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16 sonde forate peste plan

CUM GOSPODĂRIM METALUL
Muncitorii și tehnicienii uzinei 

noastre și-au propus ca un principal 
obiectiv al întrecerii socialiste rea
lizarea unor cît mai însemnate eco
nomii la prețul de cost pe baza re
ducerii consumului specific de me
tal, fără a știrbi cu nimic calitatea 
produselor. în această privință co
lectivul nostru a acumulat în anul 
în curs o experiență valoroasă. Au 
fost aplicate numeroase măsuri 
tehnice și organizatorice privind 
stabilirea unor consumuri specifice 
judicioase la fiecare produs în par
te, debitarea materialelor după pla
nuri de croire, extinderea unor me
tode avansate de lucru. Atenția 
noastră s-a îndreptat, în primul 
rînd, spre obținerea unor produse 
de un înalt nivel calitativ și de o 
greutate specifică redusă.

Economisirea metalului este o 
acțiune complexă. __======== 
Ea trebuie deșfă- : ' 
șurată 
verigile 
ți ei — 
de la 
și pînă 
sul finit. Ce am 
această direcție ?

Tehnicienii noștri au constatat că, 
la o parte din construcțiile meta
lice care se fabrică în uzină, pro
iectele nu erau întocmite pe baza 
unui calcul judicios de rezistență. 
Această constatare a determinat 
serviciul tehnic. să revizuiască do
cumentația pentru produsele res
pective. ’ La barăcile demontabile 
pentru instalațiile de foraj, consu
mul de metal a fost redus cu 60 kg 
pe fiecare bucată. Firește, este doar 
un început. în prezent se revizuiește 
documentația tehnică și la alte sub- 
ansamble pentru instalațiile^ pe care 
le fabricăm și fără îndoială vor fi 
găsite și aci rezerve de economi
sire a metalului.

Pentru reducerea 
specifice prezintă o mare însem
nătate modul cum se face debitarea 
materialului. Dacă această operație 
se face cu spirit gospodăresc se pot 
obține mari economii de metal. 
Trebuie spus că, pînă nu de mult, 
în secția de construcții metalice a 
uzinei debitarea materialelor se fă
cea de către fiecare echipă de lăcă
tuși constructori în parte, așa cum 
dictau necesitățile producției. S-a 
observat însă că acest procedeu’ 
provoca uneori risipă de laminate 
și tablă. Unele echipe obișnuiau să 
taie piesele dintivp b.ucată. întreagă 
de material și, ' în 'consecință, ră- 
mîneau cantități însemnat'e de res
turi inutilizabile. La propunerea or
ganizației de partid, un colectiv de 
tehnicieni și ingineri a analizat po
sibilitățile de valorificare mai bună 
a rezervelor interne de reducere a 
prețului de cost, preconizînd orga
nizarea unui sectôr de debitare cen
tralizată a materialelor. Această 
măsură a fost însoțită de extinderea 
normării consumului de metal la 
toate lucrările ce se execută în uzi
nă, de elaborarea unor scheme de 
croire rațională a fiecărui material, 
în așa fel îneît să rămînă cît mai 
puține deșeuri.

Se știe că introducerea și extin
derea tehnologiei avansate consti
tuie o pîrghie importantă nu numai 
pentru sporirea productivității mun
cii, ci și pentru obținerea unor 
importante economii de materie 
primă. în privința introducerii teh
nologiei moderne s-a manifestat 
puternic inițiativa creatoare a mun
citorilor și tehnicienilor, care au 
făcut propuneri valoroase. Unele 
din propuneri au și fost aplicate, 
dînd rezultate bune în ce privește 
economisirea metalului. Cîteva e- 
xemple sînt concludente. Tehnicia
nul Constantin Vasile s-a ocupat de 
introducerea forjării în matrițe a 
bacurilor mobile pentru prevenitoa
rele de erupție, în locul forjării li
bere. Prin aplicarea acestei metode, 
la fiecare bucată consumul de me
tal a fost redus de la 4,200 kg la nu
mai 2,500 kg. Din cantitatea de oțel 
din care se executau înainte 3 piese, 
se fac acum 5 piese. La propunerea

în toate 
produc- 

începînd 
proiectare 
la produ-

Din experiența Uzinelor 
„24 lanuarie“-Ploiești

întreprins noi în

consumurilor

controlorului de calitate Ion Bălașa 
s-a trecut anul acesta la confecțio
narea în matrițe a unor repere pen
tru turbinele de foraj. Măsuri efi
ciente au lost aplicate în practică 
din inițiativa lăcătușilor Simior. 
Lehrer, Constantin Duță și Mihai 
Stoian, a tehnicianului H. Popcscu, 
a inginerului Mihai Constantin. în 
prezent se experimentează în uzină 
aplicarea metodei de sudură auto
mată sub strat de flux. Pe baza 
concluziilor la care s-a ajuns în 
urma experimentării’ amintite, ne 
propunem să aplicăm această me
todă la toate lucrările de se
rie. Consumul de electrozi va fi 
micșorat simțitor, iar productivita
tea muncii va crește mult. Facem 
totodată încercări în legătură cu 
folosirea unor piese din mase plas
tice, în locul celor din metal.

Măsurile între
prinse au dat re
zultate bune. La 
realizarea unor 
produse pentru 
instalațiile de fo
raj, indicii consu- 
au fost reduși a-mului de metal 

nul acesta cu 4 la sută față de 
realizările din anul trecut, iar la 
alte construcții metalice — cu 2 la 
sută. Prin micșorarea consumurilor 
specifice, colectivul uzinei a econo
misit în semestrul I al anului peste 
90 tone metal. Firește că rezer
vele interne în acest domeniu nu 
au fost nici pe departe epuizate. 
Ne-am propus să luăm noi măsuri 
pentru a asigura folosirea gospo
dărească a tuturor materialelor. în 
curînd va fi gata noul depozit de 
laminate, dotat cu un pod rulant de 
5 to.ne și cu mașini de debitare mo
derne. Vom elimina astfel definitiv 
debitarea materialelor în interiorul 
halei de construcții metalice și vom 
putea să urmărim mai bine cum se 
utilizează fiecare profil de oțel. 
Ne-am gîndit să repartizăm un teh
nolog care să urmărească îndea
proape respectarea planurilor de 
debitare, printr-o legătură perma
nentă între serviciul tehnologic, 
depozit și dispeceri.

Pentru o mai bună valorificare* a 
deșeurilor, serviciul tehnologic în
tocmește în prezent uri normativ 
intern’ după care ‘se vor clasifica 
deșeurile utilizabilă și cèle neutili- 

.zabi.le. Vtx fi întocmit, de asemenea, 
un catalog indicînd 'valôa’rëà 'deșeu
rilor și posibilitățile du a Je folosi. 
Vom continua totodată să perfec
ționăm planurile de^croire și vom 
alcătui albume,de debitare a ma
terialelor pentru producția de serie.

Economisirea materiei prime — 
cale principală de . reducere a pre
țului de cost — depinde de hărni
cia și spiritul gospodăresc al fie
cărui muncitor și tehnician în par
te, de măsurile tehnice, și organiza
torice pe care le aplicăm. Trebuie 
spus că în economisirea metalului 
avem și unele greutăți. Este vorba 
mai ales de faptul că aprovizionarea 
cu materiale din sortimentele^ pla
nificate se desfășoară cîteodată ne
ritmic. Din această cauză sîntem 
nevoiți să folosim uneori profile cu 
secțiuni mai mari, fapt care pro
voacă creșterea nejustificată a con
sumului de metal. în ultimul timp, 
la unele construcții metalice, în lo
cul unui anumit oțel cornier, am 
fost nevoiți să utilizăm un fier cor
nier supradimensionat, irosind ast
fel 3 000 kg metal. Socotim că ar 
fi bine ca siderurgiștii să ne livreze 
numai laminate la dimensiunile co
respunzătoare necesităților uzinei, 
sprijinind astfel eforturile colecti
vului nostru în gospodărirea mai 
bună a materiei prime.

Pe baza experienței dobîndite 
pînă acum, colectivul uzinei noastre 
se va strădui să obțină realizări și 
mai însemnate în domeniul econo
misirii metalului — una din sar
cinile principale trasate de Congre
sul al IlI-lea al partidului în fața 
uzinelor constructoare de mașini,

Ing. ILIE ILIESCU 
directorul Uzinei „24 Ianuarie“ 

Ploiești

4 PAGSHi - 20 BAHi

La gospodăria de stat Zăicești, raionul Botoșani, se lucrează intens 
la recoltatul griului. (Foto : Agerpres)

—-------------.....................................................................

Muncitorii de la întreprinderea de foraj Craiova au 
analizat ieri, într-o adunare organizată de comitetul 
sindicatului și conducerea întreprinderii, felul cum se 
realizează angajamentele luate la începutul anului în 
întrecerea socialistă. Planul de foraj a fost depășit de 
la începutul anului cu peste 6 000 m, iaj la prețul de 
cost s-au înregistrat economii suplimentare 
de mai bine de 1 000 000 lei. Colectivul de 
pat în plus 16 sonde.

Pentru succesele obținute în producție,
sondori au fost distinși cu diplome de onoare de frun
tași în producție și au fost premiați.

în valoare 
aici a să-

numeroși

(Ag erpree)

Teatru 
în taberele 
de pionieri
PITEȘTI (coresp. 

„Scințeii”). — Co
lectivul teatrului de 
păpuși din Pitești a 
întreprins un turneu 
prin taberele pio
nierilor și școlarilor 
din cele mai pito
rești locuri ale re
giunii. Păpușarii au 
prezentat spectaco
le cu piesa „Feres
tre din povești" în 
taberele de la Bre- 
zoi, Căciulata, Căli- 
mănești, Olăneșli 
etc., precum și în
tr-o serie de co
mune.

DE PESTE HOTARE

Peste 1200000 lei economii
Minerii din 

exploatării Rovinari ob
țin rezultate de seamă sumul de lemn la mia 
în îndeplinirea sarcini- de tone de cărbune ex- 
lor de plan, și în îmbu
nătățirea calității cărbu- 58,4 m c. De asemenea, 
nelui, atît în carierele aici s-a creat posibili - 
„la zi", cit și în cele din tatea tăierii mecanizate 
subteran. Extinzînd me- a cărbunelui din front.

cadrul toda de armare cit stilpi 
și grinzi metalici, con-

tras a fost redus cu

Pe întreaga ■ exploatare, 
planul de producție pe 
primul semestru a fost 
îndeplinit în proporție 
de 112,4 
zîndu-se 
nomii la 
de peste

la sută, reali- 
totodată eco- 

prețul de cost 
1 200 000 lei.

Construcții de locuințe
CLUJ (coresp. „Scînfeii“) — Con

structorii din Cluj au dat în folo
sință blocul turn cu 11 etaje din 
strada Cuza Vodă, 90 apartamen
te în preajma parcului orășenesc 
și primele două blocuri cu mai multe 
etaje din piețele Gării și Abatorului. 
Constructorii continuă intens lucrările 
de construcție la blocurile din 
cartier Grigorescu.

Celor peste 300 de apartamente date

in folosință pîn8 acum li se vor ală
tura pînă la sfîrșiful anului alte citeva 
sute.

£iicran/e iïgricQJtë. v&fâi
în centrul

ÎN REGIUNEA
HUNEDOARA

Roadele bunei organizări a muncii

FEDERAȚIA SINDICALĂ MONDIA
LĂ a adoptat hotărîrea de a con
voca o conferință internațională sin
dicală consultativă în scopul studie
rii consecințelor economice și so
ciale ale „activității" Pieței comune 
în diferite țări, precum și în scopul 
adoptării de măsuri necesare în ve
derea îmbunătățirii coordonării e- 
forturilor centrelor sindicale națio
nale pentru a apăra interesele oa
menilor muncii.

MINISTERUL FORȚELOR ARMATE 
REVOLUȚIONARE ALE CUBEI a dat 
publicității un comunicat despre 
noile acțiuni agresive comise de 
unități ale trupelor americane aflate 
la baza Guantanamo. In comunicat 
se arată că la 25 iulie unități 
acestor trupe au deschis de 13 
focul asupra posturilor cubane.

FEDERAȚIA SINDICATELOR
NERILOR DIN JAPONIA a declarat 
la 26 iulie o nouă grevă de 24 de 
ore în semn de protest împotriva 
planurilor patronilor minelor de a 
concedia aproximativ 4 000 de mun
citori.

ARTISTUL POPORULUI DIN R. P. 
ROMlNĂ Nicolae Herlea a interpre
tat în zilele de 21 și 24 iulie rolul 
principal din opera „Bărbierul din 
Sevilla", pe scena Teatrului din 
Enna (Sicilia). Spectacolele, la care 
au participat 8 000 de persoane 
s-au bucurat de un frumos succes, 
Baritonul romîn a fost felicitat căl
duros de Giovanni Rosso, primarul 
orașului, precum și de alte perso
nalități din localitate.

ale 
ori

MI-

15-19 august Cursa Scînteii“, ediția a XV-a

în regiunea Hunedoara, cerealele 
păioase au dat în copt. în unele ra
ioane, datorită măsurilor luate din 
vreme de organele de partid și de 
stat, de consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective, recoltarea — 
deși începută cu întîrziere față de alte 
regiuni — se află într-un stadiu >avan- 
sat. Gospodăriile colective din raioa
nele Orășfie și Ilia au strîns grîul de 
pe aproape 80 la sută, iar cele din 
raionul Sebeș de pe 75 la sută din 
suprafețele însămînjafe. Multe gospo
dării au terminat recolfaiul și au trecut 
la treieratul grîului, fac arături și în- 
sămînfează porumbul în miriști.

Unele rezultate bune s-au obținut și 
în raionul Alba. La gospodăria de stat 
Galda de Jos recolta a fost sfrînsă în 
întregime. Mecanizatorii Timofte Bel- 
deanu, Macavei Solarie, care au recol
tat pe zi cîfe 15 000 kg grîu cu com
binele și alții au plecat în ajutorul 
gospodăriilor colective vecine. Colec
tiviștii din Mihalț, folosind toate forțe
le și mijloacele, au strîns grîul de pe 
405 ha.

Nu peste tot se acordă atenția cu
venită sfrîngerii recoltei. în raioanele 
Hațeg, Brad și în raza orașului Hune
doara, deși grîul a dat de mult în 
pîrgă, seceratul lui se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcăfor. Pînă la 25 iulie, în 
cele două raioane și în raza orașului 
Hunedoara s-a strîns grîul doar de pe 
10—30 la sută din suprafața însămîn- 
țafă. Aici nu s-a trecut la lucru cu toa
te forțele și se așteaptă nejustificat 
coacerea deplină a grînelor. La fel stau 
lucrurile și în unele gospodării colec
tive din raionul Alba. Lucrările sînt 
înfîrziate și la gospodăriile colective 
din Pețelca, Căpud și Sînfimbru.

Dacă la un însemnat număr de gos
podării colective seceratul este avansat, 
pe ansamblul regiunii s-a great un de
calaj serios între secerat și treierat. Din 
situația existentă la consiliul agricol 
regional, rezultă ça o serie de arii nu 
sînt bine organizate și se tărăgănează

amenajarea lor. De asemenea, unele 
gospodării colective și de sfat sînt ră
mase 
tarea 
țarea plantelor furajere în miriști.

In regiunea Hunedoara sînt condiții 
optime âfîț pferifru farminprea grabnică 
a recoltatului și treieratului păioaselor 
cît și joentru efectuarea la timp și de 
bună calitate a arăturilor adînci de 
vară și însămînfarea porumbului pen
tru furaje. Pentru aceasta este însă ne
voie ca organele regionale și raionale 
de partid și de stat să îndrume unită
țile agricole ca printr-o bună organi
zare a muncii să folosească din plin 
fiecare ceas bun

în urmă și în ce privește execu- 
arăturilor de vară și însămîn-

de lucru.

L. VISKI
coresp. „Scînfeii”

Joi au terminat treierișul griului 
ultimele raioane din regiunea Bucu
rești. Astiel această lucrare a fost 
încheiată în întreaga regiune.

Ca urmare a.măsurilor luate de 
consiliile agricole regional și raio
nale, ' treierișul griului .s-a desfășu
rat într-o perioadă mai scurtă decît 
în anii precedenți. In afara batoze
lor la treierișul staționar au fost 
folosite un mare număr de combine. 
Un sprijin prețios au primit colecti
viștii din partea mecanizatorilor de 
la G.A.S. care, terminînd primii a- 
ceastă lucrare, au trimis mașini în 
gospodăriile colective.

Acum pe ogoarele regiunii meca
nizatorii execută arături de vară. O 
parte din cele peste 200 000 ha a- 
rate au fost însămînțate cu plante 
furajere. (Agerpres)

j • • ........................................................ '

Cu secerișul terminat

U.R. S. S.
de 
în

Turism-„Car- 
luna august 
Uniunea So- 
noi. Prima

și colectiviștii dinMecanizatorii 
regiunea Argeș au terminat joi re
coltarea griului și a secarei de pe 
întreaga suprafață de 172 000 hecta
re. Mecanizatorii din gospodăriile 
agricole de stat și colectiviștii din 
raioanele Drăgănești-Olt, Găești, 
Slatina și Costești au încheiat sece
rișul înainte de această dată, situîn- 
du-se astfel fruntași pe regiune.

Mecanizatorii și colectiviștii au 
luat măsuri pentru grăbirea treieri-

șului. Astfel, lucrul la batoze a fost 
organizat în două schimburi, iar 
gospodăriile agricole de stat ajută 
pe colectiviști cu combine la treie- 
riș. Pînă acum a fost treierată mai 
mult de jumătate din recolta de 
grîu. Mai avansate cu această lucra
re sînt raioanele Drăgănești-Olt, 
Drăgășani, Slatina și Găești. In re
giune continuă, în același timp, și 
executarea arăturilor de vară.

Excursii în
Oficiul Național 

păți” organizează 
două mari excursii în
vietică, pe ■ trasee 
excursie, cu o durată de 14 zile, va 
începe la 24 august și are următo
rul itinerar : București — Kiev — 
Harkov — Rostov — Volgograd — 
Moscova — București. Cea de-a doua 
excursie, care 
august, durea7.ă 15 
fiind următorul : București — Chi- 
șinău — Odesa — lalta — Suhumi 
— Tbilisi — Moscova — București.

înscrierile se primesc pînă sîm- 
bătă 28 iulie a.c. la agenția O.N.T.- 
Carpați din bd. Republicii nr. 4.

va începe la 25 
zile, traseul

Tradiționala compe
tiție ciclisfă „Cursa 
Scînfeii", organizată 
de ziarul nostru, se 
va desfășura în a- 
cest an între 15 și 
19 august. Traseul 

XV-a a 
Scînfeii" 
regiunile 

Galați,

ediției a 
„Cursei 
străbate
București,
Bacău, Brașov, Plo
iești, avînd circa 900 
de kilometri.

Etapa I (15 au
gust) : București— 
Buzău—Galați.

Etapa II (16 au
gust) : Galați—Te
cuci—Bacău.

Etapa III (17 au
gust) : Bacău—Pia- 

Neamț—Bacău.
Efapa IV (18 au- ' 

gust) : Bacău—Ad- 
jud—Onești — Bra
șov.

Efapa V (19 au
gust) : Brașov—Pre
deal—București.

Cursuri pentru 
cadrelor

pertecționarea 
didactice

La Predeal au începui cursurile de 
perfecționare a cadrelor didactice care 
predau limbile rusă, germană și fran
ceză în școlile de 8 ani și școlile medii. 
Timp de 20 de zile, cei 400 de profe
sori venifi aici din întreaga fără vor 
studia diferite probleme privind grama
tica și lexicul acestor limbi, precum și 
metodica predării lor.

Expunerile sînt jinule de către lectori 
de la institutele de perfecționare a ca
drelor didactice și de cadre didactice 
din învă(ămîntul superior, ajutaji de pro
fesori și cercetători știinfifici din Uniu
nea Sovietică, R. D. Germană și Franfa.

Reșița. Se elaborează o nouă șarjă de îontă la Jurnalul nr. 1.

Pînza de apă a lacului 
Greaca reflectă, spre malul 
abrupt, ca o imensă oglindă, 
razele fierbinți ale soarelui. 
Acest fenomen și vecinăta
tea apei creează un climat 
deosebit. Primăvara vine 
mai timpuriu decît în 
alte părți — de la 15 martie 
nu se mai înregistrează 
brume, iar toamna frunzele 
viței de vie nu cad decît 
la începutul lunii decem
brie sau chiar mai tîrziu.

Malurile lacului înalte, 
abrupte, se întind pe o lun
gime de peste 30 km și sînt 
improprii pentru cultura 
cerealelor. Aci există în 
schimb condiții minunate 
pentru producerea strugu
rilor de masă, fructelor și 
legumelor.

Cu cîțiva ani în urmă, la 
Greaca, a luat ființă o sta
țiune experimentală horti- 
viticolă, avînd drept scop 
întreprinderea de cercetări 
privind valorificarea aces
tor terenuri. Vizitînd acum 
stațiunea ai în față un pei
saj îneîntător. De,sus, de pe 
coama dealului, ți se desfă
șoară înaintea privirilor te
rasele cu viță de vie și 
pomi fructiferi, iar sub poa
lele maluhii abrupt, unde 
terenul este înclinat, se 
cultivă legume.

Să facem cunoștință cu 
preocupările cercetătorilor 
și cu rezultatele obținute în 
activitatea lor.

începem cu plantația de 
viță de vie. Ea se întinde 
pe terasele care însumează 
o suprafață de 80 ha, din 
care cea mai mare parte 

) este plantată în ultimii ani. 
(Tovarășul Grigore Gorodea 
J— 'un om care pune mul-

' '■ •- s ■ x

tă pasiune în cercetările 
sectorului viticol — ne in
formează despre principa
lele preocupări în această 
direcție. Stațiunea urmă
rește stabilirea celor mai 
bune metode de punere în 
valoare a terenurilor situa
te pe malul lacului Grea
ca și a terenurilor situate 
în pantă din regiunea 
București. In urma unor 
măsurători făcute pe teren 
s-a ajuns la concluzia că în 
raionul Oltenița sînt 2 580 
ha terenuri improprii cul
turii cerealelor și care pot 
fi cultivate cu viță de vie 
și 680 ha cu pomi fructiferi, 
iar în raionul Giurgiu — 
1 240 ha și respectiv 240 ha. 
O mare parte din aceste 
suprafețe sînt situate pe

malul lacului. Stațiunea 
și-a spus cuvîntul : amena
jarea de terase și plantarea 
lor cu viță de vie este cea 
mai bună metodă de valo
rificare a acestor terenuri.

Cercetătorii urmăresc să 
obțină producții de struguri 
pe o perioadă cit mai lun
gă a anului. In mod obiș
nuit, aici, datorită soarelui 
puternic, strugurii din soiul 
Perla se coc în prima ju
mătate a lunii iulie, iar cei 
din soiul Afuz-Ali (soi des
tul de tardiv) se coc la sfîr- 
șltul lunii august. Dar pe 
cercetători nu-i mulțumeș
te acest „dar al naturii". Ei 
vor să-i facă să se coacă și 
mai devreme. Cum ? Pri
vind plantația de viță de 
vie de sus, de pe coama

dealului, observi ca supra
fețe bunicele sînt acoperite 
cu foi de material plastic. 
De departe, seamănă ca 
niște sere mari. Intrînd 
înăuntru, te izbește o căl
dură tropicală. In aceste 
condiții, strugurii cresc și 
se coc mult mai repede. 
Anul acesta, la sfîrșitul lu
nii iunie se și recoltaseră 
ciorchini de struguri copți. 
Acum se culeg struguri din 
plantațiile de pe terase.

Grăbirea coacerii la stru
guri se face și prin alte 
metode, mai simple și la în
demâna oricui. Cercetările 
întreprinse aici au arătat 
că inelarea coardelor (în
depărtarea unei porțiuni 
din coajă) face ca strugurii 
din soiul Muscat Hamburg

să se coacă cu 17 zile mai 
devreme, iar producția 
crește cu 130 la sută. S-a 
ajuns prin această metodă 
la o recoltă de 3 kg stru
guri de fiecare butuc. Cer
cetătorii de aici caută să 
obțină noi soiuri de viță de 
vie, să stabilească măsuri 
de combatere a dăunători
lor și bolilor etc. Aci s-a 
înființat și o mare colecție 
cu soiuri de struguri de 
masă.

In ce privește pomicultu
ra, se urmărește stabilirea 
speciilor și soiurilor care 
rodesc cel mai bine aici. 
Este un lucru bine cunos
cut că în cea mai mare 
parte a țării caișii au o 
viață scurtă, uscîndu-se 
dintr-odală, la cîțiva ani 
după intrarea pe rod. La 
Greaca nu se întîmplă a- 
cest lucru. Caișii cresc vi- 
guroși și rodesc pînă la bă- 
trînețe. Cercetătorii au sta
bilit cele mai potrivite mă
suri pentru cultivarea cai- 
șilor, a piersicilor și a 
tor pomi fructiferi. 
Greaca a fost creată o 
lecție care cuprinde 79 
iuri de caiși. Stațiunea
extins cultura trandafirilor 
din ale căror petale se pre
pară renumita dulceață de 
trandafiri. Pe malurile în
sorite ale lacului, trandafi
rii ocupă o suprafață de 
peste 3 ha și ea este mă
rită an de an. In această 
primăvară au și fost livra
te fabricii de conserve din 
Valea Roșie peste 1 000 kg 
petale de trandafiri.

ION HERȚEG
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(Continuare în pag. III-a)
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In vitrinele librăriilor
Brașovul pe ecran lat.Practica viitorilor
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BECURI CARE ARD.

GH. BALTĂ

pagini 
par în- 
smulse 
Faptul

Micălaca 
situat la o 
circa 4 km 
orașului A-

icarea masurilor

vor urmări 
romînești

în ce mai mult tuburile 
tranzistori!,

Este 
tehnicie- 
și să-i 

activita- 
cadrelor 

înde»

dărui acestor expozifii 
corespunzător, direcția 

_ __.J spe- 
ncît să asi-

Circuite cu tranzistori 
volumul II

secțiile în care au 
turnătorie îngine- 
muncitorii frun- 

pe studenți să-și 
procedeele înaintate 

i fontei

Cartierul 
Veche este 
distantă de 
de centrul 
rad. Acum un an și mai 
bine, la sesiunea sfatu
lui popular orășenesc, 
deputatul Ștefan Ghe- 
lelcu a făcut cunoscută 
propunerea cetățenilor 
din cartier, de a li se 
instala un telefon pu
blic. Nici Direcția re
gională P.T.T.R. Banat, 
nici sfatul popular oră
șenesc nu s-au mai in
teresat de înfăptuirea 
acestei propuneri. (De 
la M. Geanana, pensio
nar).

să fie fructificată

centrul orașului 
există un

Și în atelierul mecanic din această 
uzină, muncitorii și tehnicienii se 
ocupă cu atenție de studenți, aju- 
tîndu-i să cunoască problemele spe
cifice locului lor de muncă, le îm
părtășesc din propria experiență în 
producție.

In unele întreprinderi însă, sarcina 
de a se ocupa de practica studenți
lor a fost încredințată unor cadre 
tehnice care nu-și creează timp su
ficient pentru a organiza și îndruma 
activitatea studenților. La Fabrica

diverse : evocare lirica, por- 
notajie directă de reporter, 
biografică, fișă monografică 
Toate aceste modalități se 

coordonată funda- 
După părerea 

mea, însă, inten
sitatea lirismului 
scade adeseori 
și atunci cititorul 
întilnește 
reci care 
deși sînt

care 
contact nemijlocit 
cu diversitatea și

Prin apl
tehnico-organizatorice

care răsună molipsitor freamătul 
simfonic al muncii colective. Au
toarea surprinde, în cele mai rea
lizate pagini ale cărții, imensa dă
ruire a oamenilor (colectiviști, 
mecanizatori, tehnicieni, ingineri, 
medici) pentru avîntul continuu al 
agriculturii socialiste, pentru ca 
Bărăganul să dea recolte din ce 
în ce mai bogate. Modalitățile de 
redare a acestei febrile activități 
sînt 
tret, 
fișă 
etc.
sprijină pe o 
mentală : lirismul.

In
Tîrnăveni
grup de 11 blocuri de 
locuințe. Cînd se lasă

(Foto : Agerpres) J

Anul trecut, U.R.C.C. 
Găesti' a hotărît să con
struiască un magazin 
alimentar în comuna 
Leordeni. Au fost aduse 
la locul construcției 20 
tone de ciment. Con
strucția totuși nu a în
ceput.- Păstrat în con
diții necorespunzătoare, 
cimentul s-a degradat. 
Anul acesta, o comisie 
a stabilit locul de am
plasare a construcției, 
apoi au fost aduse că
rămida, piatra si nisi
pul. Lipsește însă ci
mentul. Ciți ani va mai 
dura construcția ? (De 
Ja I. Bălan, muncitor).

ce seara 
nomie”, 
ziua în
(De la Ion Hasașiu, 
funcționar).
O PROPUNERE UITATA

ingineri 
din plin

Utilizarea 
izotopilor radioactivi 

în construcția de mașini
Sub acest titlu, Editura tehnică a pu

blicat în colecția „Tehnica nouă" lu
crarea scrisă de ing. Gh. M. Preda. 
Cartea prezintă stadiul actual și pers
pectivele folosirii izotopilor radioactivi 
în procesele tehnologice din industria 
constructoare de mașini. Lucrarea con
fine date cu privire la introducerea în 
practica uzinelor constructoare de ma
șini din fara noastră a metodelor teh
nologice bazate pe folosirea izotopilor,

Circuite de cale electronice

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La Uzina metalurgică din Sinaia 
se realizează sistematic planul 
măsurilor tehnico-organizatorice. 
Din cele 195 măsuri, prevăzute în 
plan pentru întregul an, 125 au și 
fost aplicate.

La propunerea reglorului Constan
tin Dragomir, s-a introdus operația 
de găurite a bucșei-element pentru 
pompele de injecție pe strunguri au
tomate. Anual se realizează astfel 
o economie de 10 000 lei. Măsuri 
importante au fost luate și pe baza 
propunerilor rectificatorului Valeriu 
Căpîlnă, inginerului Matei Iliescu și 
altor muncitori, tehnicieni și ingineri 
din uzină.

Măsurile tehnico-organizatorice a- 
plicate pînă acum dau posibilitate 
colectivului uzinei să realizeze eco
nomii de peste 1 300 000 lei pe an.

mai sus ? (De la Ion V. 
Marin, tehnician).

SE CONSTRUIEȘTE,

Sute de studenți din institutele 
politehnice din Timișoara, Iași, Cluj, 
Galați se află în aceste zile la prac
tica de vară în fabrici și uzine și 
pe șantiere de construcții din regiu
nea Cluj. Practica în producție ocu
pă un loc important în procesul de 
pregătire a viitorilor ingineri, îi a- 
jută pe studenți să aprofundeze cu
noștințele teoretice, să-și însușească 
temeinic problemele legate de orga
nizarea muncii și a producției, a 
metodelor tehnologice avansate. Ală
turi de muncitori, tehnicieni și in
gineri, studenții iau parte la desfă
șurarea procesului de producție, la 
rezolvarea unor probleme care vor 
intra, după absolvirea facultății, în 
preocupările lor zilnice.

Repartizarea studenților la locu
rile de practică constituie abia în
ceputul organizării practicii, 
importantă selecționarea 
nilor care să-i îndrume 
ajute pe studenți 
tea lor 
'didactice 
plinirea 
lui de

In cadru! cofecfiei de „Monografii 
asupra teoriei algebrice a mecanisme
lor automate", Editura Academiei R. P. 
Romîne a publicat volumul II al lucră
rii „Circuite cu. tranzistori" de acad. 
Gr. C. Moisil. Lucrarea se adresează in
ginerilor care lucrează in acest do
meniu.

în Editura Transporturilor șl Teleco
municațiilor, colecfia „Tehnica nouă în 
transporturi și telecomunicații”, a apă
rut lucrarea „Circuite de cale electro
nice”, care stau la baza automatizării 
transportului feroviar. Cartea se ocupă 
de circuitele de cale moderne care fo
losesc din ce 
electronice și

Cîteva constatări în legătură 
cu practica stud.eniilor 

în întreprinderile regiunii 
Cluj

întreprinderea de co
lectare și industrializare 
a laptelui — Galați, cu 
sediul la Brăila, are un 
depozit de materiale pe 
str. Transilvaniei nr. 5. 
Aici, de aproape doi ani 
de zile, mai multe uti
laje stau afară, risipite 
prin curte la voia în
tâmplării. într-o maga
zie se găsesc, de aseme
nea, cîteva electromo
toare noi într-un mor
man de fier vechi, o 
vitrină de prezentare — 
nouă și frumoasă, de 
altfel — peste care au 
fost așezate cîteva lăzi 
și alte materiale. Multe 
din aceste materiale, pe 
lingă faptul că au prins 
a rugini, sînt acum și 
descompletate. Tovarășii 
de la I.C.I.L.-Galați trec 
pe aici aproape în fie
care zi. De ce oare nu 
se sesizează de cele de

seara, cu greu îți cro- 
iești drum spre ele din 
cauza întunericului. în 
acest cartier nu ard 
becurile... seara. E ciu
dat faptul că în vreme 

se face „eco- 
becurile ard 
amiaza mare.

desene originale de artiști iluștri, 
unii cu renume universal, ca Ti
ziano Vecellio, desene de sculptori 
în tradiția lui Michel-Angelo, schije 
făcute de pictori pentru compoziții, 
pentru panouri decorative ca „A- 
frica" lui Tiepolo, peisaje, portrete 
expresive.

Desenul pe care-l reproducem 
alăturat, reprezèntînd un cap de 
fînăr făcut din umbre și lumini de
licate, desen plin de căldură și gra
fie, este opera celebrului artist din 
secolul al XVI-lea, Correggio.

Expozifia „Desenul italian în se
colele XVI—XVIII" poate fi vizitată 
în sala din Calea Victoriei, 125.

de pielărie și încălțăminte din Cluj, 
unde a fost desemnat să se ocupe de 
practica studenților inginerul Gh. 
Iuga, șeful serviciului tehnic, lucru
rile nu se desfășoară satisfăcător. 
Studenții veniți aici de la Institutul 
politehnic din Iași vpr să cunoască 
diferite probleme ale organizării 
producției, soluțiile tehnice folosite 
în construcția unor mașini mo
derne, procedeele tehnologice avan
sate, însă conducerea întreprinderii 
nu ia măsuri ca timpul destinat 
practicii să fie bine valorificat.

In mod nejustificat este subapre
ciată activitatea practică a studen
ților și la întreprinderea „Tehno- 
frig“. Aici, deși există aproape 100 
de ingineri, răspunderea pentru 
desfășurarea practicii a revenit unui 
controlor tehnic de calitate. Fiind 
lipsiți de îndrumarea și controlul 
cuvenit, unii studenți își irosesc 
timpul umblînd prin halele întreprin
derii. N-am avut posibilitatea să a- 
flăm părerea tov. Trofin Simedrea, 
directorul întreprinderii, despre a- 
ceastă stare de lucruri. In treacăt 
fie spus, tov. Simedrea face parte și 
din corpul didactic al Institutului 
politehnic din localitate.

Se înțelege că eficiența practicii 
este strîns legată de atitudinea con
știincioasă a studenților față de

în 
și t 
asigure 
a programu- 

în multe în
treprinderi — „Unirea”, Atelierele 
de reparat material rulant „16 Fe
bruarie“ din Cluj, „Industria sîr- 
mei” din Cîmpia Turzji și Uzinele 
.Chimice din Turda, sarcina de a se 
ocupa de activitatea studențiloi’ în 
perioada practicii a fost încredin
țată unor cadre cu o înaltă califi
care. La Uzina „Unirea”, de pildă, 
'de practica în producție a studenți
lor din anul I, Facultatea de meca
nică a Institutului politehnic din 
Cluj, răspunde inginerul Ion Radu. 
In fiecare dimineață el se îptîlnește 
Cu studenții, le controlează eaietele 
'de practică și discută despre proble
mele studiate în 
lucrat. în secția 
rul, maiștrii și 
tași i-au ajutat 
însușească 
de turnare a fontei care se a- 
plică aici, i-au învățat să execute 
forme și miezuri. Deși se află la 
practică de puțin timp, studenții A- 
lexandru Leluțiu, Gheorghe Mîn- 
dru, Maria Oancea, care au luat 
examenele din recenta sesiune nu
mai cu note de 9 și 10, execută cu 
îndemînare diferite forme de tur
nare.

„Cîmpia soarelui” e mai puțin 
o carte de reportaje și mai mult 
un amplu poem omagial „despre 
Bărăganul sărbătorit de soare și 
hăituit de vînturi, despre oamenii 
lui care-și cunosc acum, întîia 
oară, puterea".

Pustietățile Bărăganului, cu acel 
miraj al ciulinilor ce zburătăceau 
fantastic pe fața cîmpiei, cu acele 
bălării imense, prin care 
se-ncurcau cîrduri de dropii și tre
ceau ca o părere umbre de oa
meni ciudați, au ispitit pana mul
tor scriitori romîni. Pustietățile de 
altădată prind viață într-un univers 
unitar, cu atmosfera lui specifică, 
proprie, cu o is
torie veche, care 
în cartea Floren
ței Albu încap în 
chip fericit în
tr-o zicală bine
cunoscută, cu nuanțe și sensuri 
multiple : „Ca pe Bărăgan 1". Zi
cala aceasta e disecată minuțios, 
autoarea descifrînd în ea cînd 
nuanțe peiorative, cînd — mai 
ales — o feroce exploatare boie
rească în stare să-i exaspereze 
pe oameni și să-i izgonească în 
lumea largă. Această lume cu 
istorii amare și triste este confrun
tată de autoare cu pămîntul tînăr 
al noului Bărăgan.

Viața de astăzi a „Cîmpiei soa
relui" este surprinsă tot în zicala 
veche, care a primit un alt 
conținut : „Grîu ca pe Bărăgan 1", 
„Cirezi de vite ca-n Bărăgan 1 "t 
„Gospodării milionare ca-n Bără
gan".

Din confruntarea acestor două 
imagini se încheagă povestea oa
menilor din aceste locuri tristă și 
amară în trecut, luminoasă astăzi 
cînd, uniți în gospodăriile agricole 
colective, își făuresc noua viață.

Volumul aduce, în general, o 
imagine vie a Bărăganului. Pă
mîntul și oamenii trăiesc într-un 
ritm nou. Știința, cultura și civili
zația au „invadat” în singurătățile 
de ieri ale acestor locuri, peste

O mare biblio- <
fecă nu este nu- 
mai păstrătoarea 
unei comori de 
cultură ; ea este 
chemată să facă 
activ propagan- 
da artei, să con- i -W‘‘<
tribuie la edu
carea gustului .Ș
pentru frumos. 
Biblioteca Aca- . 
demiei R.P. Ro- ’Igxifeî
mine a organi- '5*' *'z < '
zat în ultimul 
an o serie de ex_ '<v 1
poziții menite să 
prezinte publi- 
cului unele din 
piesele de mare 
valoare care se 
află în colecțiile . X . ' . $
sale. „Manuscrise J 
literare în seco- 
Iul al XlX-lea", <
„Creația de arfă Xw
în Cabinetul nu- , <;>;
mismatic" —'au
fost femele unor ' <
asemenea expo
ziții. Alfe expozifii vor înfățișa, în 
lunile următoare, o serie remarca
bilă de „Ediții bibliofile din seco
lele XVI—XIX", 
zența literaturii 
hotare".

Pentru . 
un cadru 
Bibliotecii le-a destinat o sală 
cială, concepută astfel 
gure o prezentare variată, de la o 
expoziție la alfa. Această sală a 
fost inaugurată cu expozifia „De
senul italian în secolele XVI—XVIII”. 
Ea cuprinde, selecționate cu grijă, 
piese din colecția importantă pe 
care acad. G. Oprescu a donaf-o 
Academiei R.P. Romîne. Sînt expuse

călzite artificial, 
din dogoarea Bărăganului.
acesta duce și Ia o lipsă de unita
te stilistică a cărții. Am impresia 
că uneori nota lirică nu este sufi
cient echilibrată și astfel unele 
capitole („Omagiu", „Poemă" și 
în special acel intitulat „Anotim
puri") se deslînează.

„Cîmpia soarelui" se înscrie 
printre acele cărți de reportaj, 
apărute în ultima vreme, 
mărturisesc un 
cu viața nouă, 
bogăția ei.

munca în întreprindere, de respecta
rea scrupuloasă a obligațiilor în ce 
privește frecvența, alcătuirea caiete
lor de practică etc. Totodată, stu
denții fruntași, prezenți în uzină, pot 
da un ajutor tovărășesc tinerilor 
muncitori care se pregătesc pentru 
a intra în școlile serale.

Timpul petrecut în uzină consti
tuie pentru studenți nu numai un 
prilej de a-și lărgi orizontul 
cunoștințelor de specialitate, dar și 
de a se familiariza cu viața în uzi
nă, de a cunoaște preocupările de 
fiecare zi ale colectivului respectiv, 
în mai toate întreprinderile, studen
ții s-au încadrat în viața colective
lor de muncă, a organizațiilor 
U.T.M., participînd la consfătuirile 
de producție, la manifestările cultu
ral-educative, la acțiunile de mun
că patriotică inițiate în întreprin
deri. Studenții anului II de la Fa
cultatea de mecanică a Institutului 
politehnic din Cluj, care fac prac
tică la „Industria sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii, au organizat împreună cu 
muncitorii o seară literară. La Uzi
nele chimice din Turda studenții ah 
făcut împreună cu muncitorii o ex
cursie la Cheile Turzii, s-au întîlnit 
cu colectiviști din satele aflate în 
vecinătatea orașului. E firesc ca și’ 
în celelalte întreprinderi unde stuf, 
denții își fac practica de vară să fie 
organizate asemenea acțiuni și ma
nifestări comune. Din păcate însă, 
cu toate că organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile „Unirea“, „Carbo- 
chim”, Fabrica de pielărie și încăl
țăminte și organizațiile U.T.M. ale 
studenților și-au alcătuit planuri co
mune de activitate, acestea au ră
mas pe hîrtie.

A trecut mai bine de jumătate din 
timpul de practică. Studenților, vii
torilor ingineri, li s-au creat condi
ții bune pentru a dobîndi o pregătire 
corespunzătoare. Este necesar însă 
ca în toate întreprinderile studenții 
să primească un sprijin substanțial 
din partea cadrelor didactice și a 
conducerilor întreprinderilor res
pective, pentru ca săptămînile pe
trecute la școala vieții, a uzinei, să 
fie cît mai bine fructificate.

florența albu: „Cîmpia soarelui“
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VIAȚA DE PARTID

Organizații de bază puternice 
în toate gospodăriile colective
Sarcinile mari care stau în fața 

agriculturii în condițiile actuale, 
cînd a fost încheiată colectivizarea 

1— consolidarea economico-organiza- 
.torică a gospodăriilor colective, 
creșterea simțitoare a producției a- 
gricole, vegetale și animale — im
pun ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a muncii de partid la sate. 
Hotărîtor în această privință este 
întărirea organizațiilor de bază 
'din gospodăriile colective. De orga
nizațiile de bază, de felul cum ele 
muncesc pentru dezvoltarea con
științei socialiste a colectiviștilor și 
mobilizarea lor la îndeplinirea ho- 
'tărîrilor partidului și guvernului, 
'depinde în cea mai mare măsură 
ca toate gospodăriile colective să 
'devină unități puternice, înfloritoa
re, capabile să asigure creșterea 
producției agricole și sporirea veni
turilor colectiviștilor.

Comitetul regional de partid Ma
ramureș și comitetele raionale au ca 
Un obiectiv principal îmbunătățirea 
activității organizațiilor de bază, 
Creșterea continuă a rolului lor în 
Viața gospodăriilor colective. Mem
brii biroului comitetului regional 
merg în gospodăriile colective, și în 
mod deosebit în cele tinere, orientea
ză activitatea organizațiilor de bază 
spre problemele principale de care 
depinde întărirea gospodăriilor, iau 
parte la adunările organizațiilor de 
bază și ale colectiviștilor, la munca 
politică de masă. în mai multe rîn- 
duri am analizat, în ședințele birou- 
’ui și comitetului regional, felul cum 
Se ocupă comitetele raionale și oră
șenești de întărirea organizațiilor de 
bază din gospodăriile colective. Noi 
am participat la toate ședințele bi
rourilor și comitetelor raionale și 
Orășenești, în care s-a analizat mun- 
Ca organizațiilor de bază din gospo
dăriile colective.

Un mijloc de a orienta în mod 
Just activita+ea organizațiilor de

IOSIF UGLAR 
prim-secretar al Comitetului 

regional de partid Maramureș

bază este instruirea lunară a secre
tarilor la comitetele raionale de 
partid. Biroul regional îndrumă co
mitetele raionale asupra căror pro
bleme să pună accentul la instrui
rea secretarilor organizațiilor de 
bază ; de regulă membrii biroului 
regional iau parte la această in
struire.

Important însă este mai ales aju
torul concret, la fața locului, și nu 
numai din partea instructorilor, a 
aparatului, ci și din partea membri» 
lor birourilor și comitetelor regio
nal și raionale. Noi ne străduim să 
imprimăm acestui ajutor un carac
ter diferențiat, potrivit condițiilor și 
situației specifice din fiecare gos
podărie.

O valoroasă experiență a acumu
lat în munca de întărire a organi
zațiilor de bază din gospodăriile co
lective Comitetul raional de partid 
Satu-Mare. Aici sînt studiate sis
tematic diferite aspecte ale activită
ții acestor organizații. Numai în a- 
cest an în cadrul biroului sau al co
mitetului raional s-a analizat çum 
folosesc organizațiile de bază drep
tul de control asupra activității con
siliilor de conducere și, în mod deo
sebit, cum în ce măsură dezbat în 
adunările lor și urmăresc îndeplini
rea planurilor de producție, dezvol
tarea sectorului zootehnic, buna or
ganizare și evidența muncii în bri
găzi și echipe, folosirea economicoa
să a zilelor muncă, apărarea și dez
voltarea avutului obștesc, dezvolta
rea democrației colectiviste, cum se 
ocupă de educarea membrilor și 
candidaților de partid, de ridicarea 
nivelului de cunoștințe agrozooteh
nice ale colectiviștilor, cum lucrea
ză cu activul fără partid.

'Aceste analize se bazează, de re» 

gulă, pe studiile temeinice pe te
ren, efectuate în prealabil de co
lective de activiști, în frunte cu se
cretari ai comitetului raional de 
partid. Colectivele dau un ajutor 
efectiv organizațiilor de bază și bi
rourilor lor în îmbunătățirea mun
cii de partid. Analizele făcute în 
cadrul biroului sau comitetului ra
ional se încheie de cele mai multe 
ori prin luarea unor hotărîri con
crete, bine studiate. Secretarii și 
membrii comitetului raional de par
tid își petrec cea mai mare parte 
din timp pe teren, în gospodăriile 
colective, sprijinind organizațiile de 
bază în înfăptuirea acestor hotărîri.

Astfel, secretarul comitetului ra
ional de partid, tov. Ion Kadar, a 
stat mai mult timp în gospodăria 
colectivă din Porumbești. Gospodă
ria abia luase ființă și organizația 
de bază nu avea experiență ; 
ea nu se sesizase de lipsurile care 
existau în organizarea muncii, nu 
desfășura o muncă politică vie în 
rîndurile colectiviștilor. Lucrurile 
trebuiau cu atît mai grabnic îndrep
tate cu cît campania agricolă de 
primăvară bătea la ușă. Secretarul 
comitetului raional a îndrumat bi
roul să pună aceste probleme în 
discuția adunărilor de partid, aju- 
tînd la pregătirea a două adunări 
și participînd la ele. în prima adu
nare s-a discutat despre sarcinile 
comuniștilor în campania agricolă 
de primăvară, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru organizarea agita
ției politice, în brigăzi și echipe, 
pentru crearea și întărirea rolului 
grupelor de partid. In a doua adu
nare, în care s-a discutat despre 
disciplina de partid și în producție, 
au fost ascultate informările unor 
membri de partid despre felul cum 
își îndeplinesc sarcinile încredința
te, au fost criticați cu tărie cei care 
nu veneau regulat la muncă. Aces
te adunări au avut o puternică în- 
rîurire asupra Vieții organizației« organizației de bază șe răsfrîn»

antrenîndu-i pe membrii de partid 
la o intensă muncă politică, stimu- 
lîndu-i să fie exemplu de discipli
nă. Exemplul comuniștilor, munca 
lor politică vie în rîndurile colecti
viștilor au contribuit ca lucrările a- 
gricole de primăvară și apoi lucră
rile de întreținere a culturilor să 
se facă la timp și de calitate ; re
colta se anunță bogată. Datorită 
unei mai bune îngrijiri a anima
lelor, a crescut producția de lapte.

Un alt exemplu. Gospodăria co
lectivă din Beltiug, își mărise mult 
sectorul zootehnic. Pentru dezvolta
rea cu succes a gospodăriei era nea
părat necesar ca și executarea con
strucțiilor, asigurarea furajelor să 
țină pasul cu creșterea numărului 
de animale. în aceste condiții, secre
tarul comitetului raional de partid, 
tov. Vasile Cherecheș, instructorul 
teritorial de partid tov. Laura Pop, 
au îndrumat organizația de bază, 
ca folosind dreptul de control asu
pra activității consiliului de condu
cere, să urmărească cum se înfăp
tuiește planul de construcții zooteh
nice, ce se întreprinde pentru pre
gătirea nutrețului și asigurarea spa
țiului de însilozare. Măsurile luate 
la propunerea organizației au dus 
la grăbirea ritmului construcțiilor. 
Mobilizați de organizația de bază, 
colectiviștii au trecut, de îndată ce 
s-a terminat campania agricolă de 
primăvară, la săparea tuturor gro
pilor necesare pentru însilozarea 
celor 700 vagoane furaje. Caracte
ristic pentru această organizație 
de bază este faptul că ea s-a 
deprins să se orienteze bine în mul
tiplele probleme care se ivesc, să 
pună în discuția comuniștilor ceea 
ce este principal, hotărîtor pentru 
bunul mers al gospodăriei, Nu în- 
tîmplător, frecvența la adunările de 
partid este de 100 la sută, și că mai 
totdeauna iau parte activă la dis
cuții 40-50 la sută din cei prezenți. 
Sarcinile bine chibzuite, controlul și 
ajutorul sistematic pe care-l pri
mesc din partea biroului îi stimu
lează pe membrii de partid să mun
cească cu rîvnă pentru a le înde
plini. Organizația de bază și-a asi
gurat un sprijin prețios în toate ac
țiunile și din partea activului fără 
de partid, care numără peste 100 
de colectiviști și colectiviste, inte
lectuali ai satului, precum și din 
partea organizației U.T.M. și a co-, 
misiei de femei. Munca rodnică a 

ge asupra întregii activități a 
gospodăriei colective. Aici nu exis
tă colectivist care să nu ia par
te la muncă. In numai doi ani de 
cînd există, gospodăria colectivă și-a 
sporit fondul de bază de la 400 000 
lei la 2 600 000 lei. De la 40 de bo
vine, cît avea la înființare, sectorul 
zootehnic a ajuns la 700 bovine, din 
care 300 vaci cu lapte și aproape 
200 de vițele.

Bune rezultate în munca de în
tărire a organizației de bază din 
gospodăriile colective au obținut și 
Comitetele raionale de partid Carei, 
Somcuta, Tg. Lăpuș și altele.

Cu mult succes au folosit unele 
comitete raionale de partid schim
burile de experiență între secreta
rii organizațiilor de bază. Un ase
menea schimb de experiență a or
ganizat, de pildă, Comitetul raional 
Carei, la gospodăria colectivă din 
Ciumești, unde organizația de bază 
a muncit bine cu activul fără partid, 
asigurînd cu ajutorul lui mobiliza
rea tuturor colectiviștilor la efec
tuarea în timpul optim a lucrărilor 
agricole. Prin învățămintele pe care 
le-au desprins secretarii organizații
lor de bază din referatul secretaru
lui de la Ciumești, din discuțiile 
purtate și din concluziile secretaru
lui comitetului raional, acest schimb 
de experiență a contribuit la îm
bunătățirea muncii cu activul fără 
partid în întreg raionul. Va trebui 
să asigurăm folosirea pe scară cît 
mai largă a acestei metode deosebit 
de eficace, în scopul generalizării 
experienței înaintate atît în - munca 
de partid, cît și în întreaga activi
tate de întărire economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective,

Călăuzindu-se după indicațiile 
plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 
a.c., comitetul regional, comitetele 
raionale acordă o mare atenție în
tăririi organizațiilor de bază prin 
primirea în partid a celor mai buni 
colectiviști, care și-au dovedit prin 
fapte devotamentul față de partid 
și față de cauza socialismului. De 
la încheierea colectivizării, organi
zațiile de bază din gospodăriile co
lective au primit în rîndurile can- 
didaților și membrilor de partid un 
mare număr de colectiviști fruntași, 
precum și învățători, ingineri agro
nomi, medici veterinari care cores
pund exigențelor partidului.

Noi îndrumăm organizațiile de 
bază să desfășoare în așa fel mun- 
,ca politico-organizatorică pentru 

primirea de noi candidați și 
membri de partid, încît să obțină 
o cît mai bună repartizare a for
țelor organizației, prezența comu
niștilor în sectoarele principale ale 
producției. Organizații de bază ca 
cele din G.A.C. Jijib, Tătărăști, Bel
tiug, (raionul Satu-Mare) Tohat, 
Mînău, (raionul Cehul Silvaniei), 
Foeni, Pișcari și Rădulești, (raionul 
Carei), în trecut slabe numericeș- 
te, au acum numeroși membri și 
candidați de partid care, în marea 
lor majoritate, lucrează în sectoare 
productive.

In același timp, ne-am îngrijit de 
crearea în sectoarele principale de 
producție a grupelor de partid. în 
majoritatea brigăzilor de cîmp și bri
găzilor zootehnice din gospodăriile 
colective există acum grupe de 
partid, care au o contribuție tot mai 
activă la bunul mers al muncii. în 
felul acesta a sporit simțitor capa
citatea de mobilizare și organizare 
a organizațiilor de bază.

întărirea organizațiilor de bază 
depinde în mare măsură de crește
rea nivelului politic și ideologic al 
membrilor de partid, de educarea 
lor comunistă, Comitetul regional, 
comitetele raionale de partid acor
dă o mare atenție învățămîntului de 
partid la sate. Pregătind noul an de 
învățămînt, ne îngrijim de încadra
rea membrilor și candidaților de 
partid în formele de studiu cele mai 
potrivite, corespunzător pregătirii și 
cerințelor acestora. Un număr de 
429 lectori selecționați de comite
tele raionale țin cu regularitate, în 
adunările deschise ale organizațiilor 
de bază, expuneri despre politica 
partidului, probleme actuale ale 
dezvoltării agriculturii socialiste, 
îndatoririle comuniștilor și alte 
teme privind construcția de partid, 
situația internațională. în ajutorul 
noilor membri și candidați de par
tid, al celor din activul fără partid 
se organizează convorbiri cu secreta
rii comitetelor de partid din comu
ne, instructorii comitetelor raionale 
și alți activiști, pe diferite probleme 
ale politicii și organizării partidului.

în regiune, mai persistă însă lip
suri serioase în activitatea de întă
rire a organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective.

Comitetul raional de partid Oaș 
nu ajută suficient organizațiile de 
bază să se orienteze spre cele mai 
importante probleme ale întăririi e» 

conomico-organizatorice a gospodă- 
riilor colective. Nu este întîmplător 
faptul că organizațiile de bază din 
G.A.C. Gherța Mica, Dumbrava și 
Turnu nu au analizat în acest an 
cum activează comuniștii pentru an
trenarea tuturor colectiviștilor la 
realizarea planului de producție,! 
cum se ocupă consiliile de conduce
re de organizarea muncii etc. Aci 
nici adunările generale ale colecti» 
viștilor nu se țin cu regularitate, 
masa colectiviștilor nu este atrasă 
la dezbaterea și rezolvarea princi
palelor probleme. Aceste gospodării 
colective, deși au posibilități reale 
de dezvoltare, au bătut pasul pe 
loc.

Insuficient se ocupă de educarea 
membrilor și candidaților de partid 
Comitetul raional de partid Sighet. 
De asemenea, Comitetul raio
nal de partid Cehul Silvaniei nu 
se preocupă în suficientă măsură 
de îmbunătățirea muncii politice 
în rîndul femeilor. Așa se face 
că sînt organizații de bază ca 
cele din G.A.C. Vicea, Urminiș, 
Ciuta și altele unde nu există nici 
o femeie membră sau candidată de 
partid. La G.A.C. Gîrdani, unde lu
crează peste 250 de femei, în activul 
fără partid a fost atrasă doar o sin
gură colectivistă. Alte organizații de 
bază din acest raion, ca cele din 
Bulgari, Sălățig, Arduzel și-au for
mat. activul fără partid la întîm- 
plare, fără exigența cuvenită. Orga
nizațiile de bază din G.A.C. Corni 
Rodina și altele au un activ fără 
partid numai pe hîrtie, care nu este 
atras la o activitate politică intensă.

Deficiențele care se manifestă 
încă în activitatea organizațiilor de 
bază din gospodăriile colective, în 
îndrumarea lor de către comitetele 
raionale de partid, arată că nici bi
roul și comitetul regional de partid 
n-au controlat în suficientă măsură 
cum sînt traduse în viață indicațiile 
partidului cu privire la întărirea or
ganizațiilor de bază, la îmbunătăți
rea stilului și metodelor de muncă 
ale organelor și organizațiilor de 
partid.

Comitetul regional de partid își 
va îndrepta atenția spre înlăturarea 
cît mai grabnică a acestor lipsuri. 
Printr-un sprijin cît mai concret și 
mai eficace dat organizațiilor de 
bază, vom asigura continua îmbu
nătățire a muncii de partid la sate, 
ridicarea tuturor gospodăriilor co» 
lective la nivelul celor fruntașe.



Cu prilejul aniversării insurecției 
naționale a poporului cuban

Ambasadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă, Manuel Yepe Menen
dez, a oferit joi seara o recepție cu 
ocazia aniversării zilei insurecției 
naționale a poporului cuban.

La recepție au luat parte tovară
șii Emil Bodnăraș, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, generali, oameni de cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ăi corpului di
plomatic.

Erau de față oaspeți din Ctlba 
jcare vizitează țara noastră.

*
'Cu ocazia aniversării insurecției 

paționale a poporului cuban, Ma

nuel Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba în R. P. Romînă, 
a depus joi dimineața o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului Forțe
lor Armate și ai Sfatului popular al 
Capitalei.

Au fost de față oaspeți din Cuba 
aflați în țara noastră.

'*
Cu prilejul aniversării zilei insu

recției naționale a poporului cuban, 
joi seara, ambasadorul Republicii 
Cuba în R. P. Romînă, Manuel Yepe 
Menendez, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

Conferința de presă 
la Ambasada 

R. D. Germane
Joi a avut loc la sediul Ambasa

dei Republicii Democrate Germane 
o conferință de presă în cadrul că
reia au fost prezentate materialele 
trimise de guvernul Republicii De
mocrate Germane guvernelor tuturor 
țărilor cu privire la acțiunile crimi
nale întreprinse în ultima vreme 
împotriva R. D. Germane, ca urmare 
a politicii revanșarde prombvăte în 
Germania occidentală și Berlinul 
occidental. La conferința de presă 
au participat reprezentanți ai presei 
centrale, ai Agenției Romîne de 
Presă și ai Radiodifuziunii.

(Agerpres)

Noi agenții și ghișee 
C E. G

O «O———

Deschiderea expoziției „Scenografia 
de film din U. R. S. S.“

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, joi la amiază 
E-a deschis în sala Dalles expoziția 
„Scenografia de film din U.R.S.S.”.

Au participat Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Al. Buican, vi
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, O. Livezeanu, membru 
Bl Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., artistul poporului I. Ja
lea, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, pictori scenografi și alți oa
meni de artă și cultură, ziariști ro- 
piîni și străini,

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Deschizînd expoziția, pictorul Ju
les Perahim, maestru emerit al ar
tei, a relevat contribuția valoroasă 
adusă de pictorii scenografi din 
U.R.S.S. la succesele cinematogra
fiei, prețuirea de care se bucură 
munca de creație a acestor artiști.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care constituie o succintă trecere în 
revistă a scenografiei sovietice de 
film. Ea cuprinde creațiile a trei 
generații de artiști. Sînt expuse 
schițe de decor pentru filme artis
tice, de păpuși, de desen animat și 
numeroase schițe de costume.

(Agerpres)

Pentru o mai bună servire a nu
mărului tot mai mare de oameni ai 
muncii care își păstrează economiile 
la C.E.C. în prima jumătate a aces
tui an au fost înființate în întreaga 
țară încă 524 de agenții și ghișee. 
Majoritatea acestora au luat ființă 
în întreprinderi, instituții și unități 
agricole socialiste pentru a fi astfel 
la îndemîna depunătorilor la locul 
lor de muncă. Astfel aproape toate 
cele 50 de noi unități deschise anul 
acesta în București funcționează în 
întreprinderi și instituții.

(Agerpres)

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

Articole de artă populară
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"),— 

în satele raionului Ciuc se află nu
meroși olari, sculptori în lemn, 
maiștri ai broderiei și țesăturii 
populare. Mulți dintre ei lucrează 
în cadrul cooperativei meșteșugă
rești „Oltul", care a înființat la Mier- 
curea-Ciuc și în satele Dănești, 
Bancu, Păuleni, Cetățuia și alte lo
calități numeroase ateliere de artă

populară. Ei execută cunoscutele 
obiecte de ceramică neagră, cusă
turile secuiești, țesături, covoare etc. 
Pentru continua dezvoltare a secției 
de artă populară, atelierele de ce
ramică din Dănești au fost dotate 
cu noi mecanisme, altele au fost 
mult mărite.

Pentru viitor s-a prevăzut dezvol
tarea îndeosebi a ramurilor olărie 
și broderie.

INFORMAȚII
® La Iași a avut Ioc miercuri seara 

un spectacol de gală cu filmul artistic 
polonez „Teroare în mùnti”, prezentat 
cu prilejul aniversării a 18 ani de la 
eliberarea Poloniei. La spectacol au fost 
de fată cineaștii polonezi Wieslaw Golaș 
și Sofia Sloboszewska, interpreti ai fil
mului. Actorul Wieslaw Goias a mulțu
mit publicului ieșean pentru primirea fă
cută.

• Joi după-amiază, prof. Mogens Pihl 
de la Universitatea din Copenhaga, mem
bru în Comitetul Executiv al Comisiei 
nationale daneze U.N.E.S.C.O., care ne 
vizitează tara la invitația Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea, a tinut la Institutul de fizică al 
Academiei R. P. Romîne conferința „Is
toria științelor exacte în Danemarca".

(Agerpres)
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Pe terasele de la Greaca
(Urmare din pag. I-a)

Să ne oprim puțin și la grădina 
de legume. Tot căldura și soarele 
fac ca aici mazărea să dea prime
le păstăi la sfîrșitul lunii aprilie, 
în acest an. roșiile de cîmp au în
ceput să fie recoltate încă de la 
16 iunie. Cercetătorul Constantin 
Atanasiu a întreprins cîteva expe
riențe interesante, care urmăresc 
grăbirea coacerii roșiilor și spori
rea producției la hectar. Merită 
amintite cîteva : folosirea pelicu
lei de polietilenă pentru protejarea 
răsadurilor plantate în cîmp, trata
rea plantelor cu stimulenți etc.

Rezultatele cercetărilor întreprin
se la stațiunea experimentală Grea
ca au început să devină un bun al 
gospodăriilor colective și de stat din 
jur. Pe loturile demonstrative, or
ganizate la gospodăria agricolă de 
stat Oltenița, gospodăriile colective

Chirnogi, Greaca și altele, s-au 
obținut producții de struguri de 
2—-3 ori mai mari decît pe lo
turile unde nu s-au aplicat indi
cațiile cercetătorilor. De asemenea, 
aici sînt pregătite cadre de horticul
tori din rîndul colectiviștilor (ei 
participă efectiv la întregul ciclu de 
lucrări din stațiune), se organizea
ză instructaje, consfătuiri și de
monstrații practice. Cercetătorii 
merg în gospodăriile colective și dau 
indicații cu privire la punerea în 
valoare a terenurilor situate în pan
te și aplicarea metodelor științifice 
în cultura viței de vie, pomilor 
fructiferi și a legumelor.

Nu este departe timpul cînd 
tot malul lacului Greaca, de la Chir
nogi, (raionul Oltenița) la Băneasa, 
(raionul Giurgiu) prin munca harni
că a colectiviștilor și sîrguința cer
cetătorilor de la stațiunea experi
mentală Greaca, va deveni o gră
dină înfloritoare.

TELEGRAME
Ședinfa Comileiului consultativ 

pentru Congo al O. N. U.
NEW YORK 26 (Agerpres). — zoriu a cerut părerea Comitetului 

Marți a avut loc o ședință a Corni- consultativ dacă O.N.U. trebuie să 
tetului consultativ pentru Congo al recurgă în ultimă instanță la forță 
O.N.U., din care fac parte reprezeh- pentru a readuce Katanga în cadrul 
tanții statelor care au trimis trupe 
în această țară, în cadrul căreia au 
prezentat expuneri secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., U Thant, și 
șeful operațiunilor O.N.U. în Congo, 
Robert Gardiner. U Thant a cerut 
părerea Comitetului consultativ asu
pra propunerii sale de a se convoca 
Consiliul de securitate pentru a lua 
în discuție problemă congoleză. A- 
genția Associated Press arată că, 
recunoscînd faptul că forțele O.N.U. 
nu și-au realizat obiectivul procla
mat de a înfăptui unificarea Con
goului și a asigura integritatea sa 
teritorială, secretarul general provi-

Republicii Congo. Cu toate acestea, 
puțin după ședința Comitetului con
sultativ un purtător de cuvînt -al se
cretariatului general O.N.U. a dez
mințit că U Thant ar fi menționat 
folosirea forței ca mijloc de resta
bilire a unității Congoului.

Plecarea unor delegații de tineret 
spre orașul

MOSCOVA 26 (Agerpres). —TASS 
transmite : La 26 iulie a plecat din 
Moscova cu un tren special, dele
gația sovietică la cel de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Delegația numără 700 
de persoane. Trenul festivalului va 
duce pe delegați la Leningrad de 
unde, pe bordul motonavei „Gruzia” 
se vor îndrepta spre Helsinki.

festivalului
BERLIN 26 (Agerpres). — La 25 

iulie s-au îmbarcat la Warnemünde, 
pe bordul vasului „Volkerfreun- 
deschaft”, cei 500 de delegați, re
prezentanți ai R. D. Germane, la cel 
de-al VIII-lea Festival al Tineretu
lui și Studenților de la Helsinki. La 
plecare, ei au fost salutați cu
deosebit entuziasm de un mare nu
măr de tineri.

La Festivalul de la Helsinki vor,, 
lua parte și 600 de tineri din R. F^,:, 
Germană. In drum spre Helsinki, eț. 
au sosit la 25 iulie la Berlin.

2/un.

Tudor Gheorghe
Cu adîncă durere aducem la cu

noștință încetarea din viață a tova
rășului Tudor Gheorghe, vechi miji- 
tant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut la 5 iunie 1890, în comuna 
Mihai Viteazu, regiunea București, 
Tudor Gheorghe, de meserie fierar, 
a cunoscut din tinerețe exploatarea 
burghezo-moșierească. încă din anul 
1910 s-a încadrat în mișcarea mun
citorească, luînd' parte activă la nu
meroase greve și acțiuni muncito
rești. în anul 1937 a devenit mem
bru al Partidului Comunist din Ro- 
mînia. Pentru activitatea lui revo
luționară, în timpul dictaturii mili- 
taro-fasciste a fost condamnat, în 
contumacie, la 25 de ani muncă sil
nică.

După 23 August 1944, tovarășul 
Tudor Gheorghe a muncit în orga
nizația Frontul Plugarilor și apoi a 
îndeplinit o serie de sarcini în apa
ratul de stat. Pentru meritele sale 
a fost decorat cu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romîne.

Amintirea tovarășului Tudor 
Gheorghe va rămîne neștearsă în 
inimile celor care l-au cunoscut.

Un grup de tovarăși

„Considerabilul sprijin 
nu ascunde vechile 

contradicții
WASHINGTON 26 (Agerpres).

Agenția U.P.I. transmite că președin
tele Kennedy a primit marți un ra
port din partea secretarului de stat 
adjunct pentru problemele africane, 
Mennen Williams, asupra tratative
lor duse de acesta la Londra, Bru
xelles și Paris pentru coordonarea 
politicii puterilor occidentale în pro
blema congoleză. Agenția amintește 
planul american pe baza căruia 
s-au dus tratativele și care, după 
cum ee știe, în spatele unor afirma
ții Ipocrite despre necesitatea resta
bilirii unității Congoului urmărește 
întărirea influenței americane în a- 
ceaistă țară.

Williams a declarat la înapoierea 
sa din Europa că ar fi găsit „un 
sprijin considerabil“ față de politica 
S.U.A. în Congo.

Este evident că, în ciuda „spriji
nului" pe care l-ar ii găsit Williams 
în Europa, monopoliștii belgieni și 
englezi au în Congo propriile lor 
planuri în care Chombe ocupă un 
loc însemnat. Săptămînaiul englez 
„Tribune“........................... '
unuia din 
Miniere a 
a prilejuit 
cătorii mercenarilor și ai poliției lui 
Chombe. S-a discutat, se pare, cu 
serioase speranțe, cum ar putea fi 
promovat Chombe în funcția de 
prim-ministru al întregului Congo.

în cursul adunării, arată săptă
mînaiul, qu fost alcătuite planuri de 
întărire a forțelor militare aflate la 
dispoziția lui Chombe și în acest 
scop au și fost primite considera
bile cantități de arme din Europa... 
Desigur, adaugă 
cheltuielile vor fi 
nion Miniere.

- - . M:
tineretului bel-- 

de-al VIII-lea Festival

Box, haltere, lupte Competiții inter naționale 
la București și Craiova

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sportivii romîni vor susține în țară 
cîteva întîlniri internaționale. Ast
fel, mîine seară va avea loc gala 
de box dintre reprezentativele de 
juniori ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare. Din loțul romîn fac parte o 
serie de tineri pugiliști care s-au

desfășura la Craiova cea de-a V-a 
ediție a competiției internaționale 
de lupte clasice „Turneul speran
țelor olimpice". Și-au anunțat parti
ciparea tineri luptători din R. P. Un
gară, R. P. Polonă, R. P. F. Iugosla
via și R. P. Romînă.

Balcaniada de tenis
în cea de-a treia zi a Balcaniadei 

de tenis de cîmp, care se desfășoară 
la Brașov, s-au înregistrat rezultate
le : R. P. Bulgaria — Turcia 3—0 ; 
Grecia — Iugoslavia 2—0 (întîlnirea 
de dublu s-a întrerupt din cauza 
întunericului). Competiția continuă 
astăzi, cînd se vor disputa partide
le R. P. Romînă — Grecia și R.P.F. 
Iugoslavia —-. Turcia. (Agerpres)

'S*’

BRUXELLES 26 (Agerpres).
25 iulie, delegația 
gian la cel
Mondial al Tineretului și StudențiS ' 
lor a plecat cu trenul din Bruxelles” 
la Helsinki. împreună cu delegația 
belgiană s-au îndreptat, de aseme- v 
nea, spre Helsinki, delegațiile tine
retului din două țări africane noi 
— Ruanda și Burundi, precum și ■ 
studenți din unele țări latino-ame-r 
ricane care studiază în Belgia.

Demonstrația celor 20 000 
de viticultori din Creta

Elisabethville. Aspect din timpul recentei provocări puse la cale de 
Chombe. Femei katesngheze aruncă cu pietre in soldați! O.N.U.

— . .. OtO

dezvăluia că la locuința 
directorii societății Union, 
avut loc o adunare care 
o consultare între condu-

„Tribune", toate 
suportate de U-

Ciocniri intre demonstranții antirasiști și poliție in S.U.A.
NEW YORK 26 (Agerpres). — In 

noaptea de 24 spre 25 iulie în orașul 
Albany din statul Georgia a avut loc 
o puternică ciocnire între demonstranți 
antirasiști și poliție.

Un grup de aproximativ 300 de de
monstranți au străbătut străzile orașu
lui cîntînd cîntece ale negrilor și pro- 
testînd împotriva acțiunilor rasiștilor. 
După cum relevă agenția Reuier, un 
puternic detașament de politie a in
tervenit și a arestat peste 40 de per
soane — negri și albi — sub pretext 
că „au demonstrat fără permisiunea 
autorităților".

Aproximativ 
protestat apoi 
gale. Poliția, 
„s-a năpustit asupra mulțimii". In urma 
ciocnirii, se înregistrează răniți.

Agenția United Press International

relatează că Ernest Vandiver, guverna
torul statului Georgia, a declarat că 
„va frimife toate trupele necesare" 
pentru a reprima mișcarea antirasisfă 
a negrilor din Albany.

HERAKLION 26 (Agerpres). — Agen* 
fia Reuter anunță că 20 000 de viticuU . 
tori din Creta au organizai puternice 
demonstrații de protest împotriva pre
țurilor oficiale prea scăzute la produ* . 
sele lor și pentru acordarea de înies-j 
niri la plata datoriilor lor către banca 
agricolă.

După un mifing organizat înfr-un 
featru în aer liber, țăranii s-au în
dreptat, purtînd drapele negre și scan- 
dînd „Ne este foame I", spre prefec
tura orașului Heraklion. în fafa prefec
turii, manifestanjii au fosi aiacaji cu 
brutalitate de jandarmi. Numeroși ma
nifestant au fosf rănifi. Clădirea pre
fecturii a avuf de suferii. Numai în 
urma intervenfiei armatei, care a des
chis focul, manifesfanfii au putuf fi. 
împrăștiafi.

— o»o

Răsfoind $a?esa străină

„O schimbare a garderobei
2 000 de persoane au 
împotriva arestării ile- 

relatează agenția U.P.I.,

----------- O0O-----------

Criză economică în Venezuela
BOGOTA 26 (Agerpres). — Intr-un 

document 
Federația 
industrie 
noaște că 
ale crizei economice prin care trece 
Venezuela sub regimul lui Romulo 
Betancourt. In acest document se 
recunoaște că procentul de folosire 
a brațelor de muncă în 
țării este foarte scăzut.

„Structura defectuoasă 
(iei și a folosirii brațelor 
se spune în document, cere un pro
ces de dezvoltare de mari propor
ții pentru îmbunătățirea situației". 
Această structură, 
mentul, „se reflectă 
litate a veniturilor 
de altă parte, țara 
indice ridicat al șomajului și in fie
care an un nou mare contingent de

dat publicității de către 
Camerelor de comerț și 
din Venezuela se recu- 
există numeroase indicii

economia

a produc- 
de muncă,

continuă docu- 
în marea inega- 
populațiai”. „Pe 
înregistrează un

brațe de muncă vine să ceară de 
lucru".

Intr-adevăr, în Venezuela, cu o 
populație de aproximativ 6 milioane 
de locuitori, există, după cum re
levă ziarul cuban „Noticias de 
Hoy", 700 000 de persoane apte de 
muncă și care nu găsesc de lucru.

Documentul Federației Camerelor 
de comerț și industrie se referă în 
continuare la prejudiciul pe care îl 
aduce economiei țării faptul că ex
portul Venezuelel este format din 
materii prime sau produse neindus
trializate și este de părere că „struc
tura exportului trebuie să se bazeze 
mai mult pe produse prelucrate 
nu pe minereu".

Un alt capitol al documentului 
privire la economia Venezuelei 
reieră la situația monedei venezue- 
lene — bolivarul — a cărei valoare 
a scăzut considerabil.

•o©o

6 ani de la naționalizarea „Companiei 
Canalului de Suez“

Și

cu 
se

remarcat în actualul sezon : Iliescu, 
Cmdu, Moldovan, Dobre, Niculescu, 
Urlățeanu. Oaspeții prezintă o echi
pă puternică, fiind dornici să se re
vanșeze pentru înfrîngerea suferită 
anul trecut la Budapesta. Gala de 
box se dispută în incinta stadionului 
Republicii, cu începere de la ora 
.19,30.

Tot în Capitală (în sala Floreasca) 
este programată pentru sîmbătă 
seara, ora 18, întîlnirea amicală 
de haltere dintre echipele Steaua 
București, campioană a R. P. Ro
mîne, și Dukla Praga, campioană a 
R. S. Cehoslovace.

în zilele de 28 și 29 iulie se va

IN REGIUNEA SUCEAVA

100 000 de concurenți Ia spartachiada tineretului
In regiunea Suceava s-a încheiat etapa 

infercomunală a spartachiadei de vară 
a tineretului. In prezent cîșțigătorii con
cursurilor infercomunale se pregătesc 
pentru a lua startul în etapa raională. 
La actuala édifié a spartachiadei de 
vară s-au întrecut în regiunea Suceava 
aproape 100 000 de tineri ți tinere. 
Concomitent cu întrecerile din cadrul 
spartachiadei de vară, în regiune se des

fășoară și cea de-a doua ediție a Fes
tivalului cultural-sportiv al tineretului. Cu 
această ocazie în comune și sate se or
ganizează mari serbări cultural-sportive. 
Jn comuna Ștelăneșfi, din raionul Boto
șani, de pildă, s-a organizat „Ziua spor
tului". La competifiile sportive organizate 
cu acest prilej au participat peste 300 
de țineri și tinere, care s-au întrecut ia 
atletism, gimnastică, volei, fotbal.

CAIRO 26 (Agerpres). — La 26 
iulie se împlinesc șase ani de la na
ționalizarea „Companiei Canalului 
de Suez” de către guvernul Repu
blicii Arabe Unite. Pînă la naționa
lizarea companiei, exploatarea Cana
lului de Suez s-a aflat mai ales în 
mîinile capitalului englez și ale celui 
francez.

Naționalizarea companiei a asigu
rat Republicii Arabe Unite o impor
tantă sursă de venituri. Numai în 
1961 veniturile de pe urma perce
perii taxelor vamale pentru trece
rea navelor pe Canalul de Suez s-au 
ridicat la 51,9 milioane de lire egip
tene, iar în ultimii patru ani au 
întrecut 188 000 000 lire egiptene.

Canalul de Suez leagă Marea Me- 
diterană de Marea Roșie. Lungimea 
lui este de circa 161 km, lățimea la 
suprafață — 120—150 metri. Este 
una din importantele căi internațio-

nale de comunicație. In ultimii patru 
ani au trecut prin canal 72 0Q0 de 
nave ale diferitelor state. Numai în 
1961 pe canal au circulat peste 18 000 
de nave.

eo

În cîteva rîîiâiri
Proteste împotriva prezenței 

trupelor vcst-gcrmanc în Olanda

Pe terenul Progresul din Capitală s-a 
disputat joi întîlnirea feminină de volei 
dintre selecționata de tineret a R. P. 
Romîne, care va participa la Festivalul 
de Ia Helsinki, ' și echipa Vasutas Bu
dapesta. Sportivele noastre au obtinut 
victoria cu scorul de 3—0 (15—5 ; 15—7 ; 
.15-11).

'★
In cadrul turneului zonal pentru „Cupa 

Galea” la tenis de cîmp, echipa de ti
neret a R. P. Romîne a învins cu 5—0 
selecționata Luxemburgului. In ultimele 
d ră probe de simplu, Popovici a cîști- 
gat la Brasseur cu 6—4, 8—6, iar Dron 
l-a învins pe Schütz cu 6—2, 6—2. Echi
pe. R. P. Ungare conduce cu 2—1 după 
prima zi in meciul cu R. P. Polonă. 
Tenismanii romini întîlnesc in continuare 
echipa Franței.

★
După trei runde, în turneul interna

țional de șah de la Sofia pe primele

locuri ale clasamentului se află : 
Ciocîltea (R.P.R.), Damianovici (Iugosla
via), Kluger (R. P. Ungară), Pîdevski 
(R. p. Bulgaria) cu cite două puncte fie
care. Maestrul Lehman (R. F. Germană) 
are 1,5 puncte și o partidă întreruptă cu 
Orev, în poziție de remiză. Șahistul ro
mîn Victor Ciocîltea a cîștigat partida 
întreruptă la Tringov, în runda a doua.

★
Campionatele mondiale de scrimă de 

la Buenos Aires au continuat cu desfă
șurarea probei de sabie-individual. Din 
cei 60 de concurenți, pentru semifinale 
s-au calificat 16, printre care : sovieticii 
Rîlski, Asatiani, Jitni ; Roulot (Franța), 
Mendelenyi (R. P. Ungară), Ochyra (R.P. 
Polonă), Calarese (Italia).

*
Turul ciclist al Iugoslaviei se desfă

șoară anul acesta între 29 iulie și 7 
august. Participă alergători din R, Sj

Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, Anglia, 
Belgia, Danemarca, Italia, R. P. Ungară, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, Austria, 
Tunisia și Iugoslavia. Traseul cursei, im
partit în 9 etape, măsoară 1 622 km.

★

După cum transmite agenția- France 
Presse, tînărul boxer american de ca
tegoria pană, Sonny Nunez, a încetat 
din viață în urma unei hemoragii cere
brale, cauzată de loviturile primite în 
meciul disputat în orașul Phoenix (Ari
zona) cu Rodrigo Contreras. Nunez, în 
vîrstă de 22 de ani, era la primul său 
meci profesionist. El a fost făcut K.O. în 
repriza a 4-a și, în stare gravă, a fost 
transportat la spital, dar cu toate efor
turile medicilor n-a mai putut fi salvat.

Potrivit unei statistici a revistei ame
ricane „Ring Magazin", Nunez este cel 
<Je-al 450-lea boxer care-și pierde viata 
pe ringurile profesioniste,

HAGA 26 (Agerpres). — Consim- 
țămîntul autorităților olandeze ca 
pe teritoriul Olandei să fie dislo
cate unități ale Bundes wehrului 
vest-german jignesc sentimentele 
patriotice ale olandezilor, care au a- 
vut de suferit în timpul ocupației 
germane. Potrivit relatărilor presei, 
pe adresa Parlamentului olandez 
continuă să sosească scrisori prin 
care autorii cer parlamentului să 
intervină pentru a nu admite aceas
tă nouă ocupație.

Răspunztnd întrebărilor membri
lor parlamentului, Visser, ministrul 
de război al Olandei, a încercat să 
justifice această măsură. El a de
clarat că amplasarea de trupe vest- 
germane în Olanda ar fi „o urmare 
indireotă a accentuării încordării si
tuației din Europa’,

Ziarul „ASAHI" din 
Tokio transmite ur
mătoarele din Coreea 
de sud :

„Potrivit relatărilor 
din Coreea de sud, 
junta militară desfă
șoară o nouă campa
nie de ■■„epurare". De 
data aceasta, guver
nul a pregătit o lege 
privitoare la „epura
rea" presei. Fiind 
aproape identică, în 
ceea ce privește e- 
sența ei, cu cea 
anterioară — legea 
cu privire la „epu
rarea" rîndurilor poli
ticienilor — noua lege 
lovește cu toată as
cuțimea ei în rămăși
țele de independență 
ale presei sud- 
coreene.

Guvernul Coreei de 
sud n-a luat in sea
mă cererile de grație
re sosite din multe 
țări și a trimis la exe
cuție un număr de co
laboratori ai ziarului 
„Mincijiu ilbo“.

Șeful agenției de 
informație de pe lin
gă guvernul sud- 
coreean a declarat că 
este în posesia unei 
liste conținînd numele 
a 1 000 de ziariști 
„nesiguri". Potrivit 
cuvintelor sale, s-a 
hotărît să se efectue
ze o „epurare" forța
tă a presei, deoarece 
speranțele la o „auto- 
epurqre", de bună 
vpfe, la care a în
demnat guvernul, nu

s-au justificat. Printre 
primele măsuri ale 
campaniei de „epu
rare", care a început 
de curînd, trebuie 
amintită contopirea 
ziarelor și agențiilor 
de presă.

Cum ajung ziariștii 
pe listele celor „nesi
guri" ? Aceasta se 
întimplă mai simplu 
decît s-ar putea pre
supune.

în primăvara anu
lui acesta, în cocioa
bele dintr-o suburbie 
a Seulului a murit un 
bătrîn. în prima pa
gină a ediției sale de 
seară, ziarul „Tonga 
ilbo" a publicat un 
material consacrat a- 
cestei triste întîm- 
plări. In ziar se 
afirma că bătrînul a 
murit de frig, mizerie 
și foamete. A doua zi 
dimineața, redactorul 
șef adjunct, redacto
rul secției cronica 
orășenească și repor
terul care a scris ar
ticolul au fost chemați 
la poliție pentru ra
port. După interoga
toriul din secția res
pectivă a poliției, re
porterul a fost arun
cat în închisoare.

Colaboratorii 
pectivi ai 1 
ziar din Seul au 
acuzați că ar .fi 
blicat un „articol 
lomnios": pentru 
se afirma că bătrînul 
a murit de foamete, 
în timp ce diagnosti-

cui medicului arăta 
că moartea a surve
nit în urma unei gri
pe. A doua acuzație 
a fost mai gravă. 
Ziariștilor li s-a impu
tat că au „făptuit un 
act în favoarea duș
manului", deoarece 
acest articol a fost 
transmis de postul de 
radio

în 
șahi" 
pre 
desfășoară pregătiri
le pentru o așa-zisă 
„demilitarizare" a gu
vernului.

„Iată cîteva exem
ple — scrie ziarul. Se 
anunță că șeiul jun
tei militare, general- 
locotenentul Pak Ci- 
jon Hi, intenționează 
să-și prezinte candi
datura în viitoarele 
alegeri prezidențiale. 
El a convins pe cei 
mai siguri partici
pant! la juntă să-și 
dea demisia și circu
lă zvonuri că ei își 
vor prezenta candida
turile 
pentru 
țională.
se

Phenian", 
continuare, 
relatează 

felul cum

„A-
des-

se

x

&

?

res- 
acestui 

fost 
pu- 
ca- 
că

în alegerile 
adunarea na- 
Dacă aceasta 

va întîmpla și, 
după cum se pare,
.lucrurile se vor des
fășura tocmai astfel, 
procedura de trans
mitere a puterii unui 
guvern civil se va 
reduce la o schimba
re a hainelor. Actuala 
juntă militară își scoa
te pur și simplu ves
toanele militare".

T1EÄTR1E • (£3ijQ®cma
FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚA

RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA 
MĂRII ADRIATICE. (Grădina Boema) : 
ANSAMBLUL FOLCLORIC „CANTERINI 
ROMAGNOLI“ (Italia) și ANSAMBLUL 
„UNIUNEA ASOCIAȚIILOR FOLCLORIȘ
TILOR“ (R.P.F. Iugoslavia) — (orele 20). 
(Teatrul de vară „23 August“) : ANSAM
BLUL DIN R.P. BULGARIA — (orele 20). 
(Teatrul de vară „N. Bălcescu") : AN
SAMBLUL FOLCLORIC „I“ DIN R.P. 
ROMÎNĂ — (orele 20).

TEATRUL-----—--------------- "
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : SOA
CRA ȘI NORA (premieră) — (orele 20,15).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Tea
trul de vară din „Parcul Herăstrău“) : 
IUBESC, IUBESC (spectacol de estradă) 
— (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17,15; 19,45; 22), Elena Pavel (8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22 — grădină
21.15) , Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), G. Coșbuc (8; 10,15; 12,30; 14,46; 17; 
10,15; 21,30), 1 Mai (10,45; 13). Stadionul 
Dinamo (20,30), Arenele Libertății (20,30), 
Stadionul Republicii. (20,30), Stadionul 
Giulești (20,15). TEROARE ÎN MUNȚI — 
cinemascop : Republica (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21,15), 23 August (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), Lumina (9,30, la 14 în con
tinuare : 16; 18,30; 20,45). ACADEMICIA
NUL DIN ASKANIA : Magheru (10,15; 12; 
15; 17; 19; 21). PLĂCERILE ORAȘULUI : 
I. C. Frimu (9,39; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21 — grădină 20,30), V. Alecsandri (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 1 Mai (16; 18,15; 
20,30), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21 — grădină 20,15), Grădina Unirea (21). 
DRUMUL ------- ---------- --------
TÄTE : 
DUPĂ 
13; 15;
CĂSNICIE : Tineretului (9,30; 11,40; 13,50; 
16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 14; 16; 
18; 20). NUMAI O GLUMĂ : rulează la 
cinematografele Victoria (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 8 Martie (15;
17,10; 19,15 — grădină 20,30), Unirea (16;
18.15) , Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CÎND

EVREIESC DE STAT : (Gră-

SPRE
București 

O STEA :
17).

ÎNALTA 
(19; 21).
București 

M-AM SĂTURAT

SOCIE- 
ALERG 
(9; 11;
- DE

COMEDIA ERA REGE : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45), Alex.
Popov (rulează în continuare de Ia orele 
10 la 21), Flacăra (10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina 13 Septembrie (20,15), Grădina 
Tudor Vladimirescu (21). ALBA CA 
ZAPADA ; 13 Septembrie (10; 11,30), Tu- 
doi- Vladimirescu (16; 18; 20). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTĂ : 13 Sep
tembrie (13; 16,30; 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; 16; 18,15; 20,30). FANTOMELE DIN 
SPESSART : înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (10; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Progresul (20,15), Grădina 
V. Roaită (21,15). RAZE PE GHEAȚĂ : 
Grivlța (16; 18,15; 20,30), Donca Simo (16; 
18; 20 — grădină 20,30). DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI : rulează la cinematogra
ful Mihail Eminescu (15; 17; 19; 21). AL 
NOUĂLEA CERC : V. Roaită (19; 12; 15; 
17; 19), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). DOUĂ 
REPRIZE ÏN IAD ; rulează la cinemato
grafele Munca (16; 18,15; 20,30), Iile Pln- 
tille (15,30; 18; 20,30). CÎND VINE DRA
GOSTEA : Popular (18,15; 20,30). NU TE 
LĂSA NICIODATĂ : Drumul Serii (16; 
18; 20). DUELUL N-A AVUT LOC : Mo
șilor (16; 18). ÎNVIEREA — ambele se
rii : Olga Bancic (16 — grădină 20), B. 
Delavrancea (10; 16; 19,30). OMUL AMFI- 
BIE : 8 Mai (15; 17; 19; 21). URME TĂ
CUTE ; Luceafărul (15; 17; 19 — grădină 
20,39), C. David (15,30; 18; 20,30). UN OM 
TRECE PRIN ZID : rulează la cinema
tograful G. Bacovia (15,30; 18; 20,30).
TOATĂ LUMEA RIDE, CINTĂ Șl DAN
SEAZĂ : 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
ȘOFERII IADULUI ; rulează, la cinema
tograful Ilie Pintilie (10 — grădină
20,15). MEXICUL CÎNTĂ : Popular (10,30; 
15). UN CINTEC STRĂBATE LUMEA : 
Grădina Libertății (20,30). ROSITA : Gră
dina Moșilor (20,30). CAIDUL : Gră
dina 23 August (20,15). HAIDUCUL 
DE PE CEREMUȘ : 16 Februarie (16; 
18; 20). ARTICOLUL 420 — ambele serii : 
Munca (11), Arta (16; 19,30 — grădină 
20,15).

RADIO, vineri 27 iulie, a Fragmente 
din opera „Uido și Eneas» de Purceii
— orele 9,20 — I e Muzică din operete Ui.
— orele 11,30 — Ie Folclorul în prelu
crarea compozitorilor noștri — orele . , 
12,40 — I ® Limba noastră — orele 13,15
— II 9 Din cîntecele tineretului — ore
le 14,03 — II ® Program din muzica po
poarelor — orele 15,00 — II « Muzică 
ușoară de Const. Bîrsan și S. Malagam- 
ba — orele 15,20 — Ic Din 
populară a țărilor socialiste 
10,30 — II • Cîntă orchestra 
populară a Casei de cultură 
zla, reg. București — orele 
• In slujba patriei — orele

muzica 
orele . 

de muzică 
din Slobo- 
17,15 - I 

___  17,30 - I 
o Program din lucrările violoncelistului 
șl compozitorului Teodor Lupu — orele 
18,00 — I o Muzică din operete — orele ' 
18,25 — II 9 Cronica economică — orele --S 
18,30 — Io Formații teatrale de amatori 
din Capitală — orele 10,00 — I o Tea
tru : „iubesc, iubesc !» de Mass și Cer- 
vinskl pe muzică de Tabacinikov — o- 
rele 19,30 — 11 o Cîntă corul Ansamblu
lui artistic al U.T.M. — orele 20,15 — I 
o Jurnalul satelor — orele 21,15 — I 
• Cînteoe din folclorul nou și jocuri 
populare — orele 21,40 — I o Muzică 
simfonică de Tudor Ciortea, Benjamin 
Britten și Ravel — orele 22,30 — I o Va
riațiile Goldberg de I. s. Bach - orele 
23,15 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl călduroasă, cu cer mai mult senin. 
Vintul a suflat slab, cu intensificări lo
cale, predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse intre 24 grade la Su
lina și 35 grade la Drencova.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 
și 30 iulie : vremea se va menține căl
duroasă, dar va deveni ușor instabilă. 
Cer mai mult senin la început, apoi 
variabil. Ploi locale vor cădea în jumă
tatea de nord a țării. Vînt moderat din 
vest. Temperatura staționară. Minimela 
vor fi cuprinse între 12—22 grade, ian 
maximele între 26—36 grade.
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PARIS 26 
gerpres) —>
U.N.E.S.C.Ö. 
ganizația Națiuni
lor Unite pentru 
problemele învă- 
țămîntului, științei și culturii) se a- 
propie de sfîrșit Conferința țărilor 
semnatara ale convenției de la Haga 
din 1954 „Cu privire la apărarea 
Valorilor .Culturale în caz de conflict 
armat“.

La propunerea delegației R. S. 
Cehoslovace, conferința a adoptat o 
rezoluție în care se arată că unica 
chezășie de nădejde a menținerii 
valorilor culturale acumulate de 
omenire în tot cursul istoriei ei mul
tiseculare ar constitui rezolvarea 
problemei dezarmării generale și to
tale și crearea pe baza aceasta a 
Condițiilor pentru o pace veșnică.

Rezoluția propusă de delegația 
cehoslovacă a fost adoptată în po
fida' opoziției reprezentanților unei 
serii' de țări occidentale, care s-au 
străduit îrt fel și chip sa abată lu
crările 'conferinței de la discutarea 
problemelor importante, să o sileas
că să se ocupe cu fel de fel de pro
bleme mărunte cu caracter neprin
cipial de Ordin tehnic, juridic. A- 
çeasta țactică a fost aplicată în spe
cial de reprezentanții .Olandei, Fran-

O rezoluție 
a U.N.E.S.C.O.

ței și Belgiei, care 
au fost sprijiniți 
de observatori din 
partea S.U.A. 
Este semnificativ 
faptul că cel puțin 

țările membre alejumătate din 
blocurilor militare agresive N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. (inclusiv 
Statele Unite) nu au ratificat pînă 
astăzi convenția de la Haga.

Ținînd seama de interesul tuturor 
țărilor și popoarelor în păstrarea 
valorilor culturale ale lumii pentru 
generațiile viitoare, a spus într-o 
convorbire cu corespondentul agen
ției TASS V. V. Vahrușev, reprezen
tantul U.R.S.S. la conferință, dele
gații țărilor socialiste au prezentat 
propunerea ca toate statele, indife
rent dacă sînt sau nu membre ale 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O. și semnatare 
ale convenției de la Haga din 1954, 
să poată participa la lucrările actua
lei conferințe, ca și lucrările confe
rințelor viitoare în aceste probleme, 
în calitate de observatori. Această 
propunere a fost adoptată. Totuși, 
ulterior, reprezentanții țărilor mem
bre ale blocurilor militare occiden
tale au pornit în mod fățiș pe calea 
neadmiterii unor noi țări la exami
narea problemelor care privesc toate 
popoarele lumii fără excepție.

o®<>

„Femei, luptați pentru pace!“
O declarație comună a femeilor sovietice și americane

MOSCOVA 26 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite : La 25 iu
lie, reprezentantele Co
mitetului femeilor so
vietice și un număr 
de participante la miș
carea americană „Fe
mei, luptați pentru 
pace !" au adoptat o 
declarație comună, în

care se spune printre 
altele :

Femeile sovietice și 
americane consideră 
necesar să-și unească 
eforturile pentru ca 
să fie încheiat cit mai 
grabnic un tratat cu 
privire la dezarmarea 
generală și totală sub 
un strict control inter
national, așa cum a

proclamat-o Organiza
ția Națiunilor Unite, 
pentru ca să fie reali
zat între puterile nu
cleare un acord cu 
privire la încetarea 
fără întîrziere a ex
periențelor cu arma 
nucleară, pretutindeni 
— în atmosferă, în 
Cosmos, sub pămînt și 
sub apă.

Cuvîntarea prințului Sufanuvong
VIENTIANE 26 (Agerpres). — Sem

narea acordurilor de la Geneva arată 
că poporul laoțian a repurtat o nouă 
victorie în lupta pentru obținerea păcii, 
neutralifății, independenței, unității, de
mocrației și prosperității, a declarat 
prințul Sufanuvong, prim-minisiru ad- 
inferim al guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului, în cadrul cuvîn- 
tării adresate poporului întregii țări la 
postul de radio Vientiane.

Prințul Sufanuvong a subliniat că ță-

rile participante la conferința de la 
Geneva recunosc și respectă programul 
politic just a| guvernului provizoriu de 
coaliție.

Sufanuvong și-a exprimat convinge
rea că cu sprijinul și ajutorul guver
nelor și popoarelor tuturor țărilor iu
bitoare de pace, poporul laoțian, care 
și-a sfrîns rîndurile în jurul guvernu
lui provizoriu de coaliție, va înlătura 
toate piedicile și va repurta noi vic
torii.

Ziare birmane cer retragerea trupelor 
americane din Tailanda

RANGOON 26 (Agerpres). — „Nu 
trebuie precupețit nici un efort pînă 
ce trupele americane și. ale altor 
țări membre ale S.E.A.T.O. nu vor 
fi retrase din Tailanda”, scrie ziarul 
„Vanguard” într-un comentariu dat 
publicității cu prilejul încheierii 
conferinței de la Geneva pentru re
zolvarea problemei laoțiene.

„Declarația cu privire la neutrali
tatea Laosului, scrie un alt ziar bir
man — „Ludu”, trebuie respectată 
cu scrupulozitate de către toți sem
natarii. Altfel nu poate fi realizat 
un Laos independent și pașnic. De 
aceea, adaugă ziarul, este necesară 
retragerea forțelor armate america
ne trimise anterior în Tailanda, în 
legătură cu situația din Laos. Acum,

>-----o® O-------

cînd a fost format un guvern de 
coaliție al Laosului și cînd s-a ajuns 
la un acord cu privire la încetarea 
focului, problema așa-zisei amenin
țări la adresa Tailandei nu mai 
există. Iată de ce, subliniază „Ludu”, 
forțele armate americane trebuie 
retrase de urgență.

Bruxelles : Peste 1 500 de cetă
țeni din capitala Belgiei au ma
nifestat în semn de solidaritate 
cu lupta poporului spaniol împo
triva dictaturii franchiste.

____ . _______ O® O------------

Numirea lui Lemnitzer în fruntea N.A.T.O
1,_____ ~ — 1« z. 1provoacă nemulțumirea „aliaților

interesată

Torturile politiei franchiste 
nu pot fringe voința patrioților spanioli
PARIS 26 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Union Française 
d’Information, Raymond Ormasabal, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania și 
fruntaș al mișcării muncitorești din 
Țara Bascilor, care a fost supus 
unui tratament bestial și torturat în 
celulele poliției franchiste, se află 
în mare primejdie.

Raymond Ormasabal a fost arestat 
la 14 iunie a.c. la Biscaya, împreună 
cu alți tovarăși. Timp de 24 de zile 
el a fost deținut în strictă izolare 
la un comisariat de poliție din Bil
bao. Nici amenințările și nici tor
turile n-au frînt curajul și n-au 
clintit dîrzenia lui.

= ... T

La prefectura poliției din Bilbao, 
Ormasabal a făcut o declarație în' 
care își reafirmă convingerea sa în 
justețea cauzei apărate de democra
ții spanioli. Declarația lui Ormasa- 
bal a fost difuzată de agenția’ mai 
sus menționată.

„Sînt membru al Comitetului Ceri* 
trai al Partidului Comunist din Spa
nia, a declarat el între altele, și în 
această calitate am contribuit la e- 
Iaborarea politicii menite să ușu
reze o conciliere între spanioli și să 
instaureze un regim de coexistență 
civică, care ar da popoarelor Spa
niei posibilitatea să-și exprime vo
ința, ar respecta și ar sili să fie res
pectate toate interesele demne dé 
respect".

nicat că Lemnitzer îl va înlocui 
Norstad, arată ziarul. ..

Kennedy dispune de funcțiile din 
N.A.T.O. ca de cele din propria sa 
armată, scrie săptămînalul „France 
Observateur“. „N.A.T.O. în forma 
sa actuală, arată săptămînalul, nu 
reprezintă decît un comandament a-, 
merican .camuflat.

pePARIS 26 (Agerpres). — Totul ș-a 
petrecut ca și cum ar fi exjstat in
tenția de a pune țările membre ale 
Pactului Atlantic în fața unui fapt 
împlinit, scrie ziarul francez „Pa
ris Presse l’intransigeant“, comen- 
tînd numirea generalului american 
Lemnitzer, comandant suprem al 
forțelor armate ale N.A.T.O. în Eu
ropa.

De Gaulle nu este cîtuși de puțin 
satisfăcut de felul în care, s-au pe
trecut lucrurile, arată ziarul. De 
fapt, scrie ziarul, această numi
re a fost extrem de pripită : în mo
mentul în care un ziar parizian a- 
nunța că Norstad (fostul comandant 
suprem — N.R.) demisionează, la 
Washington a și fost anunțată nu
mirea lui Lemnitzer. „Lemnitzer ?i 
Nu cunosc această persoană“, a de
clarat' de Gaulle, cînd i s-a comu-

Drazilia este 
în sporirea comerțului 

eu țările socialiste
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). 

— într-un interviu acordat unui co
respondent al revistei „Manchete” 
Afonso Arinos, noul ministru al a- 
facerilor externe al Braziliei, a de
clarat că politica externă a guver
nului va rămîne neschimbată.

Referitor la relațiile comerciale 
cu țările lagărului socialist Arinos a 
subliniat că Brazilia „este interesa
tă în sporirea volumului schimbu
lui de mărfuri cu țările socialiste“.

Co- 
nu 
al 

al treilea la număr — în 
ladetonarea unei bombe nucleare 

mare altitudine. Acest eșec a sur
venit după repetate amînări ale da
tei lansării.

Soldați peruvieni biutalizînd cetă
țeni care au protestat împotriva lo
viturii de stat militare pusă la cale 
de reacțiunea din Peru.

Creșterea costului vierii 
în S. LI. A.

NEW YORK. Costul vieții în Sta
tele Unite continuă să crească. Mi
nisterul Muncii al S.U.A. a comuni
cat că în luna iunie costul vieții 
a atins „un nivel fără precedent de 
înalt“, în special ca urmare a creș
terii prețurilor la produsele alimen
tare. Totodată, după cum anunță 
același minister, costul asistenței 
medicale în spitale a crescut cu 6 
la sută în comparație cu anul tre
cut,

------O®O------

Dezbateri în Camera 
Comunelor

neîncre- 
de opo-

observa-

LONDRA' (Agerpres). — TASS 
transmite : La 26 iulie, în Camera 
Comunelor au început dezbaterile 
pe marginea rezoluției de 
dere în guvern, prezentată 
ziția laburistă.

După părerea majorității
torilor politici de la Londra, condu
cerea de dreapta a partidului labu
rist, prezentînd rezoluția de neîn
credere în guvern, a urmărit numai 
un efect propagandistic și nu s-a 
gîndit de loc serios la dizolvarea 
parlamentului deoarece, ca și parti
dul conservator, nici partidul labu
rist nu este de loc pregătit pentru 
alegeri. Această părere a observato
rilor este confirmată și de cuvîn
tarea rostită joi de Gaitskell, care 
s-a limitat doar la o critică ponde
rată la adresa politicii guvernului 
în domeniul economiei, construcției 
de locuințe și educației și a trecut 
cu totul sub tăcere o serie întreagă 
de probleme de cea mai mare im
portanță, în primul rînd, problemele 
de politică externă.

în cuvîntul său de răspuns, pri
mul ministru Macmillan a afirmat 
că politica economică a guvernului 
„a fost încununată de succes“. Din 
cuvîntarea lui Macmillan a reieșit 
clar că guvernul nu intenționează 
cîtuși de puțin să renunțe la ofen
siva împotriva nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Tocmai acestui 
scop îi va servi Comisia națională 
pentru venituri, a cărei creare a 
fost anunțată de Macmillan.

Macmillan a cerut Camerei Comu
nelor să respingă rezoluția dé neîn
credere în ’guvern.
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Eșecul încercării S. II. Æ de a face să explodeze 
un dispozitiv nuclear la mare altitudine

NEW YORK 26 (Agerpies). — „în
cercarea S.U.A. de a face să ex
plodeze un dispozitiv nuclear la 
mare altitudine, deasupra insulei 
Johnston, a eșuat“ — relatează a- 
genția Associated Press. Potrivit co
municatului dat publicității de către 
Comisia S.U.A. pentru energie ato
mică, racheta „Thor", destinată să 
transporte un dispozitiv nuclear în 
păturile înalte ale atmosferei, a fost 
distrusă și a ars pe rampa de lan
sare în noaptea de miercuri spre 
joi.

Comisia pentru energie atomică a 
declarat că nu s-a produs explozie

nucleară. Totuși, după cum arată 
agențiile de informații, din cauza 
posibilității existenței unei contami
nări radioactive în regiunea lansă
rii, la 17 minute după explozia ra
chetei nimeni nu se hotărâse încă 
să pătrundă în această zonă.

Nici agențiile de presă, nici 
mieia pentru energia atomică 
precizează cauzele noului eșec 
S.U.A.

MOSCOVA’. Ea 26 iulie, ambasa* 
dorul Cubei în U.R.S.S., Carlos Oli
vares Sanchez, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a Cubei 
(26 iulie). La recepție au participat 
Frol Kozlov, Saraf Rașidov, Boris 
Ponomarev, oameni de stat și acti
viști pe tărîm obștesc din U.R.S.S., 
precum și diplomați străini. în 
timpul recepției, ambasadorul Cubei 
și Frol Kozlov au rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa Frol Kozlov a 
amintit repetatele declarații ale gu
vernului sovietic despre sprijinul 
ferm și hotărît pe care îl acordă 
Uniunea Sovietică cauzei drepte a 
Republicii Cuba, despre faptul că a- 
yertismentul UR.S.S. la adresa duș
manilor Cubei populare rămîne în 
yigoare și în prezent.

VIENA. La Viena s-a anunțat ofi
cial dizolvarea înainte de termen a 
Consiliului federal al Austriei. A- 
ceastă hotărîre a fost luată la pro
punerea partidului socialist și a 
partidului populist din Austria, care 
formează coaliția guvernamentală. 
Alegerile pentru noul consiliu fede
ral au fost fixate pentru data de 
18 noiembrie a.c.

Luxosul cartier general al Pieței 
comune vest-europene este situat 
la Bruxelles, într-o stradă care 
poartă numele pompos de „Intra
rea bucuriei“. Probabil că, atît 
negociatorii britanici care bat la 
ușa acestui ' sediu, cît și monopo- 
liștii vest-europeni care încearcă 
să-și impună condițiile față de a- 
derarea Angliei la Piața comună, 
consideră numele străzii ca ceva 
simbolic. Este sigur însă că ma
sele din ce în ge mai largi din 
Anglia pe care perspectiva intră
rii țării lor în Piața comună le 
îngrijorează, precum și muncitorii 
sau micii producători de pe conti
nent care încep să-și dea seama 
că Piața comună acționează în 
profitul 
voarea 
zii din 
mară.

Pentru 
comună 
grup de 
că prin 
barierelor vamale în cadrul aces
tei organizații vor putea face față 
mai lesne concurenței monopoluri
lor similare din celelalte țări vest- 
europene, în dauna întreprinderi
lor mici și mijlocii. După cum este 
și firesc, aceste socoteli afectea
ză interesele oamenilor muncii în 
sens negativ. Fapt este că în rea
lizarea obiectivului sus-arătat al 
monopolurilor se preconizează o 
nouă ofensivă împotriva nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Cum bine a scris deputata la
buristă Jennie Lee, „Piața comu
nă reprezintă un complot al mare
lui business care urmărește să 
sporească avuțiile celor bogați și 
să accentueze pauperizarea celor 
săraci".

Acesta este primul aspect legat 
de intrarea în Piața comună ca- 
re-i îngrijorează profund pe oa
menii muncii din Anglia. Dar mai 
sînt și altele. Două sînt motivele 
principale invocate atît de liderii 
conservatori cît și de reprezen
tanții aripei drepte a partidului 
laburist pentru asocierea Angliei 
cu „cei șase“ : necesitatea de a 
întări coaliția occidentală îndrep
tată împotriva țărilor socialiste și 
satisfacerea dorinței exprimate fă
țiș de cercurile conducătoare din

S.U.Ä., ca Anglia să se alăture cu 
orice preț Europei occidentale.

Se afirmă că presiunile S.U.A. 
s-au intensificat în ultimele luni 
în legătură cu necesitatea de a ee 
găsi o formulă care să satisfacă 
oarecum și cererea Franței de a 
fi recunoscută drept o putere nu
cleară avînd același statut cu An-
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Scrisoare din Londra

monopolurilor și în defa- 
loi, consideră numele stră- 
Bruxeliles ca o ironie a-

intrarea Angliei în Piața 
insistă în primul rînd un 
mari monopoluri, sperînd 
reducerea și lichidarea
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glia. După cum sublinia publica
ția „The Observer", „toate indicii
le sugerează că americanii sînt a- 
cum mult mal dispuși decît îna
inte să se gîndească la alcătuirea 
unei noi organizații a țărilor occi
dentale posesoare de arme ato
mice, în cazul cînd Anglia va in
tra în Piața 
se va arăta 
mai strîns în

De curînd,
buristă de seamă, Douglas Jay, a 
preconizat ținerea unor alegeri 
generale înainte de adoptarea u- 
nei hotărâri. El a spus : „cu cît 
poporul înțelege mai bine ce în
seamnă aderarea la Piața comu
nă, cu atît este mai mult împotri
va ei".

într-adevăr, pentru prima dată,

comună, iar Franța 
gata să colaboreze 
cadrul N.A.T.O.“.
o personalitate la-

„cel șase" va ruina sectoare în* 
tregi ale agriculturii britanice. 

Chestiunea aderării Angliei la 
Piața comună' rămîne astfel des
chisă. La Bruxelles continuă trata
tivele dificile dintre reprezentan
tul englez Heath și reprezentanții 
Pieței comune. De cîteva zile a în
ceput în cadrul acestor tratative 
o etapă ce se anunța deosebit de 
încordată, întrucît include discu
tarea unor puncte în care intere
sele divergente se ciocnesc în mo
dul cel mai direct : punctele cu 
privire la situația ce se va crea 
agricultorilor din Anglia, precum 
și importurilor Angliei din țările 
Commonwealth-ului, îndeosebi im- 

tidului laburist din octombrie. Pe ponturilor agrare, 
aceleași poziții s-au situat și alte 
sindicate mai mici. Toate acestea 
arată că în rîndurile sindicatelor 
devine dominantă convingerea că 
așa-zisa „clauză a liberei circu
lații a forțelor de muncă" în ca
drul Pieței comune este o armă' 
pentru înăbușirea revendicărilor 
privind majorările de salarii. Ast
fel de revendicări 
inevitabile după 
Piața comună 
le alimentelor 
glia. întărirea 
rentului ostil 
face decît să 
sondajelor efectuate pe scară na
țională în rândul opiniei publjce în 
cursul ultimelor luni. întrebarea 
care s-a pus era următoarea : 
„Sînteți pentru sau împotriva ade
rării Marii Britanii la Piața comu
nă ?" Răspuns :

săptămîna trecută, un mare sindi
cat, cel al feroviarilor, a hotărât, 
în cadrul congresului său anual, 
că Marea Britanie ar trebui să re
fuze să se alăture Pieței comune, 
oricare ar fi condițiile ce i s-ar 
oferi. Feroviarii cred că vor obți
ne sprijinul unui sindicat încă și 
mai puternic ; este vorba de Uniu
nea Muncitorilor din Transporturi. 
Cele 1 125 000 de voturi pe care le 
reprezintă aceste două sindicate 
vor cîntări greu la Congresul par-

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.'A'.P., la 25 iulie la Varșo
via a început conferința internațio
nală consacrată problemelor gravi
tației, organizată de Asociația inter
națională pentru problemele gravi
tației și de Academia polonă de 
științe. La conferință participă 130 
de oameni de știință, specialiști în 
fizica teoretică, din 22 de țări. Din 
partea R.P.R. participă acad. Gh. 
Vrînceanu.

MOSCOVA'. Ea 26 iulie Ä. A. Gro- 
mîko, ministrul 'Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., s-a înapoiat la Moscova 
venind de la Geneva, unde a parti
cipat la ședința de închidere a con
ferinței pentru Laos.

ACCRA. La 29 iulie la Kumasi se 
'deschide al 11-lea Congres anual al 
partidului popular al convenției din 
Ghana. Punctul principal de pe or
dinea de zi a congresului îl consti
tuie adoptarea noului program și 
statut al partidului. Kwame Nkru- 
mah, secretar general al partidului, 
va prezenta la congres un raport cu 
privire la noul program și statut al 
partidului.

GUAYAQUIL. Ea 25. iulie peste 
1 000 de muncitori care lucrau la 

■ încărcarea fructelor pentru „United 
Fruit Co“ și alte societăți au în
ceput, o greva, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și respectarea 
drepturilor sindicale. Greva a prici
nuit'mari pagube. Bananele gata de 
a fi încărcate vor putrezi, dacă gre
va ya continua. Muncitorii portuari 
au organizat demonstrații pe stră
zile din Guayaquil, anunțîndu-și 
hotărîrea de a continua greva pînă 
la satisfacerea deplină a tuturor 
revendicărilor lor.

PARIS. La 25 iulie,Adunarea Na^ 
țională a aprobat alocările în sumă 
de 239 miliarde franci vechi pen
tru construcția unei uzine atomici 
la Pierrelatte.

LONDRA. După cum relatează 
agenția Reuter ministrul de război 
al Australiei, Towhley, a declarat la 
26 iulie că 30 de instructori specia-* 
liști australieni în ducerea războiu* 
lui în condiții de junglă .vor fi tri* 
miși în curînd la Saigon.

Towhley a adăugat că acest grup 
este trimis în Vietnam la invitația 
guvernului sud-vietnamez.

NEW YORK. De la 16 iunie S« 
află în grevă muncitorii de la în* 
treprinderea din localitatea Butte 
(Montana) a societății „Anaconda 
Company”, una dintre marile pro
ducătoare de cupru din S.U.A. Ei 
cer mărirea salariilor. La 25 iulie 
greviștii au organizat pichete la 11* 
niile de cale ferată, blocînd trans- 
portul de minereu din mine.

ATENA. Potrivit relatărilor zia* 
relor grecești ministrul coordonării 
economice al Greciei, Papaliguras, 
care se află într-o vizită oficială la 
Bonn, a declarat reprezentanților; 
presei că va duce tratative cu per* 
soane oficiale ale R.F.G. ca Germa* 
nia occidentală să-și asume o parte 
a cheltuielilor militare ale Greciei*

PARIS. Batiscaful francez „Arfii* 
mede“, care efectuează cercetau 
submarine în apropierea coastelor 
Japoniei, a coborît în noaptea de 24 
spre 25 iulie la o adîncime de 9 400 
de metri în regiunea depresiunii 
Kurilelor.

BRUXELLES. Potrivit datelor ofi* 
ciale, scrie ziarul „La Libre Belgi
que“ la 31 decembrie 1961 populația 
Belgiei era de 9 228 729 locuitori.
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vor deveni însă 
ce aderarea la 
face ca prețuri- 
crească în An- 
sindicate a cu- 

comune nu

va
să 
în 
Pieței
confirme rezultatele

16.IV. 1 21.V. în prezent
Pentru 47,1 40,5 28,2
împotriva 25 30,6 43,2
Fără părere 27,9 28,9 28,6

Este semnificativ și faptul că tot 
mai multe personalități de prim 
plan din viața politică și socială 
a Angliei iau poziție împotriva 
Pieței comune. Astfel, de curînd a 
avut loc la Londia conferința unei 
cunoscute asociații fără partid 
(„Anglia, înainte !“) care reuneș
te pe reprezentanții Angliei, ai 
Commonwealth-ului și ai țărilor 
membre ale zonei liberului schimb. 
Conferința care s-a desfășurat sub 
lozinca „cheia spre pace este lăr
girea comerțului mondial" s-a 
pronunțat împotriva aderării la cerea schimburilor cu aceste, țări. 
Piața comună.

Importante sectoare ale indus
triei britanice, interesate în dez
voltarea schimburilor comerciale

internaționale cu Commonwealthul 
și cu toate țările, fără deosebire 
de sistem social-politic, au început, 
de asemenea, să-și manifeste o- 
poziția față de aderarea la Piața 
comună. Tratatul de la Roma cu
prinde prevederi care în fapt sînt 
îndreptate împotriva schimburilor 
de mărfuri cu țările socialiste. Pe 
de altă parte, tarifele cu care este 
împrejmuită Piața comună și su
primarea tarifelor preferențiale e- 
xistente între Anglia și țările Com- 
monwealth-ului va duce la redu-

în ceea ce privește agricultura, 
nici nu se mai încearcă a se as
cunde faptul că aplicarea în An
glia a convențiilor încheiate între

Frecușurile din cursul tratative- $ 
lor sînt ilustrate și de faptul că, în. < 
cursul săptămînii trecute, cercurile < 
oficiale din Londra au luat atitu- ? 
dine față de hotărîrea adoptată, > 
după cît se pare, în cursul vizi- J 
tei ■ lui Adenauer în Franța, de a < 
se grăbi stabilirea bazelor așa- ? 
zisei Uniuni politice vest-europe- ? 
ne (prevăzută a lua ființă ca o $ 
consecință a înființării Pieței co- i 
mune). Se urmărește, după cum a i 
scris întreaga presă occidentală, ? 
ca această Uniune politică să fie $ 
încheiată înainte de intrarea An- j 
gliei în Piața comună. Or, un pur- > 
tător de cuvînt britanic a cerut, 5 
printr-o declarație destul de pru- ’$ 
dentă de altfel, ca Anglia să fie < 
nu numai „informată", ci și „con- > 
sultată" în legătură cu tratativele > 
referitoare la Uniunea politică. s 

în viitoarele săptămîni se va ve- < 
dea pînă unde este dispus gu- ? 
vernul să meargă cu concesiile > 
(mulți britanici spun cu umilințele) s 
în direcția acceptării condițiiloz < 
dictate de „cei șase" componenți ? 
actuali ai Pieței comune. Nu în- > 
cape îndoială că monopolurile \ 
nu-și vor precupeți eforturile pen- < 
tru a obține ceea ce vor. Este e- ( 
vident însă că guvernul va trece > 
printr-o grea încercare dacă va > 
trebui să facă față simultan la o s 
mișcare de opoziție a opiniei pu- < 
blice, a puternicului grup care se ? 
pronunță pentru menținerea legă- ? 
turilor cu Commonvealthul și a re- $ 
prezentanților acelor sectoare s 
din domeniul comercial și indus- < 
trial care se împotrivesc aderării ) 
la Piața comună. Această luptă nu ? 
va putea fi evitată, deoarece Ca- > 
mera Comunelor va trebui să vo- s 
teze legi amănunțite și complicate < 
înainte de aplicarea în Anglia a '( 
Tratatului de la Roma. >

GORDON SCHAFFER j

PARIS 26 (Agerpres)'. — Potrivit 
informațiilor transmise din Algeria 
de agențiile de presă străine, situa
ția din această țară s-a complicat 
în ultimele zile. După cum trans
mite agenția France Presse, unită
țile Armatei de eliberare națională 
a Algeriei, care sprijină pe Ben 
Bella, vicepreședinte al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, au 
ocupat la 25 iulie orașele Bone și 
Constantine, situate în partea răsă
riteană a Algeriei. Majoritatea mi
niștrilor G.P.R.A., care se aflau la 
Alger, inclusiv Ben Khedda, preșe
dintele G.P.R.A., au părăsit acest 
oraș. Unii dintre ei au plecat în 
regiuni ai căror comandanți militari 
au declarat că îl sprijină pe Ben 
Khedda. După cum transmit agen
țiile de presă străine, Krim' Bell- 
■kassem, vicepreședinte al G.P.R.A., 
si Mohammed Boudiaf, ministru al. 
G.P.R.A.. se află în momentul de 
față la Tizi-Ouzou, cartierul general 
al comandamentului celui de-al trei
lea district militar. Potrivit relată
rilor corespondentului din Alger al 
agenției • Associated Press, cei doi 
miniștri iau măsuri pentru a opune 
rezistentă partizanilor lui Ben Bella.

La 25 iulie Ben Khedda, președin
tele G.P.R.A., a declarat, transmite 
agenția France Presse, că „pericolul 
unui război civil și al intervenției 
militare devine serios. Există peri
colul unei noi ofensive din partea 
armatei franceze, fapt recunoscut 
chiar și de un ministru al Franței”. 
Ben Khedda a scos în evidență eve
nimentele care au avut loc în re
giunea orașului Constantine, unde 
„algerienii s-au opus algerienilor”*

La Paris se urmărește cu atenție 
evoluția evenimentelor din Algeria.

A. Peyrefitte, secretar de stat 
pentru problemele informațiilor al 
guvernului francez, a declarat, po
trivit agenției France Presse.trivit agenției France Presse, că 
dacă situația din Algeria se va în
răutăți, „Franța va interveni direct 
pentru a-și apăra cetățenii”*

Luînd cuvîntul la Tiaret (Algeria 
apuseană), Ben Bella, vicepreședinte 
al G.P.R.A., a declarat că una din 
sarcinile principale ale Armatei de 
eliberare națională a Algeriei con
stă în apărarea frontierelor algerie
ne împotriva celor care „vor să 
acapareze petrolul algerian”.
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Procesul unui grup de O. A. S.-îști
PARIS 26 (Agerpres). — Timp de 

cîteva zile la tribunalul militar spe
cial a fost judecat un grup de ban
diți O.A.S.-iști, prinși în flagrant de
lict în cursul unei razii polițienești. 
Teroriștii, care făceau parte din 
grupul clandestin „Delta" (a cărui 
căpetenie Degueldre a fost execu
tat nu de mult), au săvîrșit 11 asa
sinate.

Cu toate acestea, asasinii din 
grupul „Delta" au scăpat relativ 
ușor. DoaT unul dintre ei
nume Voisin — a fost condamnat la

un a-

moarte, dar în contumacie. Voisin 
se ascunde. Pe banca acuzaților s-a 
aflat Engelman, asasinul unui ofi
țer englez ; el a fost condamnat 
doaT la cîțiva ani închisoare. Un alt 
O.A.S.-ist a fost condamnat la cinci 
ani detențiune ; doi au fost condam
nați cu suspendarea pedepsei și au 
și fost puși în libertate.

Presa franceză democrată a pri
mit cu indignare sentința atît de în
găduitoare pronunțată împotriva te
roriștilor O.A.S.-iști.
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