi am desființat 
tavanul folosind în schimb Ia aco
periș plăci de paie termoizolatoare, 
carton asfaltat și bitum. In ce con
stă metoda noastră de lucru ? Aco
perișurile la grajdurile de bovine le 
executăm direct pe șarpantă folo
sind plăcile de paie între căpriori 
ca strat izolant. Acoperișul la ma
ternitățile de scroafe, îngrășătoriile 
de porci și la cotețele de păsări îl 
facem din plăci de paie, carton as
faltat șț bitum.

Folosind acest sistem de lucrii, am 
reușit să economisim la fiecare 
grajd de vădi de 100 capete cîte 
30 mc bile manele și lemn de con
strucție rurală și cîte "20 mc che
restea, fără să dăunăm calității și 
rezistenței construcțiilor. Aceste a- 
dăposturi sînt corespunzătoare din 
punct de vedere zooigienic, 
călduroase și în același timp 
ne și durabile.

în acest an am construit 2

mai 
iefti-

hale

pentru 5 000 de găini fiecare. 
Noi am făcut o serie de înlo
cuiri ale materialelor din deviz 
cu materiale locale. înlocuind cără
mizile de presă cu cele făcute în 
gospodăria noastră și care ne costă 
0,18 lei bucata, am economisit 10 150 
lei; înlocuind pardoseala din beton 
cu cea din argilă bătută am eco
nomisit 8 000 lei, iar prin înlocui
rea stratului izolant care era prevă
zut a se executa din seîndură și 
carton asfaltat cu panouri din plăci 
de paie montate între căpriori am 
economisit 25 185 lei. In total, la o 
hală de păsări am economisit prin 
folosirea materialelor locale, suma 
de 43 335 lei.

Numai la două grajduri de vaci, 3 
maternități de scroafe, 2 îngrășăto- 
rii și 2 hale de păsări, am economi
sit anul acesta bani cu care putem 
cumpăra 100 de vaci sau 1 000 de oi.

Datorită dezvoltării gospodăriei, 
noi a trebuit să realizăm într-un 
timp scurt un număr mare de con
strucții gospodărești. Cu sprijinul 
dat de organele de partid și de stat 
locale, cu ajutorul dat zi de zi de 
organizația de bază am trecut la or
ganizarea temeinică a muncii. Con
structorii au fost organizați pe echipe 
specializate : o echipă de tâmplari, 
una de cărămidari, două de zidari 
si una pentru confecționarea plăci
lor de paie termoizolatoare. De ac
tivitatea echipelor de construcții 
răspunde comunistul Constantin 
Trîmbițașu, vicepreședinte al gos
podăriei colective. Cea mai mare 
parte din materialele necesare le 
pregătim încă din iarnă. Facem a- 
ceasta pentru a putea începe con
strucțiile foarte devreme. în felul 
acesta am reușit' să fim în grafic 
cu lucrările de construcții.

Folosirea la maximum a materia
lelor locale și adoptarea unor soluții 
constructive economicoase nu înseam
nă că noi executăm construcții de 
proastă calitate. Dimpotrivă, adă
posturile ridicate sînt trainice, vor 
dura mulți ani. Ceva mai mult. Noi 
am adoptat asemenea sisteme de 
construcții care, pe lîngă că sînt ief
tine, ne permit creșterea rațională a 
animalelor, mecanizarea unor lu
crări din acest sector. Astfel, am 
executat un turn de apă care deser
vește sectorul taurin și porcin. Vom 
instala adăpători automate în graj
durile de vaci. Curățenia în boxe și 
padocuri, la maternități și îngrășă
toriile de porci se va face prin folo
sirea furtunelor cu jet de apă.

La îngrășătoriile de porci și în 
halele de ouat, alimentarea anima
lelor și a păsărilor se va face cu 
alimentatoare automate pentru hra
nă uscată și umedă.

Executarea de construcții traini
ce și ieftine a permis gospodăriei 
noastre să dezvolte puternic secto
rul zootehnic și să realizeze pe acea
stă cale mari venituri bănești.

O parte din cenirul gospodăresc al G.A.C. Grindu : I. — grajduri de vaci ; 2. — A. + B. crescătorii de porci în flux continuu ; 3. — mater
nități de scroafe ; 4. — grajduri pentru animale de muncă ; 5. — grajduri de tineret bovin ; 6. — cotețe de păsări ; 7. _  grajd folosit în prezent
ca atelier de confecționat plăci de paie ; 8. — magazii de cereale ; 9. — atelier de fierărie ; 10. — atelier de rotărie ; 11. — atelier mecanic ; 
12. — păfule de porumb confecționate numai din material local ; 13. — remize ; 14. — loc rezervai pentru construcțiile viitoare, pînă atunci cul
tivat cu furaje ; 15. — turnul de apă.

La grajduri un consum

ale 
or- 
tre-
tu-

Din primele luni 
anului, cu ajutorul 
ganelor tehnice am 
eut la amplasarea
turor construcțiilor din 
planul de producție pe 
anul 1962.

Încă din iarnă, ne-am 
propus să construim 
un grajd pentru vaci, 
iolosind cit mai multe 
materiale locale, asigu- 
rînd în același timp a- 
nimalelor condiții opti
me de cazare. în buge
tul de venituri și chel
tuieli al G.A.C. pe anul 
1962, s-a prevăzut ca 
pentru construcția unui 
grajd cu capacitate de 
100 vaci, să se chel
tuiască suma de 127 000 
lei. Ne-am gîndit 
ducem această

Ce am făcut 
asta ? In primul 
a fost asigurată
mida necesară din pro
ducția proprie. Am înlo
cuit varul și cimentul la 
zidărie și tencuieli cu 
mortar de argilă, nisip 
și paie tocate. De ase
menea, în 
midă sau 
xecutarea 
s-a folosit

de materiale
tă. După cum se știe, 
la acoperiș se folosesc 
de obicei multe mate
riale. Am rezolvat și a- 
ceastă problemă făcînd 
o economie de 11 300 
lei. La acoperiș am fo
losit plăci de paie mon
tate între căpriori pes
te care am pus un strat 
de lipitură cu argilă și 
după aceea am așezat 
țigla. în urma folosirii 
acestei soluții de exe
cuție economisim la 
fiecare grajd construit 
cantitatea de aproape 
30 m c lemn. în ace
lași timp se asigură a-

nimalelor un volum su
ficient de aer, iar umi
ditatea din interiorul 
grajdului se reduce mult. 
In afară de aceasta, 
se realizează o econo
mie de peste 350 zile- 
muncă prin reducerea 
volumului de lucrări.

Consiliul de condu
cere al gospodăriei co
lective a hotărît ca din 
economiile realizate să 
se facă instalația de 
adăpători automate 
pentru vaci.

VASILE COPCEALÄU 
șeful echipei I de zidari

Grupa dc partid în fruntea luptei 
pentru idtinirca construcțiilor

Tinînd seama de 
importanta construc
țiilor, organizația de 
bază s-a îngrijit ca 
in acest sector să 
fie repartizafi mem
bri și candidați de 
partid și a înființat 
aici o grupă de 
partid.

Principala noastră 
preocupare este an
trenarea colectivișli- 
lor-constructori la 
realizarea la timp a 

planului construcții, la folosirea
materialelor locale și la folosirea unor 
metode care să asigure ridicarea unor 
construcții ieftine și trainice. Periodic, în

©

loc de cără- 
ciment la e- 
pardoselelor 
argila bătu-

să ré
suma, 

pentru 
rînd, 

cără-

MIRCEA ANGHEL 
președinte

Un grup da colectiviști constructori, iruntași în munca

porci

©
y Rigole dm beton

BACIU C. ION 
șeful echipei a Il-a 

de zidari

Grajd pentru creșterea porcilor In flux continuu, Vedero din plan ! 1. — sălaș 
comun pentru scroafe gestante ; 2. — boxe pentru scroate fătate ; 3. — sălaș comun pentru 
purcei la înțărcat ; 4. — padoc pentru scroafe fătate și purcei sugari ; 5. — sălaș pentru porci 
grași, lotlzați pe grupe după greutate | 6. — padoc pentru porci grași.

în ultimii ani, creș
terea porcilor a luat o 
mare dezvoltare în 
gospodăria noastră. 
Dacă la sfîrșitul anu
lui 1959 am avut un 
număr de 194 porci, în 
prezent avem de peste 
10 ori mai mulți. Pînă 
la sfîrșitul anului vom 
ajunge la un efectiv de 
2 923 porcine din care 
410 scroafe.

Pentru adăpostirea 
unui asemenea număr

trebuie construcții cu oCreșterea pâsâraSor m 
avÉcoSe mari

Echipa de zidari 
pe care o conduc 
are de construit în a- 
cest an o hală cu o 
capacitate de 5 000 de 
păsări. Construcția ei 
se află în prezent la 
șarpantă. Noi am fo
losit cărămidă făcută 
în gospodărie, iar 
mortarul cu var l-am 
înlocuit cu mortar de 
argilă. Pardoseala o 
facem din pămînt bă
tut.

La acoperiș în loc 
de plăci de azboci
ment ne-am propus 
să folosim plăci de 
paie confecționate în 
gospodărie. Aceste 
plăci le facem foarte 
simplu. într-un cadru 
de șipci se presează 
paie umezite iar la

margini se pun tul
pini de sorg. După ce 
se presează cu un sis
tem simplu de pîrghii, 
se țes cu sîrmă și ră- 
mîn astfel bine înde
sate. Retezate la ca
pete, sînt așezate în 
stive. După ce au fost 
prinse pe căpriori se

așează peste ele car
ton asfaltat și bitum. 
Rezultă astfel un adă
post cu o izolație 
foarte bună.

Sub îndrumarea 
grupei de partid din 
cadrul sectorului de 
construcții și cu spri
jinul primit din par
tea consiliului de 
conducere al gospo
dăriei am reușit să 
construim această 
hală pînă la șarpantă 
în numai 25 de zile. 
La construcția ei s-au 
evidențiat în mod de
osebit zidarii Brinză- 
rea Dumitru, Cristea 
A. Vasile și alții.

mare de 
capacitate corespunzătoare care să fie 
realizate la un preț de cost cît mai 
redus. Adunarea generală a gospo
dăriei colective a hotărît construirea 
a două crescătorii în flux continuu pen-

5 000 păsări, lucrările se— Și la a doua hală cu o capacitate de 5 000 păsări, lucrările se 
apropie de sfîrșlt. In timp ce o parte din dulgheri pun ultimii căpriori, 
alții au început să bată șipcile, pe care se vor fixa plăcile de paie.

tru creșterea și îngrășarea porcilor. Noi 
aplicăm proiectul care a fost experimen
tat la stațiunea zootehnică Rușețu. In 
ce constă el ? Fiecare categorie de porci 
are rezervat un spațiu special : 50 la sută 
din scroafe stau în sălașul comun și 50 
la sută stau în maternitate. Scroafele 
fată în boxe individuale și după 7—10 
zile se grupează cîte două în boxe. După 
grupare, purceii sug numai de la mamele 
lor. Mai tîrziu, după înțărcare, purceii 
sînt trecuți în diferite compartimente ale 
aceleiași clădiri, pe categorii de vîrstă, 
scrofițele fiind crescute pentru repro
ducție iar tineretul mascul pentru îngră
șat. Acest sistem de construcție este a- 
vantajos și pentru aceea că se poate di
rija în mod judicios monta și fătarea 
scroafelor, precum și creșterea pe loturi 
a porcilor destinați pentru îngrășare.

Furajarea porcilor la toate categoriile

se face numai din automate de hrănire. 
Acestea sînt așezate în padocuri și nu
mai în mod excepțional în zilele cu ger 
și viscol sînt aduse în sălașurile acope
rite. De asemenea, adăparea se face prin 
adăpători automate.

La această construcție am respectat 
proiectul dar am înlocuit unele materiale 
prevăzute în deviz, cu materiale produse 
pe plan local. Iată cum am procedat noi: 
la zidărie am înlocuit cărămida de presă 
cu cărămidă făcută mamial de colectiviș
tii noștri. în felul acesta s-a făcut o eco
nomie de 11 020 lei. La ridicarea zidăriei 
am înlocuit mortarul de var și ciment cu 
mortar de argilă. Pe lîngă faptul că a 
rezultat un zid destul de puternic am 
economisit var și ciment în valoare de 
9 250 lei.

Adesea la o construcție, cel mai mult 
costă acoperișul. La învelitoare s-au în
locuit plăcile de asbociment montate pe 
astereală și carton cu plăci de paie con
fecționate de colectiviști. în loc de 23 mc 
cherestea, plăci de azbociment și carton 
asfaltat care costă în total 49 095 lei, am 
consumat materiale în valoare de numai 
20 990 lei. Rezultă deci o economie de 
28 105 lei.

Se vor realiza și însemnate economii 
de zile-muncă întrucît se asigură o me
canizare complexă prin folosirea adăpă
toarelor și hrănitoarelor automate, iar cu
rățenia se face cu ajutorul unui jet puter
nic de apă. De asemenea, un om poate în
griji 50 scroafe în loc de 30 ; 400 tineret 
porcin în loc de 150 și 400 porci la îngră
șat în loc de 125.

ABEL VICTOR 
brigadier zootehnia

adunările generale ale organizației de 
bază au fost prezentate informări cu pri
vire la felul în care se achită membrii și 
candidații de partid din această grupă 
de sarcinile ce le au la locul de pro
ducție.

Una din sarcinile permanente pe care 
le au membrii și candidații de partid ce lu
crează în sectorul construcții și ateliere 
este aceea de a fi in fruntea întrecerii 
socialiste, fiind ei înșiși exemplu în pro
ducerea de materiale de construcții lo
cale și în buna folosire a acestora. Se 
poate spune că membrii și candidații de 
partid se achită cu cinste de această 
sarcină. Oameni ca : Profir Manea, La
che Gheorghe, Ene A. Constantin și alții 
sînt fruntași în muncă. Exemplul lor este 
urmat ți de alji colectiviști.

Noi nu am făcut un secret din meto
dele de folosire a materialelor locale 
pentru a realiza construcții durabile și 
ieftine. La noi au fost organizate mai 
multe schimburi de experiență cu pre
ședinți de gospodării colective, secretari 
de organizații de bază și constructori, 
din raion și din reqiune. Constructorii 
de la noi au mers în alte 
arătind cum se pot realiza 
trainice și ieftine folosind cit 
materiale locale.

Și în viitor grupa de partid 
rul construcții va lupta pentru 
zarea tuturor meseriașilor |a executarea 
construcțiilor gospodărești stabilite în 
plan, pentru darea acestora în folosință 
înainte 
scăzut, 
tărirea 
lective.

gospodării 
construcții 
mai multe

din secto- 
mobili-

de termen și la un preț de cost 
contribuind în felul acesta la in
și dezvoltarea gospodăriei co-

MINEA N. FLOREA 
organizatorul grupei de partid 

din sectorul construcții 
șl ateliere

Tabere de vară făcute 
numai din materiale locale

Creșterea bovinelor în tabere de 
vară este deosebit de avantajoasă. 
Prin construirea lor în mijlocul sau 
in apropierea culturilor furajere se 
evită deplasările lungi și obositoare, 
în taberele de vară se poate admi
nistra cu ușurință masa verde la 
iesle. Ținute în aer liber, vacile și 
animalele tinere sînt mai sănătoase. 
Un alt avantaj este că grajdurile ră
mase libere le-am putut folosi pen
tru adăpostirea puilor scoși de la 
incubatoare.

Ținînd seama de aceste avantaje,
s-a hotărît construirea unei tabere de vară pentru 300 
vaci cu lapte, 200 capete tineret bovin și 30 de tauri 
și tăurași de reproducție. Am mai construit, de ase
menea, o tabără de vară pentru circa 20 000 pui de 
găină și un șopron semideschis în care adăpostim cir
ca 100 de viței pe care îi pregătim pentru creșterea 
în stabulație liberă.

La construirea lor am folosit numai materiale locale. 
Lemnul l-am procurat din defrișarea unei plantații 
răzlețe de salcîm de pe terenul gospodăriei, iar ia 
acoperiș am folosit paie. Două echipë de constructori, 
conduse de tovarășii Ion C. R. Stoica și Ion Vizitiu au 
ridicat aceste construcții în circa 10 zile.

Noi am căutat că creăm în aceste tabere de vară 
condiții cît mai bune de creștere a animalelor. Pentru 
adăparea lor, am instalat un bazin metalic cu o ca
pacitate de circa 13 000 litri apă. Alături am săpat o 
fîntînă cu o adîncime de 13 metri de unde tragem 
apa în bazin cu ajutorul unei motopompe. Apa ajunge 
în interiorul padocurilor prin conducte.

Creșterea animalelor în tabere de vară a făcut să 
sporească producția de lapte. Construirea șopronului 
semideschis ne-a dat posibilitatea să asigurăm alăp
tarea vițeilor la baterii de cîte 8 viței odată. Această 
metodă permite hrănirea vițeilor în modul cel mai 
igienic și în timp scurt, iar laptele este administrat la 
temperatura cea mai potrivită. Astfel, se asigură dez
voltarea normală a vițeilor și se previn o serie de îm
bolnăviri. Aplicînd această metodă îngrijitorii Radu 
O. Soare, Grigore Roșea și Aurelian Ioniță au reușit 
să predea la înțărcare viței în greutate de 160—180 
kg fiecare.

CONSTANTIN TRÎMBIȚAȘU 
vicepreședinte al G.A.C.

Pagină organizată de coresp. „Scînteli". M. ROTARU,
Foto : A. CARTOJANU
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neretului Muncitor. Ansamblul va

do

particlpa la cel de-al 8-lea Fes 

tival Mondial al Tineretului și

Studenților de la Helsinki.

O duminică la Buhuși
Sfîrșit de săptămînă într-un oră

șel moldovenesc. La Buhuși. De di
mineață, în fața Fabricii d© pos
tav e maro animație. Peste 450 de 
muncitori s-au urcat, duminică 15 
iulie, în autobuzele O.N.T. „Car- 
pați", și au pornit într-o excursie 
prin părții© Bicazului. Tot de aici 
au plecat 80 do artiști amatori. Sînt 
invitați să prezinte un spectacol în 
stațiunea Bălțătești. Dar în cursul 
zilei, ei au vizitat și Cetatea Neam
țului. Dintre oamenii rămași în oraș, 
unii au mers la spectacole cine
matografice, alții au audiat confe
rințele prezentate în col© două su
burbii ai© Buhușului la Orbie și 
Bodești. Mulți au făcut plaje, și în
tre timp au mai jucat mingea sau 
au citit cîteva pagini de carte pe 
pajiștea de lingă Bistrița.

Dar chiar și într-un oraș, la drept 
vorbind destul de mic, ca acesta, 
posibilitățile de cultură și distrac
ție nu se reduc numai la atîț. Aiçi 
există clubul și biblioteca fabricii, 
numeroase săli d© cultură. Sînt și 
activități. La club, la o „joie a ti
neretului" ș-a făcut o prezentare a 
vieții și operei lui Topîrceanu, ur
mată de lecțurj din opera scriito
rului. Altă dată a avut loc un 
concurs pentru soliști voccjli și in
strumentali care au intrat apoi în 
formațiile de amatori ale fabricii. 
Biblioteca clubului a organizat cî
teva audiții de muzică simfonică, 
precedate de expuneri. Iar tov. 
Olga Secure, bibliotecara, își mai 
amintește cu plăcere concursurile 
de interpretare. In care participantă 
recitau, citeau pagini de proză, 
text© dramatice, ca și de prezen
tările de cărți făcute în mod ori
ginal : adică, în interpretarea unor 
actori amatori, în sală apăreau 
eroii din carte comportîndu-se așa 
cum cerea acțiunea concepută d© 
autor. Și la unele și Ia altele erau 
mulți spectatori pentru că organiza
torii se străduiau să realizeze pro
grame interesante, bogate în conți, 
nut. Ei, dar toate astea au fost cam

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

do mult. Acum se organizează puține 
manifestări, iar in duminica la care 
ne referim șl biblioteca șl clubul 
erau închise — lucru care se întîm- 
plă deseori. Comitetul sindicatului, 
dar și conducerea uzinei se îngri
jesc cam puțin de activitatea cui- 
tural-educativă. Nici comitetul de 
partid nu intervine serios în această 
problemă.

Recenzii, Interesante seri literare 
au loc uneori la biblioteca raiona
lă. Cu ajutorul unor medici pasio
nați de muzică simfonică, și aici 
au fost, anul acesta, audiții cu lu
crări de Ceaikoyski, Schubert, 
Beethoven, Enescu. Sîmbăta după 
masă și duminica însă, adică toc
mai atunci cînd se cere o activita
te mai intensă, biblioteca nu ini
țiază nimic. Iar casa raională de 
cultură care, pe lîngă munca de 
îndrumare metodică în raion, ar tre
bui să desfășoare o bogată activi
tate culturală în oraș, își are sediul 
încuiat la sfîrșitul săptămînii. Doar 
căminul cultural a fost deschis du
minică la Buhuși. Și aceasta după 
ora 19, numaj pentru programul ds 
televizor.

în craș există o bază materială și 
posibilități multiple de a se desfă
șura zilnic numeroase și variate 
manifestări cultural-educative și 
distractive, Numai din cauza intere
sului redus al unor foruri local© 
oamenii muncii nu se pot bucura p© 
deplin de acest© posibilități tocmai 
în zilele cînd au mai mult timp li
ber. In aceeași zi, la Piatra Neamț, 
în parcul Cozla diferite formații 
de amatori din întreprinderile o- 
rașului au prezentat, ca în fie. 
care duminică, programe artisti
ce. Stadioanele au fost dominata 
de freamătul competițiilor sportive. 
Oare la Buhuși nu se poate realiza 
aceasta ? Doar și aici există cîteva 
parcuri — 
pionierilor, 
un stadion 
sportive.

Consiliul

lingă fabrică, la Casa 
păduri în jurul orașului, 
de fotbal și alte terenuri

local al sindicatelor nu

Constituirea comitetelor 
regionale pentru cultură 

și artă
In ultimele zile a avut loc în în

treaga țară constituirea comitetelor 
regionale pentru cultură și artă, 
precum și a comitetelor pentru cul
tură și artă ale orașelor București 
și Constanța.

Din acegte comitete fac parte per
sonalități de seamă ale vieții cul- 
tural-artistice locale : academicieni, 
scriitori, actori, compozitori, artiști 
plastici, profesori, ziariști, activiști 
din domeniul culturii.

De asemenea s-au constituit co
misiile pentru răspîndirea cunoștin
țelor științifice și la uncie comitete 
regionale, comisii pentru probleme 
de artă, pentru așezămintele cultu
rale etc.

In cadrul ședințelor de constitui
re au avut loc dezbateri asupra ac
tivității instituțiilor de artă, așeză
mintelor de cultură, de răsp'mdire 
a cărții, a cunoștințelor științifice 
etc, Participanții au făcut numeroase 
propuneri de îmbunătățire a acti
vității, au adoptat planurile comi
tetelor regionale de cultură și artă 
pe semestrul II.

In prezent se află în curs consti
tuirea comitetelor raionale și orășe
nești pentru cultură

în vitrinele librăriilor
[ ASZTALOS ISTVAN, Duminica j I -------- . ......I
î

[ion BRAD, Mă uit în ochii co- 1 
f niilnr /vArsiirß “Rid i ti ira npnt.rii
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f 
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f 
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[JULES VERNE, insula 
( Editura tineretului, 
f 388 pagini

cu dragoste. Povestiri și nuvele, j 
Colecția „Biblioteca pentru ) 
toți“ nr. 131. Editura pentru li- J 
teratură. j
408 pagini 5 lei j

J
piilor (versuri). Editura pentru j 
literatură. j
164 pagini 7 lei)
M. SADOVEANU, Taurul mă-[ 
rii — roman. Editura 
lui.
184 pagini

SOLOMON, John 
Colecția „Oameni de 
Editura tineretului. 
304 pagini

tineretu- j

3,35 lei) 
Milton, j 
seamă“, j

8,60 lei j 
cu elice, { 

J
6,50 lei j

și artă.

(Foto : Gh. Vințilă)

15 lei j320 pagini
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numai că ar trebui #ă a© intereseze 
de activizarea formațiilor existente 
și de crearea altora noi, dar și să 
se preocup© permanent de conținu
tul muncii cultural©. Formațiile ar
tistice pe care le are casa raională 
de cultură, un taraf cu cîțiva soliști 
șl o echipă de dansuri apar rqr 
pe scenă. Se poate spune că mai 
multe spectacole au prezentat la 
Buhuși formațiile artistice profesio
niste venite în turneu. în ultima vre
me qu trecut prin oraș vreo 8 tea
tre dramatice, teatre de păpuși, fi
larmonici, orchestre populare.

Organizarea unor manifestări de 
calitate, cu un 
educativ — d© 
problemele de 
internațională și 
tințelor științifice, pînă la inițierea 
literală, artistieă, muzicală etc — 
trebuie să steg în centrul atenției 
tuturor activiștilor culturali. Ar tre
bui să se programeze mai des în- 
tîlniri ale echipelor sportive, cam
pionate 
organul

Dacă 
varășli 
siliului 
directorul clubului fabricii, I. Ferluș- 
că, bibliotecarul șef al bibliotecii 
raionale, I. Onciu, directorul casei 
raionale de cultură, și alții, consțqți 
la ei convingerea fermă că posibi
litățile existente aici permit ca ac
tivitatea culturală, sportivă și dis
tractivă să ii© incomparabil mai 
bin© organizată, Cît© unul arată și 
lipsurile cuibărite... dar pu la ©1, ci 
la celelalte organ© locale sațr insti
tuții culturale. Comitetul raional de 
partid trebuie să-l determina p© 
acești tovarăși șă rezolve cu 
mai multă competență și spirit 
de răspundere șarclnile çe 1© re
vin. în primul rînd, consiliul local 
al sindicatelor ește chemat să asi
gure în oraș organizarea și desfă
șurarea zilnică, și Tnai ales la . sfîr- 
șit de săptămînă, a unei bogate 
munci cultural-educative — cu ac
țiuni variate și interesant©, care țin 
seama de preocupările oamenilor, 
de vîrsta lor, se adresează familii
lor — pentru a cuprind© mase cit 
mai largi. Iar comitetul orășenesc 
do partid, urmărind ca activitatea 
cultural-distractivă și sportivă să 
aibă mereu un conținut mai bogat, să 
so desfășoare cu regularitate, trer 
buie, să stimuleze colaborarea și 
activizarea tuturor forțelor de care 
depinde aceasta.

ION CIUCHI

puternic caracter 
la informarea în 
politică internă și 

îmbogățirea cunoș-

locale organizate de către 
regional al U-C.F.S. etc.
stai de vorbă cu to- 

D. Ferică, președintele con- 
sindical local, Șh, Țîrdea,

Expoziție 
de grafică

La clubul sindicate
lor din orașul Lupani 
s-a deschis o expozi
ție in cadrul căreia 
sînt prezentate 100 de 
lucrări de grafică rea
lizate de Gy Szabo- 
Belă, maestru emerit 
al artei. Expoziția este 
vizitată zilnic de un 
mure număr de mineri 
dintre care unii artiști 
plastici amatori,

V. Hugo (cinci volu
me), „Arhanghelii” de 
I. Agîrbiceanu (două 
volume), „Așa s-a 
lit oțelul" de 
Ostrovski.

Manifestări

în colecția
„Bibîioteca pentru

Soți"

Ip colecția „Biblio
teca pentru toți” a E- 
dituril pentru literatu
ră, vor apărea in luni
le august și septem
brie următoarele 
crări : „Execuția 
primăvară’’ de Al. 

„Mizerabilii”

că’
N.

ctijtëwral-artësfltee
Ka RîwînRcM-Vîlfiea

Săptămâna dintre 
8—15 iulie a fost bo
gată în manifestări 
cultural - artistice și 
sportive. In zilele de 
9 șj 10 iulie, la Casa 
raională de cultură 
au avut loc spec
tacole prezentate de 
artiști amatori din 
raioanele Hîmnicu-Vîl- 
cea, Horezu, Dragă- 
șani cu prilejul celui 
de-al treilea Festival 
bienal de teatru „I. L. 
Caragiaie”. Tot în 
ziua de 10 iulie pe 
Stadionul „1 Mai” din 
localitate, Ansamblul 
de cîntece și dansuri

al Sfatului popular al ! 
Capitalei a prezentat ) 
un spectacol la care au ) 
participat peste 3 000 j 
de spectatori, j

La 12 iulie, în sala < 
Casei raionale de cui- > 
tură a avut loc un 5 
spectacol prezentat dç < 
Teatrul de stat „Al, < 
Davilla" din Pitești. In- r 
tr-una din sălile Casei ) 

de cultură i 
dese/ris, 

expoziția <

raionale 
din oraș s-a 
de curînd, 
agricolă raională, un
de sînt prezentate di
ferite lucrări ale ar
tiștilor amatori, foto
grafii, care prepintă 
așpecțp privind /colec
tivizarea. raionului, 
■muneg rodnică CC șe 
desfășoară pe ogoare
le din această parte a 
țării, Au avut log, de 
asemenea,
manifestări și 
tiții sportive. 
Alex. Rezea, 
voluntar),

numeroase 
compe
te la 
cor.esp.

Bibliotecile noastre publice s.e lo
vesc uneori de dificultăți, datorate fap
tului că uneia volume se deteriorează 
repede, nefilnd mulțumitor finisate. 
Ajung cîtepdată în .librării și biblioteci 
cărți care prezintă supărătoare defec
țiuni tehnice. La Combinatul poligrafic 
„Casa Scî.ntei.i“, de exemplu, eoniroJul 
de ca'ilafe a permis livrarea unor lu
crări neglijent finisate. Astfel volumul 
„Sociologia succesului' a fost dat în 
librării cu textul necentrat pe scoarță 
și color, pînza insuficient lipită de mu
cava, capital-bandul și tifonul inco
rect tăiate pe cotor. Defecțiuni ase
mănătoare se pot găsi și la coparțile 
lucrărilor „Dicționar medical ruso-ro- 
mîn”, fipărit la întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie 1918", „Cartea bo
binatorului de mașini“, executată de 
întreprinderea poligrafică Timișoara, 
„Manual de igienă și sănătate publică", 
tipărit la întreprinderea poligrafică nr. 
2 București și multe altele. Neglijențe 
Ute înUuMîmu7timp' dl™'»"!™«! 

în executarea co- î M C E &
perlelor la între- • St«
6cădeCluj, ‘«lllllllliHilHiiiilIllllllilllIIlilIlllii

permis livrarea unor cărți cu copertele 
nelipite.

Aceste manifestări 
cer holărît curma'

de neglijență sa 
,ife ; ele contravin 

eforturilor lăudabile și rezultatelor po
zitive tot mai numeroase pe care le în
registrează industria noastră poligrafi
că. O serie d© cărți scoase "în ultima 
perioadă au corespuns cerințelor de 
calitate mereu crescînde. Volumele de 
„Opere complete“ ale lui Lenin, apă- 
fute la Combinatul poJigrafic „Casa 
Șcîniejj“ se caracterizează printr-o ç<?.- 
perfă sobră, bine armonizață <croijwfip, 
eu p ț.rgi.nică exeçyji© a șcparjelpr — 
pa și voluipele apărute din „Lexiconul 
tehnic romîn" (întreprinderea poligra
fică Sibiu). Și alte lucrări ca „Gră
dinarul" de R. Tagore, „Poezii“ de 
Eminescu — ediție bibliofilă, „Cu bas
tonul prin București“ de f. Ar.ghezi, 
„Fauna R. p. R." etc., au coperte ex- 
preșjye, bine finisate din punct de ve
dere tehnic, durabile. Colaborarea

dintre -edituri și întreprinderile poligra. 
fice a fost fructuoasă în realizarea «• 
-cestor lucrfirii.

5înt în curs da rezolvare .unele pro
blema care vor asigura industriei poli
grafice condiții mai 'bune perrtru Fini
sajul copertelor de carte. Dar încă do 
pe acum, conducerile de edituri și în
treprinderi poligrafice sînt datoare să 
folosească, în mod judicios, posibilită
țile ca și materia primă existente. Multo 
cărți voluminoase, de pildă, apar cu 
coperte broșate, ceea ce compromit© 
durabilitatea lor. Ce' rezistență în timp 
pot avea execuțiile tehnice la lucrări 
ca „Viața lui Klim Sanghin“ de Maxim 
Gorki (în 4 volume), „Goya" do 
Lion Feuchtwanger, precum șl alta 
lucrări de circa 600 pagini, care sînt 
prinse în niște coperte subțiri de car
ton ? în aca'lași timp, numeroasa volu
me cu mai puține pagini, cere ar îl 
puiuț avea coperte subțiri, apar carto- 
•nate în scoarțe groasa .de mucava.
...»HIHI........».... . siferÎemțio5nalSOl°a'

Ml j» j materialului se ex- 
A ac li plică și următoarea 

....................... . șKn werte sub

țiri, sărăcăcios prezentele artistic, a- 
vînd cîteodată un aspect de macula
tor, primesc s.upra-coperte .ilustrate, 
executate îngrijit din hîrfie sau din 
cartoane superioare. Or, supra-coperfa, 
care sporește simțitor prețul cărții, se 
rupe ușor, ș;i volumul rămîne cu o în
fățișare -nOinteresanfă, ștearsă. Acest 
sistem, al supra-coperfei care absoarbe 
atenția realizatorilor, în ■dauna coper
tei și a prezentării întregii cărfi, se .îniî1!’ 
neș.te ,1a volume scoase af,î,l de Editura 
pe.ntru literaturâ cît și de Editura fi- 
nerefpjuj, ipcl.usiy în cazul -colecțiilor 
editate în tiraje de masă,, (colecțiila 
„Patria noastră", „în jurul lumii“ ș.a.), 
care ar trebui să se bucure mereu de 
o atenție deosebită din partea -editu
rilor și a întreprinderilor poligrafice.

Pe mult© ©ri, (fiirjișarea cărfi'Jor ©șt© 
neglijată din țaricina 
infern© î-n 
l.igr atice, 
m.un.ca în 
cu aienji.e
f.el o parte din procesul tehnologic, 
în special ce! de presare și uscare, sa 
face... în rafturile librăriilor sau în bi
blioteca cititorilor, O colaborare mai 
sistematică între edituri și întreprinde
rile poligrafic©, car© să asigure res
pectarea fermă a riimicităfii producției, 
ar împiedica astfel de neajunsuri. Da 
asemenea ar -fi folositoare o colaborare 
între artiștii graficieni și lucrătorii din 
industria poligrafică.

Marija sarcini ale culturii noastre so
cialiste cer poligrafiștilor să dezvolte 
experiența pozitivă obținută pipă a- 
cum, să dea lucrări de cea mai bună 
calitate, manifeslînd o exigentă ire
proșabilă în munca lor.

Ing. RADU CONSTANTIN 
Șeful serviciului C.T.C. din 
Trustul industriei poligrafice

vnor rfetipis-nțe 
edituri și întreprinderile po- 
Nerilmicitșfea producției, 

as.alf împiedică executarea 
a tuturor operajiilor și asf-

(Foto : Agerpresl

Studenții anului I al Facultății de 
mașini și utilaj petrolier din Institu
tul de petrp), gaze și geologie din 
Capitală șe află la practică în Uzinele 
de utilșj chimic din București.

In fotografie : Ajutați de muncitorii 
și tehnicienii din uzină, studenții au 
elaborat o șarjă de oțel.

căpătat în 
Eficacitatea

Publicistlca satirică a 
ultimii ani răspîrțdire. 
satirei — reamintită adesea îp cop- 
siderqțji teoretice a făcut ça pe 
lingă „Uraica', că sporească numă
rul paginilor umoristice gare apar 
deștul de regulat în alte periodice, 
„Magazinul" publică în flecare nu
măr cîte o pagină — mai bine zis 
un colț satiric. Dintre cotidiene o 
fac „Informația Bucureștiului' și 
„Steagul roșu“. E încă prea puțin. 
Ar fi fost potrivit ça și alte coti
diene să acorde spațiu ©gfirei. Pe
riodicele literare uită și ele de unul 
dintre sectoarele de seamă ale li
teraturii și se mulțumesc cu cîteya 
epigrqme, nu mai deș depîț la un 
an odată.

Nu se poate discuta despre pro- 
blemele publicisticii satirice fără a 
ne opri asupra revistei „Urzica* — 
publicație de specialitate. Răsfoind 
ultimele numere ale acestei reviste 
se ppt remarca unele progrece. No
tele, schițele, caricaturile au o a- 
dre.să și orientare toi mai precisă, 
circumscriu și localizează fenomenul 
negativ, îl condamnă din perspecti
va eticii și mentalității socialiste, 
fără a mai recurge la inutile comen
tarii didacticiste, a căror desfășu
rare greoaie contrastează cu zvel
tețea çomiçuluf,

Trebuie apreciate strădaniile 
de a fi permanent în actualitate pe 
care le vădesc paginile revistei.

Anii de publicistică satirică au 
făcut cunoscute mai multe nume și 
au reînnoit mijloacele unor umoriști 
cu experiență. Au putut apărea ast
fel ■— ne referim la ultimele cîteva 
luni — unele materiale izbutite. Re- 
luînd ideea din „Cameleonul" lui 
Cehov — lucru îngăduit în măsura 
în care nu se reduce la pastișare 
— Sorin Rășcanu (Sădi Rudeanu) 
portretizează, în „Un om de convin
geri", pe funcționarul servil care 
încearcă să ghicească părerea șo

rtului pentru a o susține entuziast. 
Dialogul urmărește oscilațiile per
sonajului, tatonările 
„Omul vraiște" de 
6/1962) este portretul 
procedeele literaturii
al unul modern încurcă lume care 
izbutește pînă la urmă să zăpă
cească și activitatea celor din jur. 
S-ar mai putea cita materiale în

©gr© înțepătura satirică s© produc© 
cu vervă eiiçgce, pg de exemplu 
„A fi sau a nu fj,.." ds I. Avian 
(„Urzica" gr. 1/1962),

Trebui© însă spus că principalul 
ousur al „Urzicii" îl constituie cali
tatea mediocră a umorului în majo
ritatea materialelor publicate, în- 
tllneșif îp paginile ei nu puține schi
țe, versuri, epigrame, caricaturi lip
site d© ha?, caracterizate printr-un 
„umgr" chinuit, greoi. Toate acestea 
subțiază mult satira, înlopuind-o 
adesea eu platitudini ineficiente.

Toomai de aceea lectura revistei, 
ca și a paginilor de umor din alte 
publicații dă adesea impresia supă
rătoare de stereotipia și de rutină. 
Articolele și schiței© seamănă prea 
multe între ©le. S-ar părea că pen
tru unii autori există un conven
țional limbaj „spiritual", în car© © 
suficient să traduci o întîmplare 
ca satira să fie gata. Cîteva jocuri 
de cuvinte, eforturi d© vervă ade
sea laborioase și mai ales lungite. 
O mobilă nepotrivit fabricată e pusă 
să vorbească în calambururi : „Noi 
nu putem arde, pentru că sîntem... 
ude, verzi,,.

Și concluzia?
— Concluzia este că o mobilă 

care.., cîntă, nu îneîntă, mai ales 
cînd partitura costă aproape 6 000 
lei.

— Partitura î
— Dacă-i o chestie cu cîntoc : 

paititură-garnitură" („La 
rul special", „Urzica* nr.

Din păcate, în paginii© 
pot culege probe destul
roase : „Și cu ce vrei să s© cons
truiască ? Cu ardei umpluți, cu sar
male ? Nu, că revin© mai scump și, 
dacă li se face foame zidarilor oda- 
tă-i vezi că mănîncă vreo dof-trei 
pereți" („Urzica' nr, 9/1962),

Chiar dacă nu toate glumei© și 
jocurile de cuvinte se mențin la a- 
cest nivel submediocru, e profund 
eronată mărginirea satirei Ia simple 
eforturi stilistice. Accentul se depla- 
sează de la conținutul ridicol la e- 
feciul verbal ; chiar dacă punctul 
de plecare este actual, satira ră- 
mîne la suprafață. Ar fi absurd să 
ostracizăm gluma ușoară și jocul 
de cuvinte, cît timp ele servesc 
unei satire bine țintite. Dar limitîn-

dispensa- 
18/1961).
revistei se 
de nume-

lui derutate, 
V. Pițigoi (nr. 
alcătuit, după 
de caractere,

du-sp la procedee și țeluri atîț de 
modeste, la traducerea calamburis- 
tică a faptelor reprobabile, publi
cistica umoristică s-ar condamna la 
superficialitate, n-ar merge adînc în 
explorarea ridicolului și deci în 
respingerea vechiului.

Preocuparea de limbaj comic mai 
curînd decît sesizarea semnificații
lor în fapțe și caractere are, între 
altele, drept consecință prolixitatea. 
Articolele și schițele propriu-zise, 
urmărind o vervă faptice, șînt di
latate ou mult peste ceea ce au 
efççtiv de spus, Dialogul s lungit, 
parantezele lipite, pentru a permi
te cîte un joc de cuvinte, în alte 
cazuri : „Vedeta" de Ion Ruș („Ur
zica" nr. 20/1961), „Ștelică și pani
că" de Victor Pițigoi („Urzica nr. 
2/1962) verva comică se atenuează 
pînă la dispariție și rămîne numai 
prolixitatea.

Impresia de stereotipie e creată și 
de repetarea excesivă a cîte unui 
procedeu — o mare parte din schi
țe folosesc monologul >— și de prea 
săraca inventivitate comică. Se pot 
nota încercări răzlețe în senș con
trariu. In „Dialoguri pe ghicite' 
Sădi Rudeanu notează cu haz — dar 
fără prea multă consistență satirică 
— ticurile verbale ale medicilor, 
cronicarilor de film și pîntăreților. 
Dar inventivitatea trebuie să per
mită un comic mai semnificativ.

Nivelul calitativ al umorului ar 
crește în mod simțitor dacă orienta
rea și sfera tematică a revistei „Ur
zica" ar fi mai cuprinzătoare, Con
tactul cu actualitatea ee reduce a- 
desea mai mult la un punct de por
nire pentru cîteva jocuri de cuvinte 
decît. la o satiră care să practice 
dostul de adînc chirurgia ridicolu
lui. Nu se desprind suficient princi
palele obiective satirice și nici nu se 
încearcă îndeajuns identificarea nă
ravurilor vechi în feluritele lor 
deghizări. Căci esența inferioa
ră, pe care o descoperă satira nu 
se îmbracă mereu în aceleași hai
ne, birocratismul nu se reduce la 
mînecuțele cu lustru și la „vino mîi- 
ne’, individualismul, slugărnicia sau 
lipsa de răspundere și toate cele
lalte forme de manifestare ale mo
ravurilor și mentalității vechi pre
tind umoristului observație mereu a- 
tentă și inventivitate comică în sta
re să traducă diversitatea vieții.

E foarte utilă atenția cu care 
„Urzica'' notează dale, fapte sau 
atitudini condamnabile, chiar cînd 
se oprește asupra unor deficiențe 
mal mărunte. Bineînțeles îi revin și 
revistei de wnof sarcinile principale 
ale literaturii satirice — combaterea 
a țoi .ceea ce — ideologic și moral 
— ne esț.e străin, Par revista nu se 
poate limita la înșirgrea unor ase
menea sesizări ca îpfe-o condică de 
reclamații, n.eprelucrînd materialul 
brut, faptic sau limiiîndu-se Ia lipi
rea în final a unor „poante”, în 
aceșț sens, orizontul revistei trebuie 
să sg lărgească prin abordarea 
unor teme esențiale pentru demas
carea vechilor mentalități.

Orientarea și jnspirarea din ac
tualitate sînt efective în mă
sura în care materialele satirice știu 
să descopere mai adînc ridicolul 
practicilor și mentalităților incompa
tibile cu yiața socialistă și să-l dez
văluie expresiv, evitînd șablonul.

Comentariul satiric trebui© să 
devină un instrument sensibil, care 
să detecteze cu reactivul eficace 
al rîsului manifestări străine 
de normele vieții socialiste, ve
chil© năravuri și vechile mentali’ 
tați, oricît de travestit ar încerca să 
reapară. Siștemul de corespondențe 
destul d© bine organizat pe care și 
l-a creat „Urzica" este în măsură, 
desigur printr-o îmbunătățire calita
tivă din punct de vedere artistic, 
să fixeze în ineeetar năravul și pe 
reprezentanții lui. Cît privește ru
brica „Din zona dolarului", Consa
crată satirei antiimperialiste, tre
bui© să s© aleagă totdeauna faptele 
cele mai semnificative pe care con
tradicțiile lumii capitaliste le furni
zează din belșug, în grotesc, ca și 
în tragicomic.

Lipsa de varietate și fantezie a 
materialelor publicate în „Urzica" se 
datoreșfe în mare măsură cercului 
prea restrîns de colaboratori, în a- 
fară d© unele prezențe răzlețe, au
torii d© satiră șl umor alcătuiesc o 
seri© nu prea lungă d© num© c© 
revin în „Urzica", „Magazinul“, „In
formația Bucureștiului", „Steagul 
roșu* sau în emisiunii© radiofonice, 
în textele pentru teatrele d© estradă, 
la televiziune etc. Pe de altă parte, 
slaba exigență din partea redacto
rilor șl a colaboratorilor lasă impre
sia că eforturile principal© ale a- 
cestora nu se concentrează spre 
îmbunătățirea calitativă a paginilor 
revistei.

Foarte bizară e separația — chiar 
■nemărturisită ■— între publicistică și 
literatura satirică. Marcel Bresjașu, 
Nina C.assian, Cicerone Theodores- 
cu în poezie, Aurel Baranga, Ale
xandru Mirodan, T. Mazilu în proză 
sau teatru sînt cîțiva dintre scriitorii 
cunoscuți care au scris reușite pa-' 
gini satirice, chiar dacă domeniul 
lor de activitate literară est© mai 
larg. Mulți dintre ei și dintre glți 
scriitori de prestigiu au colaborat în 
trecut la „Urzica". Dar fie că redac
ția a făcut prea slabe eforturi de q 
obține alte colaborări decît cel© ql© 
specialiștilor obișnuiți, fie că scrii
torii solicitați n-au răspuns, fapt 
este că în ultimele 4—5 luni în 
afara unui necrolog p© care-1 sem
nează Aurel Baranga — nu întîl- 
nim în paginile de umor nici unul 
dintre numele amintite.

Colaborarea mai susținută a scri
itorilor cu experiență în acest do
meniu ar ridica și nivelul versurilor 
umoristic© care, cu unele excepții 
fericite, nu depășesc cronica rima
tă, ar stimula dezvoltarea diferite
lor specii satirice — epigrama, ron
delul, parodia etc.

Fără îndoială că și redacțiile și 
scriitorii cunosc exemplele ilustre 
glt? clasicilor a căror aețivitat© © 
inseparabilă d© publicistica umoris
tică — Twain, Caragiaie, Cehov.

Aproape absentă s în publicistica 
ultimelor luni moștenirea literaturii 
satirice 
redusă 
ceanu, 
apărute 
lui morții marelui scriitor, 
la o prezentare a ’ui 
Twain. Do asemenea, se 
prea puțin loc literaturii 
temporane, „schimburilor "'do expe
riență" cu ravistelo umoristic® din 
tării© socialist© sau cu publicațiile 
progresist© apusene Pentru educa
ția artistică a cititorilor — și a 
laboraforilor — © indispensabilă f 
losirea regulată, eventual înlr-o 
brică permanentă, a exemplelor 
sico,

„Urzica* ar© treisprezece 
de experiență și înfăptuiri certe. 
Revista se păstrează tn actualitate 
șl se străduiește să d©a satiioi efica
citate, Dar contactul cu actualitatea 
nu trebuie să se producă numai ta 
suprafață. E nevoie do eforturi și de 
spirit creator, care că risipească ru
tina și să respingă facilitatea

de la noi și din alte țări, 
la un fragment din Topîr- 
la două pagini Caragiaie 

cu prilejul semicentenaru- 
marelui scriitor, sau 

prezentare a ’ui Mqjfc 
acordă 

con-

CO’
'o- 
ru

da-

ani
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Adunarea din Capitală consacrată
Festivalului Mondial al Tineretului de la Helsinki

Miercuri seara, în prezența a peste 
2 000 de tineri din întreprinderi, 
instituții, studenți și elevi, a avut 
loc la teatrul de vară „Nicolae 
Bălcescu“ din București o adunare 
a tineretului din Capitală, organiza
tă de C.C. al U.T.M., Comitetul na
țional de pregătire în vederea par
ticipării tineretului din R. P. Romî- 
nă la cel de-al VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor și de Comitetul orășenesc Bucu
rești al U.T.M., consacrată apropia
tului Festival Mondial al Tineretu
lui de la Helsinki.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Olteanu, secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., care a vorbit despre pre
gătirile ce se desfășoară în țara 
noastră, ca și în lumea întreagă, în 
vederea Festivalului de la Helsinki. 
Vorbitorul a arătat că festivalurile 
mondiale ale tineretului și studen
ților au devenit o tradiție scumpă 
generației tinere. Ele s-au născut din 
dorința tinerilor de pretutindeni de 
a se cunoaște mai bine, de a se a- 
propia, de a întări unitatea lor în 
lupta pentru pace, împotriva cercu
rilor imperialiste.

Cel de-al VIII-lea Festival — a 
spus vorbitorul — are loc în condi
țiile în care, mai mult decît oricînd, 
au crescut și s-au întărit forțele 
care apără pacea, care luptă pen
tru zădărnicirea uneltirilor imperia
liste. Ideea dezarmării generale și 
totale pătrunde tot mai adine în 
conștiința omenirii.

Arătînd că experiențele nucleare 
americane la mare altitudine repre
zintă o sfidare la adresa dorinței 
de pace a sutelor de milioane de 
oameni de pretutindeni, vorbitorul 
a spus : Rațiunii și dreptății nu i 
s-a dat ascultare la Washington. De 
aceea guvernul sovietic a luat ho- 
tărîrea de a experimenta cele mai 
noi tipuri de arme nucleare. Aceas
tă măsură este dictată de grija față 
de securitatea lagărului socialist, 
față de soarta omenirii, este cores
punzătoare intereselor păcii în lu
me. Strîngîndu-și rîndurile, întărind 
neîncetat unitatea lor de luptă, oa
menii cinstiți de pretutindeni pot 
să bareze drumul ațîțătorilor la 
război. La această luptă, tineretul 
trebuie să-și aducă o contribuție 
importantă.

Masele largi de tineret din toate 
țările lumii și-au manifestat calda 
adeziune pentru marea întîlnire a 
tinereții de la Helsinki. în 73 de 
țări ale lumii au fost create comi
tete naționale ale Festivalului, iar 

•Comisia permanentă de pregătire a 
stabilit contacte cu organizații de 
tineret și studenți din 134 d'e țări. 1 400 
de organizații de tineret social-de- 
mocrate, radicale, comuniste, cato
lice, conservatoare, liberale etc. 
și-au dat adeziunea la impunătoa
rea manifestare de la Helsinki.

Educat de partid în spiritul învă
țăturii marxist-leniniste, al inter
naționalismului socialist, al solida
rității cu tinerii din lumea întreagă 
care luptă pentru apărarea păcii, 
tineretul romîn întîmpină cu multă 
căldură apropiatul Festival de la 
Helsinki.

Tinerii din industrie antrenați în 
întrecerea socialistă luptă cu per
severență pentru îndeplinirea pla

nului Ia toți indicii, pentru îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor, pentru îmbogățirea perma
nentă a cunoștințelor profesionale. 
Ținerii colectiviști contribuie cu toa
te forțele la întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.-urilor, la 
obținerea unor producții mari ve
getale și animale. Tineretul studios 
se pregătește pentru aproDiata în
cepere a noului an d'e învățămînt.

în întreaga țară s-au desfășurat 
numeroase manifestări și acțiuni 
cultural-sportive în cinstea Festiva
lului. în organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, instituții s-au ținut con
ferințe despre importanța festivalu
rilor mondiale ale tineretului și stu
denților, despre politica de pace a 
partidului și statului nostru. în nu
meroase orașe și centre muncitorești 
s-au organizat diferite programe ar
tistice consacrate acestei mari reu
niuni internaționale.

în adunări ale tinerilor ținute în 
întreaga țară a fost desemnată de
legația tineretului la Festival, din 
care fac parte 350 de tineri.

Delegația noastră va participa ac
tiv la toate manifestările festiva
lului.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Solii tinerei generații a Romîniei 
vor pleca la Helsinki cu dorința și 
hotărîrea de a contribui la succesul 
celui de-al VIII-lea Festival al Ti
neretului și Studenților — grandioa
să manifestare menită să ducă la 
întărirea prieteniei, la dezvoltarea 
colaborării tineretului lunaii în lup
ta pentru pace. Asigurăm Partidul 
Muncitoresc Romîn, Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, asigurăm 
tiner.etul patriei noastre, întregul 
popor că delegația Republicii Popu
lare Romîne la Festival va reprezen
ta cu cinste, în mod demn, tineretul 
țării noastre, va înfățișa realizările 
poporului romîn în desăvîrșirea 
construcției socialiste, va susține 
ferm și consecvent politica regimu
lui nostru democrat-popular, de în
țelegere și prietenie între popoare.

în încheiere a fost vizionat pro
gramul artistic pe care delegația ti
neretului din R. P. Romînă îl va 
prezenta la Festivalul de la Hel
sinki. Programul s-a bucurat de un 
frumos succes.

(Agerpres)

I N F O F
© Sub auspiciile Ligii romîne de prie

tenie cu popoarele din Asia si Africa și 
a Consiliului pentru râspîndirea cunoș
tințelor culturai-știintifice din cadrul Co
mitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
a avut loc miercuri după-amiază in Par
cul de cultură si odihnă „Herăstrău", în 
prezenta unui numeros public, o mani
festare consacrată împlinirii a 8 ani de 
la■ semnarea acordtirrlor de la-Geneva cu 
privire la Indochina. Cu acest prilei a 
conferențiat prof, univ, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii romîne de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa.

A fost prezentat apoi un film docu
mentar din R. D. Vietnam.

• La invitația Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R.P. Romînă 
a sosit în București o delegație din 
Cuba formată din dr. Martha Fravde, 
președinta Mișcării pentru apărarea păcii 
și suveranității popoarelor din Cuba i E- 
duardo Corona Zayas, jurist, membru în 
Comitetul national al Mișcării pentru 
apărarea păcii și suveranității popoare
lor din Cuba ; Conchita Fernandez, mi
litantă de frunte a mișcării pentru pace 
din Cuba.

A apărut nr. 7 pe anul 1962 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“
A apărut, în limba romînă, în E- 

ditura politică, nr. 7/47 pe anul 1962 
al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului”, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Sarcina istorică a 
R.D.G. și viitorul Germaniei" de W. 
ULBRICHT ; „Un mare luptător 
pentru pace și socialism" de B. N. 
PONOMAREV ; „Fenomene noi în 
„integrarea" capitalului monopolist. 
Comunitatea economică europeană 
(Date informative)“ ; „Anglia și Piața 
comună" de J. R. CAMPEELL ; „U- 
nele aspecte ale dezvoltării Parti
dului Comunist Italian" de E. BER- 
LINGUER ; „Pacea și masele popu
lare" de K. ÖSTERLING ; „Rolul 
clasei muncitoare africane în miș
carea de eliberare națională" de J. 
WODDIS.

în acest număr sînt publicate co
mentariile revistei consacrate unor 
probleme actuale.

Rubrica „în partidele comuniste 
și muncitorești" conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

A aPărut: „Lupta d
Numărul 7, pe luna iulie 1962, al 

revistei „Lupta de clasă” se des
chide cu editorialul intitulat : „Sin
dicatele, la nivelul sarcinilor desă- 
vîrșirii construcției socialiste”. în 
continuare, revista conține artico
lele : „Preîntâmpinarea unui nou 
război mondial — problemă funda
mentală a contemporaneității” de 
DUMITRU LAZÄR, GHEORGHE 
ROȘU ; „Rezerve ale creșterii acu
mulărilor bănești” de C. IONESCU, 
I. VÄCÄREL ; „Din experiența 
muncii de partid în rîndul cadrelor 
de specialiști din agricultură” de 
VASILE VÎLCU : „învățământul 
tehnic superior și cerințele produc
ției” de MARIN RÄDOI ; „Teoria 
„relațiilor umane” și realitatea ca
pitalistă” de STELA CERNEA.

La rubrica „Din presa partidelor 
comuniste și muncitorești” sînt pu
blicate : „Programul Partidului Co
munist din Algeria”, „Proiectul de 
Program al Partidului Comunist 
Sud-African” și articolul : „îmbina
rea metodelor legale și ilegale de 
luptă în activitatea Partidului Mun
cii din Guatemala” de MARIO SIL
VA HONAMA.

Numărul de față mai cuprinde

MÂȚII
De asemenea a sosit o delegație din 

Japonia formată din prof. Eiji Tada, pro
fesor la Universitatea din Kobe, preșe
dintele Consiliului pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen din pre
fectura Hyogo, și Shigeyuki Fukushima, 
președintele Comitetului pentru apărarea 
păcii din prefectura Miye, secretar ge
neral al filialei Miye a Partidului . So
cialist din Japonia, președintele Consi
liului local pentru interzicerea armei a- 
tomice si cu hidrogen

• La invitația Uniunii Scriitorilor a 
sosit în Capitală, într-o vizită de două 
săptămîni, Darvas Jozsef, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Ungară.

★
In cadrul convenției între Uniunea 

Scriitorilor din R.P. Romînă șl Uniunea 
Scriitorilor din R.P. Ungară, miercuri di
mineață a părăsit Capitala, plecînd în 
tara vecină, o- delegație de scriitori alcă
tuită din Șerban Nedelcu, Dumitru Ignea 
șl D. R, Popescu.

(Agerpres)

La rubrica „Schimb de păreri" sînt 
publicate în continuare materiale 
ale discuției pe tema „Căile de dez
voltare a țărilor carii și-au cucerit 
independența națională" și materia
le ale unei discuții noi avînd ca 
temă „Rolul femeii în societatea 
contemporană".

în cadrul rubricii „Cărți șl re
viste” este publicată o recenzie asu
pra cărții „D.C.I. O privire în cu
lise" de A. TULLY, recenzie care a- 
rată că Direcția centrală de investi
gații din S.U.A. este cel mai mare 
exportator de contrarevoluție. Se 
publică, de asemenea, recenzia cărții 
lui B. Meissner intitulată „Progra
mul P.C.U.S. din 1903 pînă în 1961".

Rubrica „Scrisori, note" cuprinde 
notele : „Noi obstacole în calea spre 
independență" de P. H. și „Se inten
sifică lupta de eliberare" de A. HA
SAN.

Sînt publicate, de asemenea, noi 
materiale la rubrica „împotriva re
presiunilor și persecutării democra
ților".

O® O------

notele bibliografice : Albert Kahn — 
„Complot împotriva păcii” (I. Giro- 
veanu), Mircea Flonta — „Esență șl 
fenomen” (P. Pînzaru), André Bar- 
jonet — „Ce este pauperizarea ?” 
(D.V.). Revista publică și rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate” 
în legătură cu articolele : „Docu
mentarea și propaganda tehnică în 
industrie” și „Arta spectacolului și 
cerințele vieții”.

Știri sportive

Fotbal
Federațiile de fotbal din R. P. Romînă 

și Spania au convenit asupra datelor la 
care echipele selecționate ale celor două 
țări vor susține meciurile din primul tur 
al Cupei Europei. Prima întîlnire va 
avea loc la 1 Noiembrie la Madrid, iar 
cea de-a doua, la 25 noiembrie la Bucu
rești.

★
Comisia de organizare a competiției 

de fotbal „Cupa orașelor tîrguri”, întru
nită la Bologna, a stabilit grupele și a 
tras la sorti primele meciuri din ediția 
1962—1963.

Echipa Petrolul-Ploiești, care va repre
zenta tara noastră în această competiție, 
face parte din grupa a 8-a împreună cu 
Spartak Brno, Voivodina Novisad și Leip
zig (R.D. Germană). în primul tur, Petro
lul va juca (intre 15 septembrie — 15 
octombrie) cu Spartak Brno, primul meci 
avînd loc la Ploiești.

Tenis
Miercuri au continuat la Brașov Intll- 

nirile cêléT de-a IÎI-a ediții a Balcania
dei de tenis. Selecționata R. P. Romîne 
a învins echipa R. P. Bulgaria cu 3—0 : 
Țiriac-Ciuparov 6—3, 6—1, 6—3 ; Bosch- 
Ranghelov 6—0, 6—2, 6—1 i Tiriac, Măr- 
mureanu-Petrunov, Țolov 6—O 6—0, 6—1.

în cursul dimineții au fost reluate me
ciurile întrerupte din prima zi. R. P. Ro
mînă a cîștigat cu 3—0 la Turcia și R. P. 
Bulgaria cu 2—1 la Iugoslavia.

★
VARȘOVIA 25 (Agerpres). în orașul 

Sczeczin au Început miercuri meciurile 
turneului zonal pentru Cupa Galea la 
tenis. După prima zi, echipa R. P. Ro
mîne conduce cu 3—0 în meciul cu se
lecționata Luxemburgului.

TELEGRAME EXTERNE
In întrecerea pașnica, 

socialismul învinge
Recunoașteri 

din „New York Timos“
NEW YORK 25 (Agerpres). — Zia

rul „New York Times” a publicat la 
24 iulie un articol semnat de Hany 
Schwartz, corespondent al acestui 
ziar, în care acesta ajunge la con
cluzia ca în ultimele săptămîni 
Uniunea Sovietică a întrecut Statele 
Unite în ce privește producția de 
oțel. Datele oficiale publicate la 
Moscova săpiâmîna trecuiă, sene 
Schwartz, arată că Uniunea Sovie
tică produce acum aproximativ 
1 G00 000 tone de oțel pe săptămină. 
Acest volum întrece producția săp
tămânală de oțel din Statele Unite 
din oricare săptămână a acestei 
veri.

Potrivit datelor privind întreaga 
lună iunie, se arată în articol, pro
ducția de oțel în Uniunea Sovietică 
a fost de aproximativ 6 900 000 tone, 
în timp ce producția Statelor Unite, 
potrivit datelor Institutului american 
al fierului și oțelului, s-a cifrat la 
6 685 000 tone.

-----o«o----

Din realizările 
țărilor frățești 

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 25 (Agerpres). M.T.I. 
Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Ungare a publicat comunicatul 
cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale a țării în primul semestru 
al anului 1962. în comunicat se ara
tă că în primul semestru al anului 
producția globală a industriei de 
stat, potrivit datelor preliminarii, a 
crescut cu 8 la sută, în comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

în primele șase luni ale anului, 
agricultura a primit 4 350 tractoare, 
2 850 pluguri de tractor, peste 800 
de combine și multe alte mașini 
agricole. Comerțul exterior al Un
gariei a cunoscut în această perioa
dă o dezvoltare favorabilă. S-a ac
celerat ritmul construcției de lo
cuințe. în primul semestru al anu
lui, întreprinderile de construcții de 
stat au realizat cu 50 la sută mai 
multe apartamente decît în prima 
jumătate a anului 1961.

R. P. MONGOLĂ

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Monțame, 
Direcția Centrală de Statistică a 
R. P. Mongole a comunicat rezulta
tele preliminarii ale îndeplinirii 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale a republicii pe primele 
șase luni ale anului 1962.

Uniunile agricole ale araților șl 
gospodăriile de stat — se arată în 
comunicat — au îngrijit și crescut 
în prima jumătate a acestui an 
6 718 600 animale tinere, cu 500 000 
mai mult decît în anul 1961. Ele au 
însămînțat 441 000 ha cu cereale și 
culturi furajere, au îmbunătățit baza 
pentru sporirea nutrețurilor și lăr
girea lucrărilor alimentării cu apă 
a pășunilor.

Producția dată de întreprinderile 
industriale ale republicii a fost cu 
46,1 milioane tugrici (N.R. — denu
mirea monedei mongole) mai mare 
decît cea obținută în primul semes
tru al anului 1961,

O DATA MEMORABILA
ÎN ISTORIA CUBEI

Poporul cuban aniversează astăzi 
o dată memorabilă din istoria luptei 
sale revoluționare : ziua insurecției 
naționale.

Acum 9 ani, la 26 iulie 1953, în 
întreaga Cubă se răspîndise ca ful
gerul o veste care făcea să tresară 
inimile tuturor patrioților. Un grup 
de tineri revoluționari, cutezători, 
în frunte cu Fidel Castro, a asaltat 
fortăreața militară Moncada, unul 
din pilonii regimului dictatorului Ba
tista. Tinerii revoluționari socoteau 
cu drept cuvînt că acțiunea lor pa
triotică va deveni — după o expresie 
utilizată adesea acum în Cuba — 
„catalizatorul indignării populare" 
față de Batista, marioneta monopo- 
liștilor, tiranul sîngeros care îndo- 
liase zeci de mii de familii, batjo
corise demnitatea unei țări întregi. 
Deznodămîntul asaltului Moncadei 
e cunoscut. Infruntînd un adversar 
mult superior în arme și oameni, 
Insuficient experimentați, mulți par- 
ticipanțl la eroica insurecție au că
zut luptînd. Cei care au scăpat cu 
viață au încăput în ghearele poliției 
lui Batista, fiind schingiuiți, asasi
nați sau condamnați la mulți ani de 
temniță grea.

Asaltul eroic al Moncadei n-a fost 
zadarnic, jertfa patrioților care au 
inițiat acțiunea n-a rămas fără ur
mări. Evenimentele de la Moncada 
de acum 9 ani au constituit semna
lul de începere a luptei pentru eli
berarea tării ; înfiripîndu-se în mun
ții Sierra Maestra, lupta patrioților 
cubani avea să fie încununată de 
succes la 1 ianuarie 1959, o dată 
cu alungarea Iul Batista din Havana.

TELEGRAMĂ
Cu ocazia celei de-a 9-a aniver- Romîne, Corneliu Mănescu, a trimis 

sări a zilei insurecției naționale a o telegramă de felicitare ministru- 
poporului cuban, ministrul afaceri- lui relațiilor externe al Republicii 
lor externe al Republicii Populare Cuba, dr. Râul Roa Garcia,

Deschiderea expoziției
de pictură contemporană din Cuba
în sala Dalles a avut loc miercuri 

la amiază deschiderea Expoziției de 
pictură contemporană din Cuba, or
ganizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

La deschidere au participat E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dumi
tru Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Al. Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. I. Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, artiști plastici, ziariști.

Au mai luat parte poetul Nicolas 
Guillen, președintele Asociației scrii
torilor și artiștilor din Cuba, dr. 
Martha Frayde, Conchita Fernan
dez și Eduardo Corona Zayas, mem
bri ai delegației mișcării pentru pa
ce din Cuba, precum și pictorul 
Servando Cabrero Morena și arhi

Impetuozitatea cu care, după eli
berare, întreg poporul Cubei desfă
șoară munca pentru construcția eco
nomică își are o notă de eroism cu 
nimic mai prejos decît lupta sa ar
mată victorioasă. Este profund emo
ționantă imaginea unei țări de 7 mi
lioane de oameni, transformată tn- 
tr-un șantier pe care întreaga popu
lație , în ciuda blocadei economice, 
a greutăților și piedicilor de tot felul 
create de cercurile imperialiste lu
crează cu elan, pentru făurirea unei 
economii înfloritoare. înfăptuirile 
poporului eroic de pe insula din 
Caraïbe sînt un exemplu însuflețitor 
pentru întreaga emisferă latino-ame- 
ricană, demonstrează în mod grăitor 
ce minunate realizări este capabil 
să obțină un popor care a scuturat 
jugul tiraniei proprii și al opresiu
nii străine. Viața dovedește că ni
mic nu poate opri mersul înainte al 
Cubei eroice, care se bucură de so
lidaritatea și sprijinul lagărului so
cialist, al întregii omeniri iubitoare 
de progres și pace.

Poporul romîn adresează poporu
lui cuban, cu prilejul zilei insurec
ției nationale „26 iulie", salutul său 
călduros. Deși multe mii de kilo
metri despart Cuba și R. P. Romînă, 
popoarele acestora se simt apropi
ate, între ele se dezvoltă legături 
frățești de sinceră și trainică prie
tenie și colaborare. Poporul romîn 
participă cu însuflețire la sărbătoa
rea poporului cuban șl îi urează 
din toată inima noi și mari succese 
în lupta pentru apărarea și conso
lidarea independenței sale, pentru 
pace șt propășirea patriei sale.

tectul Râul Oliva, aflați în țara noas
tră cu prilejul deschiderii expozi
ției.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii Cuba, Manuel Yepe Me
nendez, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în. R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Au luat cuvîntul dr. Graciella Po- 
golotti, critic de artă din Cuba, și 
criticul de artă Mircea Popescu.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde aproape 100 de Iu. 
crări.

*
înainte de deschiderea expoziției 

a avut loc o conferință de presă, în 
cadrul căreia dr. Graciella Pogolotti 
a făcut o expunere despre dezvolta
rea picturii cubaneze și a dat ample 
explicații privind lucrările expuse.

(Agerpres)

Pentra progresul Algeriei independente
Programul Partidului Comunist din Algeria

Cu cîtva timp în urmă, după în
cheierea acordului de la Evian ' și 
încetarea războiului din Algeria, 
Partidul Comunist din Algeria a dat 
publicității programul său pentru 
etapa aplicării autodeterminării.

„Pentru ca independența țării să 
fie completă — se scrie în introdu
cerea programului — instituțiile 
coloniale trebuie înlocuite printr-un 
stat cu adevărat democrat, permi- 
țînd fiecărui algerian să participe 
efectiv la exercitarea suveranității 
naționale pentru a scoate țara din 
starea de slabă dezvoltare și a o a- 
duce rapid în rîndul popoarelor 
moderne și prospere“.

P.C. din Algeria subliniază că 
programul său „este un program de 
eliberare națională, de democrație 
reală și progres economic și social. 
Este programul construirii unui stat 
algerian de democrație națională 
care trebuie să deschidă calea unei 
Algerii socialiste". .

în continuare, punîndu-și întreba
rea : „Ce va trebui să fie Republica 
Algeria ?” — programul răspunde :

I. O republică independentă, su
verană, unică și indivizibilă, II. O 
republică cu adevărat democrată.

„Astăzi, — subliniază programul 
— democrația adevărată constituie 
o necesitate urgentă și vitală pentru 
construirea țării. Ea este neapărat 
necesară pentru mobilizarea și en
tuziasmul maselor populare în ve
derea construirii propriului lor vii
tor, în vederea consolidării indepen
denței. Ea implică desființarea me
todelor autoritare și de constrîngere 
împotriva maselor. Ea implică o 
mare încredere în energia creatoare 
și inițiativa poporului și clasei mun
citoare, în confruntarea constructivă 
a părerilor în vederea acelorași o- 
biective. De libertățile democratice 
trebuie să beneficieze toate forțele 
naționale și antiimperialiste ale 
țării. Vor trebui limitate și combă
tute numai forțele contrarevoluțio
nare și reacționare, aflate în slujba 
dușmanului imperialist.

Adevărata democrație trebuie să 
se reflecte și în instituțiile statului 
algerian, așa cum vor fi organizate 
de Adunarea națională constituantă.

Pentru ca toate curentele națio
nale și progresiste ale țării să fie 
reprezentate în această adunare, ea 

trebuie aleasă pe baza scrutinului 
proporțional“.

în continuare, documentul arată 
că Adunarea constituantă trebuie 
să asigure țării o constituție 
scrisă care să prevadă între 
altele : un parlament format dintr-o 
adunare națională unică, aleasă în 
aceleași condiții cu adunarea consti
tuantă ; un guvern provenit din 
parlament și răspunzător în fața a- 
cestuia ; o armată națională și popu
lară neangajată ; garantarea prin 
lege a drepturilor omului, libertăți
lor individuale și publice a ideilor, 
părerilor, libertatea presei, întruni
rilor. asociațiilor și cultului, respec
tarea libertăților sindicale și a drep
tului la grevă ; garantarea prin lege 
a egalității în drepturi și îndatoriri 
a tuturor cetățenilor algerieni fără 
deosebire de rasă, origine, religie, 
sex, rang social, păreri politice sau 
filozofice ) sancționarea oricăror 
discriminări rasiale ; o justiție inde
pendentă de puterea politică etc.

Mai departe programul arată că 
Algeria trebuie să devină :

III. O republică socială, „Inde
pendența politică — scrie programul 
— nu aduce schimbări profunde în 
situația maselor. Ea trebuie să fie 
însoțită de o independență eco
nomică reală și de măsuri sociale ra
dicale”.

Referindu-se la situația economică 
a Algeriei, programul arată că acea
sta se caracterizează „în primul 
rînd, prin relații de dominație și 
dependență, impuse de regimul co
lonial, Această dominație este în 
primul rînd directă : proprietarii 
funciari ultracolonialiști dispun de 
cele mai bune pămînturi, în timp ce 
monopolurile franceze și străine de
țin resursele miniere și petroliere, 
întreprinderile industriale și băn
cile“. Referindu-se la acordurile de 
la Evian, programul arată că 
„partea economică și financiară 
a acestor acorduri constituie un 
progres considerabil față de si
tuația colonială. Ea admite princi
piul suveranității economice și fi
nanciare a Algeriei. Dar ea limitea
ză totodată în diferite domenii a- 
ceastă suveranitate, în special în 
domeniul reformei agrare și al na
ționalizării marilor noastre bogății.

Colonialiștii — subliniază progra
mul — se gîndesc să împiedice ast

fel dezvoltarea independentă și ra
pidă a economiei algeriene. Ei vor 
să împiedice astfel ca această dez
voltare să se realizeze pe o cale ne- 
capitalistă. Ei vor să mențină legă
turile de dependență economică a 
Algeriei față de Franța“.

în continuare se arată că progra
mul P.C.A. are între altele drept 
obiectiv să lichideze complet a- 
ceste legături de dependență econo
mică și financiară, ca și dominația 
monopolurilor colonialiste franceze 
și internaționale, să suprime privi
legiile colonialiste și feudale, să li
chideze rapid mizeria prin dezvol
tarea economiei naționale de care 
să beneficieze în primul rînd pătu
rile sociale cele mai sărace; să trans
forme radical structurile economi
ce, financiare și sociale, să elabo
reze un plan de dezvoltare pentru 
întreaga Algérie, avînd ca obiective 
dezvoltarea economiei naționale, 
unificarea ei, diversificarea produc
ției, o mai justă repartizare a veni
turilor și ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Reforma agrară — arată progra
mul P.C.A, — „este năzuința pro
fundă a țărănimii noastre sărace și 
o necesitate vitală a întregului nos
tru popor. Fără înfăptuirea ei rapi
dă și completă nu va fi posibilă nici 
o independență națională adevărată, 
nici o redresare economică. Refor
ma agrară va permite o primă ri
dicare a nivelului de trai al mase
lor largi și crearea unei piețe in
terne algeriene, favorizînd dezvolta
rea industrială“. în legătură cu a- 
ceasta programul preconizează ex
proprierea pămînturilor marilor co- 
loni, marilor feudali algerieni și 
proprietarilor funciari care au tră
dat cauza eliberării ; limitarea su
prafeței marilor proprietăți ale al
gerienilor care nu au trădat cauza 
națională ; împărțirea pămînturilor 
muncitorilor agricoli, felahilor să
raci etc. ; ajutor însemnat de stat 
pentru dezvoltarea sectorului agri
col.

în continuare programul preconi
zează „o industrializare adevărată“ 
a țării, prin naționalizarea marilor 
bogății ale solului și subsolului ; 
crearea unei industrii grele de bază, 
înmulțirea întreprinderilor indus
triei ușoare, electrificarea țării. Se 

preconizează totodată monopolul de 
stat asupra comerțului exterior, par
ticiparea exclusivă sau majoritară a 
statului la investițiile în industriile 
cheie.

In capitolul despre măsurile sociale, 
programul P.C.A. prevede, între al
tele, o politică de folosire deplină a 
brațelor de muncă și lichidarea șo
majului ; ridicarea nivelului de trai, 
în primul rînd al păturilor cele mai 
sărace ; îmbunătățirea progresivă a 
legislației sociale (minimum de exis
tență, la muncă egală — salariu e- 
gal, ziua de muncă de 8 ore, ocroti
rea drepturilor muncitorului, pro
tecția muncii, legislație specială 
pentru femei și tineret, cod pen
tru bătrîni) ; îmbunătățirea și 
extinderea serviciilor sociale : asi
gurări sociale și alocații familiale 
etc. ; măsuri pentru formarea și ca
lificarea profesională accelerată pen
tru ca muncitorul algerian să iasă cît 
mai repede din situația de muncitor 
colonial ; o legislație curajoasă care 
să acorde și să garanteze cu ade
vărat femeii egalitate totală cu 
bărbatul în toate domeniile — po
litic, economic, social și familial.

In continuare, programul preconi
zează lichidarea analfabetismului și 
înscrierea în școli a tuturor copii
lor de vîrstă școlară, elaborarea 
unui plan de formare rapidă a ca
drelor pentru învățămîntul superior 
tehnic și științific cu ajutorul tutu
ror țărilor prietene și în special al 
U.R.S.S.

Programul P.C.A. prevede mai de
parte o politică a locuințelor la ora
șe și sate pentru lichidarea cocioa
belor și a îngrămădirii familiilor în 
adăposturi insalubre, măsuri pentru 
îmbunătățirea situației medlco-sani- 
tare, pentru educarea tineretului în- 
tr-un spirit patriotic și progresist.

In continuare se arată că „progra
mul P.C.A. este un program revo
luționar. Spre deosebire de progra
mele reformiste el fixează obiective 
îndrăznețe șl arată perspective cla
re. Spre deosebire de programele 
demagogice care nu țin seama de 
realitate și de dificultăți el arată 
obstacolele, indică mijloacele pen
tru a le depăși. El ține sea
mă de marile posibilități ale po
porului algerian. bogat datorită re
surselor naturale ale țării, puternic 
datorită combativității sale, expe
rienței dobîndite prin lupta sa anti- 
Imperialistă și prin experiența altor 
popoare ale lumii, precum și dato
rită dorinței fierbinți de progres și 
existentei unui raport de forțe fa
vorabil popoarelor lumii, decurgînd 
din superioritatea crescîndă a 

U.R.S.S. șl a lagărului socialist asu
pra lagărului imperialist“.

Enumerînd principalele obstacole 
aflate în calea poporului algerian, 
programul P.C.A. se referă la „neo- 
colonialiști care vor folosi domina
ția economică și militară pe care o 
mențin pe teritoriul nostru pentru a 
frîna dezvoltarea noastră ; la ultra
colonialiști care vor încerca să fo
losească populația europeană pentru 
a sabota construirea Algeriei inde
pendente ; la aliații néocolonialiste 
lor, ca S.U.A. și Germania occiden
tală care vor să mențină sub for
me noi Algeria în orbita imperia
listă“.

„In sînul poporului nostru — ara
tă documentul —- ca și printre po
poarele Africii și lumii arabe, unele 
forțe conservatoare speriate de avîn- 
tul revoluționar al maselor se stră
duiesc să împiedice unirea trainică 
a forțelor progresiste și antiimperia
liste.

Condiția hotărîtoare a progresului 
rapid este ca poporul nostru să a- 
leagă din capul locului calea neca- 
pitalistă de dezvoltare pentru sec
toarele cheie ale economiei sale. Ca
lea capitalistă este o cale de sufe
rințe pentru popor, de jefuire a bo
gățiilor noastre de către monopolu
rile capitaliste străine, calea îmbo
gățirii unei singure clase sociale, 
burghezia, care în țara noastră nu 
are încă baze economice solide.

Calea dezvoltării necapitaliste nu 
poate fi aplicată decît datorită în
tăririi relațiilor de ajutor reciproc 
și colaborare, mai ales cu lagărul 
socialist“.

Preconizînd mobilizarea totală și 
entuziastă a poporului algerian, pro
gramul P.C.A. arată că prima con
diție este unirea conștientă șl hotă- 
rîtă în acțiune a tuturor forțelor 
antiimperialiste și progresiste ale 
poporului.

„Această unire pe baza unul pro
gram comun trebuie realizată în- 
tr-un front grupînd organizațiile na
ționale și ansamblul patrioților, în 
respectul față de autonomia fiecă
rei organizații și în cadrul unei dis
cipline comune.

Partidul Comunist din Algeria s-a 
opus partidului unic bazat pe ideo
logia naționalistă burgheză. Un ase
menea partid va fi mai curînd sau 
mai tîrziu un instrument al domi
nației burgheziei asupra maselor 
muncitoare.

Dacă condițiile politice și sociale 
sînt realizate, P.C.A. se va pronun
ța pentru partidul unic pe bazele 
ideologice ale clasei muncitoare, ca 
cel mal bun făuritor al obiective

lor P.C.A. de lichidare a exploată
rii omului de către om. Acest par
tid, după exemplul Partidului So
cialist Popular din Cuba va fi rea
lizat cu toate forțele algeriene pro
gresiste pe baze marxist-leniniste, 
ideologia clasei muncitoare care o 
dată eliberată și aflată la putere, 
va elibera întregul popor și nu va 
exercita constrîngeri decît asupra 
agenților contrarevoluționari și ex
ploatatorilor.

Dar, militînd pentru un partid 
unic pe asemenea baze și așteptînd 
să se maturizeze condițiile politice 
și sociale ale unui asemenea partid, 
P.C.A. nu este partizanul lichidării 
partidelor care reflectă interesele 
păturilor burgheze sau mic-burgheze 
antiimperialiste.

In cadrul realităților politice și 
sociale ale Algeriei de astăzi și în 
lupta împotriva dominației néocolo
nialiste, unirea energiilor naționale, 
uniunea naționaliștilor și comuniști
lor trebuie să se înfăptuiască în sî
nul Frontului de eliberare națională, 
ca o uniune și nu ca un partid, res- 
pectîndu-se independenta P.C.A.

Patrioții vor trebui să excludă 
sectarismul și exclusivismul, dăună
toare poporului algerian. Ei vor tre
bui să combată anticomunismul, 
armă de dezbinare și diversiune a 
inamicului, obstacol în calea obiec
tivelor democratice și sociale ale re
voluției“.

Programul P.C.A. arată că vor 
trebui lichidate metodele autoritare 
și antidemocratice, va trebui evitat 
să se impună măsuri în mod biro
cratic. Folosirea anumitor metode 
de constrîngere față de patrioți. 
dăunătoare deja în unele condiții ale 
războiului, trebuie cu atît mai mult 
să fie lichidată în condițiile păcii.

In ce privește politica externă a 
țării programul P.C.A. se pronunță 
pentru o politică activă de paee ba
zată pe principiile coexistenței paș
nice ; pentru neapartenența la vreun 
bloc militar imperialist, nefolosirea 
Saharei algeriene drept cîmp de ex
periențe nucleare ; lupta împotriva 
urmărilor ocupației străine, pentru 
evacuarea bazelor militare de către 
trupele franceze ; ajutor activ tutu
ror popoarelor aflate încă sub ju
gul colonial ; relații strînse de so
lidaritate cu Marocul și Tunisia, cu 
țările arabe, cu țările africane ; re
lații de colaborare liberă, pe picior 
de egalitate cu Franța, șl care ar 
permite să se găsească soluții fe
ricite și pașnice problemelor pe 
care istoria le-a pus în comun în 
fața popoarelor algerian și francez.

Programul se pronunță pentru re

lații de colaborare șl prietenie cu 
toate țările, fără excepție, și în 
special cu țările lagărului socialist, 
„întărirea forțelor mondiale ale pă
cii și întărirea lagărului socialist 
creează Algeriei condițiile interna
ționale cele mai favorabile. Iată de 
ce guvernul nostru va trebui să 
sprijine cu toate prilejurile efortu
rile U.R.S.S. în favoarea păcii și de
zarmării generale și totale care ar 
avea drept principal efect înlesni
rea luptei noastre pentru evacuarea 
bazelor franceze și crearea de noi 
și imense resurse în lume pentru a 
pune capăt slabei dezvoltări. Celor 
care pretind că Algeria, din cauza 
situației sale geografice, ar fi defi
nitiv supusă influenței Occidentului, 
adică puterilor imperialiste și ar fi 
destinată comerțului Europei celor 
șase, rolului de apendice al acestei 
Europe, le spunem : apropierea Sta
telor Unite nu a împiedicat Cuba să 
devină o republică socialistă. Spri
jinul lagărului socialist va permi
te să se reziste mai bine condițiilor 
și presiunilor imperialiste“.

în ultimul capitol al programului 
P.C.A., intitulat „Pe calea socialis
mului", se arată că nici reforma a- 
grară, nici naționalizările nu vor fi 
de-ajuns pentru construirea socia
lismului. Dar realizarea acestui pro
gram de democrație națională va 
crea condiții economice, sociale și 
politice pentru trecerea Algeriei la 
un regim cu adevărat socialist.

Analizînd structura și raportul 
forțelor de clasă din țară și sub
liniind că există condiții favorabile 
pentru ca tînăra Republică Algeria 
să pornească pe această cale pro
gramul P.C.A. conchide :

„Dar etapa de astăzi, repetăm încă 
o dată, este cea a eliberării națio
nale, adică a independenței totale, 
a democrației adevărate, a progre
sului economic și social.

De înfăptuirea acestui program, 
de rolul pe care-1 vor juca clasa 
muncitoare, țărănimea săracă, inte
lectualitatea progresistă și partidul 
lor, Partidul Comunist din Algeria, 
depinde etapa socialismului.

Pentru a duce spre aceasta po
porul nostru, în unire cu toate for
țele algeriene patriotice și progre
siste, partidul nostru, conștient de 
rolul său de călăuză, a elaborat a- 
cest program și îl propune tuturor 
algerienilor în acest an care tre
buie să fie punctul de plecare al 
unor noi lupte pentru independența 
adevărată, pentru pămînt și pîlne. 
pentru muncă șl învățătură, pentru 
o democrație adevărată, pentru pro
gresul nelimitat al poporului nos
tru“.
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celor 18 state pentru dezarmare
DOUĂ PROIECTE FAȚĂ ÎN^FAȚĂj Unul prevede măsuri menite să înlăture

un război nuclear, celălalt îndreaptă atenția spre măsuri secundare
GENEVA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 25 iulie, în conformi
tate cu ordinea lucrărilor sale, a- 
probată la 24 iulie, Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare a început 
să examineze măsurile prevăzute de 
cele două proiecte (proiectul sovie
tic al Tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală și pro
iectul american „schița de plan a 
principalelor prevederi ale tratatu
lui”) pentru prima etapă de dezar
mare.

Discuția a început cu examinarea 
articolelor care definesc sarcinile 
generale ale primei etape a progra
mului de dezarmare.

In proiectul sovietic ele sînt ex
puse în articolul 4, pe care l-a ana
lizat în amănunțime V. A. Zorin, șe
ful delegației sovietice, care a luat 
primul cuvîntul.

Cuprinsul principal al primei e- 
tape a oricărui plan de dezarmare, 
a declarat el, trebuie să fie, după 
părerea majorității covîrșitoare a 
delegațiilor, măsuri care să fie un 
pas hotărîtor spre înlăturarea peri
colului de război termonuclear. Gu
vernul sovietic a propus nu o dată 
ca chiar de la începutul procesu
lui de dezarmare să se interzică ar
mele nucleare, să se pună capăt 
producerii lor și să se distrugă re
zervele lor. Dar această cale a ră
mas închisă, întrucît puterile occi
dentale au respins-o în permanență.

Rămînea, a spus V. A. Zorin, o 
altă cale de izbăvire a omenirii de 
pericolul unui război nuclear pus
tiitor : de a se distruge toate mij
loacele de transportare la țintă a 
armelor nucleare și, implicit, de a 
se imobiliza aceste arme, a le neu
traliza, a le face inadecvate pentru 
a fi folosite. Tocmai aceasta s-a o- 
glindit în articolul 4 din proiectul 
nostru de tratat.

O altă măsură extrîni de impor
tantă a primei etape a planului so
vietic de dezarmare o constituie li
chidarea tuturor bazelor militare de 
pe teritorii străine și retragerea tu
turor trupelor străine de pe aceste 
teritorii.

După ce a amintit cuvintele lui 
N. S. Hrușciov că. propunînd să se 
înceapă dezarmarea prin lichidarea 
tuturor mijloacelor de transportare 
spre țintă a armelor nucleare. Uniu
nea Sovietică, care dispune de cele 
mai puternice rachete globale și in-

tercontinentale din lume, renunță 
de bună voie la un avantaj mili
tar extrem de important, V. A. Zo
rin a spus : Din partea noastră ce
rem puterilor occidentale să fie de 
acord cu lichidarea tuturor bazelor 
lor militare de pe teritorii străine 
și cu retragerea trupelor străine de 
pe aceste teritorii. .

U. R.S.S. nu poate accepta redu
cerea cu 30 la sută a mijloacelor 
de transportare la țintă, prevăzută 
de „schița de plan” americană, în
trucît ea nu înlătură pericolul unui 
război nuclear.

V. A. Zorin a analizat textul in
troductiv la prima etapă a „schiței 
de plan“ americane și a arătat că 
el este în mod vădit insuficient de
oarece acolo atenția principală este 
îndreptată spre măsuri secundare.

In privința înseși a măsurilor de 
dezarmare el nu merge mai departe 
de o frazeologie generală cu privire 
la reducerea armamentelor și a for
țelor armate, neprecizîndu-se nici 
măcar de ce fel de armamente este 
vorba — despre mijloacele de trans
port sau armamentele clasice.

A. Dean, șeful delegației S.U.A., 
a afirmat că lichidarea totală în 
prima etapă a mijloacelor de trans
portare a armelor nucleare, pre
cum și a bazelor străine de pe te
ritorii străine, ar încălca așa-nu- 
mitul „echilibru“. El a stăruit pen
tru extinderea asupra mijloacelor 
de transport a reducerii cu 30 la 
sută a armamentelor clasice. A. Dean 
s-a străduit, de asemenea, să creeze 
impresia că U.R.S.S. ar ocoli în pri
ma etapă problemele reducerii ar
mamentelor clasice 
mate.

M.
R. P. 
dința 
compromis al articolului care defi
nește sarcinile primei etape de de
zarmare. Conform acestui nroiect, 
sarcina primei etape trebuie să fie 
lichidarea concomitentă a tuturor 
mijloacelor de transportare a ar
melor nucleare, a tuturor bazelor 
străine de pe teritorii străine și re
tragerea tuturor trupelor străine.

Acesta este pivotul întregii ope
re a dezarmării, a spus Tarabanov, 
comentîndu-și propunerea. Totodată 
el a propus să se includă în speci
ficația sarcinilor primei etape 
puncte cu privire la reducerea ar-

mamentelor clasice și a forțelor ar
mate, cu privire la constituirea unei 
organizații internaționale pentru de
zarmare din momentul intrării în 
vigoare a tratatului de dezarmare și 
cu privire la asigurarea verificării 
îndeplinirii măsurilor stabilite; cu 
privire la adoptarea de la începutul 
primei etape a unor măsuri pentru 
micșorarea riscului de război.

In încheierea ședinței V. A. Zo
rin a declarat că delegația U.R.S.S. 
va studia propunerea R. P. Bulga
ria și își va preciza atitudinea față 
de aceasta la următoarea ședință, 
fixată pentru 27 iulie.

și a forțelor ar-

o»o
A

întrevederi
GENEVA 25 (Agerpres). - TASS 

transmite : La 25 iulie, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, a oferit un prînz în cins
tea delegațiilor țărilor socialiste la 
Conferința Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare. La prînz au 
participat șefii delegațiilor: bulgare
— M. Tarabanov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe ; ce
hoslovace— J. Hajek, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe ; romîne
— G. Macovescu, locțiitor al minis
trului afacerilor externe ; poloneze
— ambasadorul M. Lachs ; reprezen
tantul permanent al Ungariei pe 
lîngă secția europeană a O.N.U., I. 
Bartos ; locțiitorul reprezentantului 
permanent al R.D.G. la Geneva, Z. 
Zahman, precum și membrii dele
gațiilor țărilor socialiste.

Din partea sovietică, la prînz au 
participat V. A. Zorin și G. M. 
Pușkin, locțiitori ai ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., I. I. Kuz
min, ambasadorul U.R.S.S. în El
veția, I. I. Ilicev, membru al Cole
giului ministerului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., precum și consilierii 
delegației.

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

★
GENEVA 25 (Agerpres). - TASS : 

La 24 iulie, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a

Tarabanov,
Bulgaria, a 

de miercuri

reprezentantul 
prezentat în șe- 
un proiect de

la Geneva
făcut o vizită lui Cen 
premierului Consiliului 
ministru al afacerilor 
R. P. Chineze.

★
GENEVA 25 (Agerpres). - TASS : 

La 24 iulie, A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
l-a primit pe W. Böling, reprezen
tantul permanent al R.D.G. la Ge
neva, cu care 
prietenească.

I. locțiitorul 
de Stat și 
externe al

a avut o convorbire

★
(Agerpres). — După 
agenția China Nouă, 
avut loc două între- 

I, ministrul aface- 
R. P. Chineze, și 
ministrul apărării 
întrevedere a mi-

GENEVA 25 
cum relatează 
la Geneva au 
vederi între Cen
rilor externe al 
Krishna Menon, 
al Indiei. Prima 
niștrilor care au condus delegațiile 
țărilor lor la Conferința internațio
nală pentru Laos a avut loc la 22 
iulie, iar cea de-a doua la 23 iulie.

★

GENEVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 iulie, A. A. Gro- 
mîko. ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe Carlo Russo, 
ministrul adjunct al afacerilor ex
terne al Italiei, conducătorul dele
gației italiene la Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, și a avut 
cu el o convorbire

„Discreție“ cu tîlc: cînd Pentagonul 
nu aude exploziile nucleare

— TASS 
din Wa-

Amwrmrm încheierii 
armistițiului în Coreea

NEW YORK (Agerpres). 
transmite : Corespondentul 
shington al ziarului „New York Ti
mes" anunță că pînă în ziua de 23 
iulie Ministerul de Război al S.U.A. 
a ținut în secret faptul că în Statele 
Unite a fost înregistrată explozia 
nucleară efectuată de Franța la 1 
mai în Sahara.

Corespondentul arată că explozia 
nucleară a fost efectuată în munții 
Ahaggar în partea de sud-est a Sa- 
harei și a fost înregistrată cu pre
cizie de aparatele seismice din Sta
tele Unite la o distanță de peste 
5 000 mile.

Este clar ce a determinat Penta
gonul să ascundă în mod premedi
tat detectarea exploziei nucleare 
subterane. La Comitetul celor 18 
pentru dezarmare S.U.A. insistă cu 
încăpățînare pentru un control in
ternațional asupra exploziilor nucle
are cu inspecție la fața locului, ză
dărnicind prin aceasta realizarea 
unui acord cu privire la interzice
rea exploziilor nucleare.

De ce Pentagonul a hotărît în pre
zent să facă cunoscut faptul detec
tării exploziei ? Cele mai noi reali
zări ale oamenilor de știință, inclu-

siv și ale celor americani, demon
strează că mijloacele naționale sînt 
suficiente pentru descoperirea explo
ziilor nucleare subterane. Față de a- 
ceste fapte, al căror număr crește zi 
de zi, Pentagonul a hotărît să ia 
„inițiativa" pentru a încerca pînă la 
urmă... să discrediteze mijloacele na
ționale de detectare, 
după cum rezultă 
corespondentului, 
soțit declarația sa 
zerve. Detectarea 
ceze, arată corespondentul, este con
siderată în S.U.A. „o dovadă necon
vingătoare că exploziile subterane 
de mici proporții pot fi detectate de 
stațiile seismice dincolo de frontie
rele Uniunii Sovietice".

In legătură cu aceasta, afirmația 
corespondentului ziarului „New 
York Times“ că S.U.A. sînt dispuse 
să accepte „o oarecare variantă a 
sistemului de control național" apa
re în adevărata ei lumină : făcînd 
aluzie la posibilitatea unei concesii. 
S.U.A. încearcă să. mențină fondul 
cererii lor cu privire la controlul in
ternațional care, după cum se știe, 
urmărește efectuarea spionajului pe 
teritoriul Uniunii Sovietice.

Intr-adevăr, 
din comunicarea 
Pentagonul a în- 
cu numeroase re- 

exploziei frăn-

ocupației militare, tristele realități 
de astăzi sînt ruina, mizeria și șo
majul : există milioane de șomeri 
și milioane de țărani care suferă 
de foame. Valul mîniei populare 
care l-a alungat pe sîngerosul dic
tator Li Sîn Man și evenimentele 
care au urmat au arătat cît de pu
ternică este năzuința poporului sud- 
coreean de a scăpa de jugul domi
nației străine, de a dispune în mod 
liber de soarta sa. Pentru înăbv- 
șirea acestei arzătoare năzuințe ac
tualul regim de dictatură militară 
fascistă a dezlănțuit o sălbatecă te
roare antipopulară. Dar lupta pa- 
trioților sud-coreeni care doresc 
pace și liniște, încetarea cît mai 
grabnică a ocupației străine nu 
poate fi înăbușită.

R. P. D. Coreeană face efoituri 
consecvente pentru unificarea paș
nică și pe baze democratice a 
Coreei. Adunarea Populară Supre
mă a R. P. D. Coreene a adresat re
cent noi propuneri autorităților sud- 
coreene. Aceste propuneri prevăd 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, semnarea unei con
venții care să interzică Coreei de 
sud și de nord să folosească forța 
armată una împotriva celeilalte, re
ducerea forțelor armate din Coreea 
de nord și de sud ; totodată s-a 
propus ca autoritățile din nord șl 
din sud să ducă tratative pentru a 
discuta problemele urgente de im
portanță națională ce privesc ambe
le părți ale Coreei.

Alături de celelalte țări ale la
gărului socialist, de toate forțele iu
bitoare de pace, poporul romîn 
sprijină cu hotărîre lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru realizarea 
năzuinței sale — înfăptuirea unității 
naționale pe baze pașnice și de
mocratice — pentru continua dez
voltare economică și culturală a 
R.P.D. Coreene, pentru victoria cau
zei păcii și socialismului.

Se împlinesc 9 ani de la încheie
rea armistițiului în Coreea.

Pretutindeni, stingerea focarului 
de război din Coreea a fost salu
tată cu bucurie de popoare, ca un 
mare succes al forțelor păcii.

încheierea armistițiului a demon
strat cu tărie că tratativele consti
tuie singura cale rezonabilă de re
zolvare a celor mai complicate 
probleme internaționale. Evenimen
tele care s-au succedat de atunci 
— dintre care cel mai recent este 
acordul cu privire la Laos — au 
adus noi confirmări acestui incon
testabil adevăr.

Armistițiul a deschis perspecti
ve pentru soluționarea în ansam
blu a problemei coreene, incluzînd 
unificarea pașnică a țării, năzuința 
întregului popor. Spre acest țel și-a 
îndreptat eforturile R- P. D. Core
eană.

Muncind cu abnegație și bucu- 
rîndu-se de ajutorul internațio
nalist acordat de Uniunea Sovietică 
și de 
poporul 
Coreei 
portante 
nivelului 
florirea patriei. In prezent oamenii 
muncii din R. P. D. Coreeană mun
cesc cu însuflețire spre a îndeplini 
cu succes prevederile planului sep- 
tenal de dezvoltare a economiei na
ționale. Totodată R. P. D. Coreeană 
a acționat și acționează neabătut 
pentru transformarea armistițiului 
într-o pace trainică ; astfel, guver
nul R. P. D. Coreene a făcut repe
tate propuneri constructive în ve
derea stabilirii de contacte și îm
bunătățirii relațiilor între cele două 
părți ale Coreei.

In direcție cu totul contrară s-a 
dezvoltat Coreea de sud, aflată și 
aetăzi sub dominația imperialismu
lui american. Acolo, ca urmare a
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energetice interconectate a șapte țâri
MOSCOVA 25 .(Agerpres). — A nergetice. Pînă în prezent au fost

fost semnat un acord cu privire la interconectate sistemele energetice a 
înființarea Direcției centrale de dis- cinci țări semnatare ale acordului, 
pecerizare a sistemelor energetjce Sistemele energetice ale Romîniei și 
interconectate a șapte țări membre " Bulgariei Se vor racorda la sistemele 

~ energetice interconectate în cursul
anilor 1963—1964.

Proiectul de înființare a Direcției 
centrale de dispecerizare a fosț pre
gătit și recomandat țărilor sus-men- 
ționate membre ale C.A.E.R. de Co- 

. misia permanentă a C.A.E.R. pentru 
energia electrică.

ale C.A.E.R. : Bulgaria, . Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, Romî- 
nia, Ungaria și U.R.S.S;

Direcția centrală de dispeceriza- 
re va avea sediul la ' Praga.'Ea se 
creează în scopul folosirii optime de 
către țările semnatare ale acordului 
a avantajelor, economice pe care le 
oferă interconectarea sistemelor e-

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R 
pentru energia electrică

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
transmite : 
Moscova a 
dinară a

TASS 
între 19 și 25 iulie la 
avut loc o ședință or- 

Comisiei permanente a
o® o

zzNe -am convins încă o dată 
de atmosfera de prietenie dintre noi" 
Declarația lui Â. I. Mikoian despre

și cu alți membri

celelalte țări socialiste, 
din partea de nord a 

a obținut succese lin
eare au dus la ridicarea 
de trai al maselor, la în-

Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru energia electrică.

Comisia a discutat sarcinile activi
tății sale viitoare. Au fost discu
tate problemele legate de cercetarea 
și perfecționarea continuă a funcțio
nării sistemelor energetice interco
nectate ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Ședința 
atmosferă 
înțelegere

comisiei a decurs într-o 
de unitate frățească și 
deplină.

de
convcrbkile cu premierul Nehru 
ai guvernului indian

convorbiri decît tratative. M-am 
convins încă o dată de atmosfera 
de prietenie dintre noi. Ne-am în
țeles foarte repede unul pe altul, 
cînd am discutat probleme, chiar 
complexe. Aceasta se referă atît 
probleme internaționale, cît și 
colaborarea noastră economică 
politică.

Subliniind că relații de prietenie 
există nu numai între oamenii de 
stat, ci și între specialiștii și mun
citorii sovietici care trăiesc și lu
crează în India și colegii lor in
dieni, A. I. Mikoian a spus: Cu cît 
oamenii sovietici cunosc mai bine pe 
indieni, cu atît se lărgesc contac
tele și legăturile noastre, cu atît se 
string relațiile de prietenie între ță
rile noastre. încrederea între noi 
crește tot mai mult. Noi am con
statat că în toate domeniile în care 

_____  ____ 1 relații 
sînt toate temeiurile 

să se spere într-o întărire și mai

DELHI 
In seara 
Mikoian, 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o vizită primului ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru. între 
A. I. Mikoian și J. Nehru a avut loc 
o convorbire cate a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 
Apoi a avut loc o întîlnire între 
A. I. Mikoian și membri ai guver
nului Indiei. Ministrul fără portofo
liu T. Krishnamachari a oferit un 
dineu în cinstea lui A. I. Mikoian.

în dimineața zilei de 25 iulie A. I. 
Mikoian și persoanele care îl în
soțesc au părăsit orașul Delhi, ple- 
cînd cu avionul spre Moscova. în 
cursul convorbirii avute pe aeroport 
cu corespondenți indieni, A. I. 
Mikoian, răspunzînd la întrebarea 
cu privire la întîlnirile lui cu primul ne ‘aflăm ‘în ’cöntact“‘existä 
ministru Nehru și cu alți membri ai bune și că 
guvernului indian, a spus: Acestea au 
fost tratative prietenești, mai exact mare a acestor relații.

25 (Agerpres). — TASS : 
zilei de 24 iulie, A. I. 
prim-vicepreședinte al

<>«o

o®

?i 
la 
la 
și

IBùndeswehrufi și înarmările atomice
Dezvăluirile făcute de M. Reimann

BERLIN 25 (Agerpres). — La 24 
iulie, M. Reimann, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Ger
mania, a făcut o declarație pentru 
presa germană și străină în care se 
spune :

După ce la 17 iunie am făcut cu
noscut opiniei publice mondiale, de 
la tribuna Congresului Național al 
Frontului Național la Berlin, că gu-

------O®

O mină spală 
pe alta

BONN 25 (Agerpres). — Adenauer, 
cancelarul R.F. Germane, a primit 
la reședința sa conducerea fracțiunii 
Partidului liber-democrat din Bun? 
destag, în frunte cu Erich Mende, 
președintele partidului. Ziarele apre
ciază această întîlnire ca o încercare 
de a se aplana divergențele dintre 
partenerii din coaliția guvernamen
tală. Ziarul „Die Rheinische Post” 
declară că tema centrală a convor
birii a constituit-o problema activi
tății comisiei Bundestagului pentru 
anchetarea, rolului lui Strauss', mi
nistru de război, în afacerea cu 
firma „Fibag”. După cum se știe, 
fracțiunea Partidului liber-democrat 
a votat în Bundestag împreună cu 
social-democrații pentru continuarea 
lucrărilor acestei comisii, ceea ce a 
stîrnit nemulțumire în partidul lui 
Adenauer — U.C.D.—U.C.S.

După cum reiese din informația 
apărută în ziarul „Die Rheinische 
Post”, Mende a acceptat încetarea 
anchetării rolului lui Strauss în afa
cerea „Fibag”. iar Adenauer, la rîn- 
dul său, 
cercetării 
ministrul 
membru
crat, în ceea ce privește numirea 
fostului jurist nazist Frankel în 
postul de procuror general al R.F. 
Germane. O asemenea anchetă a 
fost cerută zilele acestea de Strauss.

vernul Adenauer a creat la Jülich 
(Rheinland) un centru atomic și à 
început să fabrice în mod indepen
dent arma atomică, în prezent pot 
aduce la cunoștința opiniei publice 
mondiale următorul fapt alarmant :

In urma recentei vizite a cance
larului vest-german, Adenauer, la 
Paris, și a înțelegerii secrete cu 
președintele francez de Gaulle, 
Bundeswehrul obține acum centre 
proprii pentru cercetarea și fabri
carea armei atomice și a focoaselor 
atomice.

Una din aceste construcții, care 
nu este supusă nici unui control al 
cetățenilor, se creează la Eifel de 
nord, situat la sud de Metternich, 
între Zitterwald și Ahrgebirge.

După cum se subliniază mai de
parte în declarație, Bundeswehrul, 
drept răspuns la eliberarea genera
lului Norstad din postul de coman
dant suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, intenționează 
să pună în aplicare în ritm rapid 
concepția propriei înarmări atomice.

M. Reimann propune să se creeze 
de îndată o comisie de anchetă, al
cătuită din reprezentanți ai sindi
catelor, oameni de știință în dome
niul energiei atomice și reprezen
tanți ai organizațiilor care luptă 
pentru pace. Comisia urmează să an
cheteze actualul nivel de înarmare 
atomică în R.F. Germană și să in
formeze opinia publică despre rezul
tatele cercetărilor efectuat«.

de onco-

Romînia, 
din alte

colectiv de la Institutul 
din București a prezentat un re- 

intitulat ,,Cercetări clinice și expe-

de
IMM
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Congresul internațional 
de oncologie

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Ziua
25 iulie a fost cea de-a 3-a zi a lucră
rilor Congresului international de onco
logie. In ședințele pe secții au și fost 
prezentate peste 300 de comunicări în 
problemele oncologiei moderne.

Miercuri a fost luată în discujie, prin
tre altele, problema cancerogenezei. A- 
cesfei probleme i-au fost consacrate refe
rate în secție, discuții speciale și o pre
legere a omului de știință englez Ale
xander Haddow. A continuat discufia cu 
privire la rolul virusurilor în originea 
cancerului, au fost ascultate comunicări 
cu privire la biochimia cancerului, la 
radiobiologia, diagnosticarea și tratamen
tul cancerului pulmonar.

In ședințe au luat cuvîntul oameni de 
știinfă din Franța, Polonia, 
U.R.S.S., Brazilia, Finlanda și 
țări.

Un 
logie 
feraf
rimentale relativ la acțiunea dozelor mici 
de radiafii X asupra tumorilor maligne".

MOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 25 iulie pe 
ambasadorul S.U.A., L. Thompson, 
care a făcut o vizită de bun rămas 
în legătură cu apropiata plecare din 
Uniunea Sovietică. Intre N. S. 
Hrușciov și L. Thompson a avut loc 
o convorbire la care a participat A. 
Sobolev, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.

BUENOS AIRES. Cea de-a doua 
conferință consultativă a țărilor 
participante la tratatul cu privire la 
Antarctica, își continuă lucrările. în 
cadrul ședinței din 23 iulie a fost . 
adoptată recomandarea către guver
ne privind sprijinirea organizării 
Anului internațional al soarelui 
calm, care va avea loc în anii 1964- 
1965. în acești ani, cînd activitatea 
soarelui va fi minimă, se vor con
tinua observările, înfăptuite în 
timpul Anului Geofizic Internațio
nal, care au avut loc în perioada 
activității solare maxime.

GENEVA. La 25 iulie, secretarul 
de stat al S.U.A. Dean Rusk a pă
răsit Geneva, îndreptîndu-se cu a- 
vionul spre Washington.

PARIS. Potrivit datelor presei pa
riziene, de la 1 iulie (ziua efectuării 
referendumului în Algeria) pînă la i 
21 iulie, din Algeria au plecat în i 
Franța peste 80 000 de europeni. Nu- 1

mai în ultima săptămînă' în Franța 
au sosit aproape 30 000 de persoane.

TEHERAN. Noul prim-ministru al 
Iranului, Assadollah Alam, referin- 
du-se la politica externă a noului 
guvern, a declarat printre altele : 
„Politica externă va fi dusă în con
formitate cu Carta O.N.U. și va ur
mări stabilirea și menținerea de 
relații prietenești cu toate țările și 
mai ales. cu cele vecine“. Referitor 
la relațiile irano-sovietice primul 
ministru a subliniat că țara sa ar 
tinde „să aibă relații bune cu veci
na sa de la nord — Uniunea So
vietică“.

MOSCOVA. La 25 iulie, deputății 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. au 
adoptat în unanimitate o hotărîre 
cu privire la felul cum se aplică 
în R.S.F.S.R. legea cu privire la în
tărirea legăturii dintre școală și 
viață. Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. 
consideră necesar „să se asigure de 
la 1 septembrie a.c. învățămîntul 
general obligatoriu de 8 ani al co
piilor între 
rindu-se la 
învățămînt 
specialitate, 
R.S.F.S.R. a

7 și 15-16 ani“. Refe- 
sarcinile instituțiilor de 
superior și mediu de 

Sovietul Suprem al 
recomandat „să se ex

tindă pregătirea specialiștilor în do
meniul automatizării producției, în 
domeniul mașinilor de calcul mo
derne, al radioelectronicii, al hidro
tehnicii, fizicii nucleare, matematicii 
și chimiei“,

NEW YORK. Potrivit relatărilor 
agențiilor de informații, explozia a- 
mericană la mare altitudine deasu
pra insulei Johnston care urma să 
aibă loc la 25 iulie, a fost din nou

PARIS (Agerpres). — Senatul 
francez a respins pentru a doua 
oară cu 162 de voturi contra 52 
proiectul de lege guvernamental cu 
privire la cheltuieli suplimentare în 
anul 1962. (Anterior acest proiect 
de lege a fost adoptat pentru a 
doua oară de Adunarea Națională). 
După cum se știe, cheltuielile pen
tru care insistă guvernul francez 
sînt destinate în special- pentru 
crearea așa zisei „forțe de șoc ato
mice“. După cea de-a doua respin
gere de către senat, proiectul de 
lege se restituie din nou Adunării 
Naționale unde va fi discutat pentru 
a treia oară.

amînată pentru a doua oară cu cel 
puțin 24 de ore. Și de data aceasta 
amînarea este motivată prin „con
diții atmosferice nefavorabile“.

FRANKFURT PE MAIN. După 17 
ani de la zdrobirea nazismului, în 
Germania occidentală a fost „desco
perit“ încă un criminal de război 
vinovat de uciderea a peste 150 000 
de oameni. Este vorba de doctorul 
Werner Heyde, însărcinat în timpul 
lui Hitler cu aplicarea așa-numitului 
„program de însănătoșire a rasei“. 
Procesul lui Heyde va începe în 
toamna aceasta.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că în noaptea de luni spre 
marți expresul Paris-Marsilia a de
raiat pe viaductul de la Combe-du- 
Fin, la aproximativ 10 km de ora
șul Dijon. Potrivit bilanțului citat 
de agenție, 38 de persoane și-au 
pierdut viața în acest accident, iar 
alte aproximativ 50 au fost rănite. 
Pentru moment nu se cunosc cau
zele catastrofei, însă agenția France 
Presse, citind tehnicieni feroviari, 
consideră că este vorba de un defect 
al materialului feroviar sau al 
nelor.

și-

Mi- 
pri- 

în

s-a pronunțat împotriva 
rolului lui Stammberger, 
justiției al R.F. Germane, 
al Partidului liber-demo-

lui Norstad

Locuitorii Londrei au zădărnicit provocarea fascistă organizatărecuiront Lonarei au zădărnicit provocarea fascistă organizată la 
22 iulie în Piața Trafalgar. Sub fluierăturile mulțimii care număra mii 
de oameni și care a umplut nu numai Piața Trafalgar, ci și străzile 
alăturate, erganizatorii întrunirii fasciste, adopții „führerului" englez 
Mosley s-aii răspîndit care încotro sub paza unui detașament întărit 
de polițiști. Poliția a arestat peste 50 de oameni dintre participanții la 
manifestația antifascistă. In fotografie : Tineri locuitori al Londrei rup 
cordoanele polițiștilor care apără adunarea fascistă.

LONDRA. Conform datelor 
nisterului Transporturilor, în 
mele cinci luni ale acestui an 
Anglia au murit din cauza acciden
telor de circulație 2 451 de persoane. 
Numărul total al celor care au avut 
de suferit de pe urma accidentelor 
de circulație în această perioadă a 
ajuns la aproximativ 125 000 de per
soane, din care 30 278 au fost muti
late.

Nemulțumiri în Occident în legătură cu numirea 
înlocuitorului

PARIS 25 (Agerpres). — La 25 iu
lie Consiliul permanent al N.A.T.O. 
a aprobat oficial numirea generalu
lui american Lyman L. Lemnitzer 
în funcția de comandant suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O. din Eu
ropa, în locul generalului Norstad, 
care demisionează.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Miercuri a 

avut loc o întrunire a guvernului fran
cez sub președinfia lui de Gaulle pen
tru a examina problema alegerii unui 
nou succesor al lui Norstad în postul 
de comandant suprem al trupelor
N.A.T.O. din Europa. Deși s-a anunțat 
la Paris că înlocuirea lui Norstad a 
fost acceptată, totuși, după cum rela
tează Associated Press, guvernul fran
cez este nemulfumif de numirea în 
pripă de către Kennedy a noului co
mandant al tortelor americane din Eu
ropa în persoana lui Lemnitzer, fostul 
președinte al domifefului mixt al șefi-

lor de stat major din S.U.A. Conform 
„tradiției atlantice“ această numire im
plică și preluarea funcției de coman
dant suprem al trupelor N.A.T.O. din 
Europa. Guvernul francez, arată Asso
ciated Press, dorește să arate în mod 
limpede că „toți membrii N.A.T.O. tre
buie să aibă un rol activ în alegerea 
succesorului iui Norstad" și că „o ho
tărîre în această privință trebuie luată 
în unanimitate“.

Ziarul „Guardian“ scria că numirea 
lui Lemnitzer s-a făcut „fără o amplă 
consultare prealabilă cu aliații S.U.A.". 
Pe de altă parte „Le Monde“, expri- 
mînd poziția cercurilor conducătoare 
franceze și vest-germane, care vor să 
aibă arme atomice proprii și să nu 
depindă în acest domeniu de Statele 
Unite, sublinia că „Kennedy nu tre
buie să ceară mai multe trupe de la 
aliații lor din cadrul N.A.T.O., inferzi- 
cîndu-le în același timp să posede ! 
arme moderne importante“.
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