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Lucrările agricole
?

tu
întreaga 

se desfă
cu inten- 

lucrările

^Snjrgan al Comitetului Central al P.M.R
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în 
țară 
șoară 
sitate 
agricole de vară,
în regiunile din 
sud s-a termi
nat de acum se
cerișul păioase- 
lor, iar în re- 
și București s-a

li:

giunile Dobrogea 
terminat și treierișirl. Recoltatul se 
intensifică și în regiunile din nor
dul țării, unde grînele se coc mai 
tîrziu. Aceste lucrări au o mare în
semnătate. Executate la timp, în 
bune condiții, ele evită pierderile de 
recoltă.

Dar tot în această perioadă se 
pun și bazele recoltei anului 1963, 
prin lucrările de pregătire și ferti
lizare a pămîntului. Iată de ce e 
necesar ca, acordîndu-se toată aten
ția lucrărilor de strîngere a recol
tei, să se folosească din plin for
țele existente și pentru executarea 
arăturilor de vara.

Anul acesta gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective din regiu
nea Dobrogea au obținut recolte 
bogate de grîu. Producții mari s-au 
realizat și în numeroase unități a- 
gricole socialiste din celelalte re
giuni. Experiența acestor gospodă
rii, precum și rezultatele cercetări
lor întreprinse în stațiunile experi
mentale demonstrează că unul din
tre factorii care au determinat ob
ținerea acestor producții mari este 
pregătirea in bune condiții a tere
nului în vederea însămînțării, prin 
executarea timpurie, imediat după 
recoltarea plantelor premergătoare, 
a arăturilor de vară.

Rezultatele dobîndite de colecti
viștii din Comana, raionul Negru 
Vodă, sînt grăitoare în această pri
vință. în acest an de pe cele 873 
hectare cultivate, ei au obținut 2 684 
kg grîu la hectar. în gospodărie însă 
sînt tarlale care au dat producții 
și mai mari, după cum sînt altele 
de pe care s-a cules mult mai pu
țin. Pe o tarla de 34 de hectare, 
bunăoară, s-a recoltat, în medie, 
3 993 kg grîu la hectar, în timp ce 
pe alta de 36 hectare — sub 2 000 
kg la hectar. „Factorul care a de
terminat, în cea mai mare măsură, 
această diferență de producție — 
arată într-o scrisoare adresată re
dacției inginerul agronom al gospo
dăriei, tov. Constantin Paciurea — 
au fost arăturile. Pe prima tarla 
ele au fost făcute imediat după 
recoltarea plantelor premergătoare, 
la o adîncime de 30—33 cm și lu
crate cu grapele cu discuri pînă 
la semănat, fiind de bună calitate. 
Pe a doua tarla, arăturile au în- 
tîrziat, au ieșit mai bolovănoase și, 
cu toate lucrările făcute ulterior cu 
grapele cu discuri, nu s-a mai pu
tut asigura un bun pat germinativ 
pentru semințe“.

Influența executării arăturilor 
imediat după recoltatul plantelor 
premergătoare este dovedită limpe
de și de experiențele întreprinse 
de-a lungul anilor Ia stațiunea ex
perimentală agricolă din Mărcu- 
lești, regiunea București. întîrzie-

Însămînțează în miriște plante furajere
(coresp. 
Paralel 

recoltei, 
raionul

PITEȘTI 
„Scînteii"). — 
cu strîngerea 
colectiviștii din 
Slatina, regiunea Argeș, 
e cecută arături de vară 
și însămînțează culturi 
ft ,ajere. La gospodăria 
colectivă din Scorni- 
cești, munca tractoriști, 
lor din cele două bri-

găzi de la S.M.T. 
Vlaici este organizată 
in două schimburi. Ca 
urmare, mecanizatorii 
au arat pînă acum 200 
ha și au însămînțat cu 
diferite plante furajere 
suprafețe întinse. Și la 
gospodăriile agricole 
colective Doba, Cirea-

f La G.A.S. Movila Vulpii, regiunea Ploiești, se lucrează zi șl noapte j
I la executarea arăturilor de vară. Pînă acum au fost arate peste 600 j 
( ha. în fotografie ; Se verifică calitatea arăturii.

arăturile să fie 
pe mari supra-

din 4 iulie a.c.,

rea cu cîteva săptămîni a acestei lu
crări a adus o scădere de 475—494 
kg grîu la hectar, față de solele 
unde arătura s-a executat imediat 
după strînsul recoltei.

Asemenea exemple sînt foarte 
numeroase. Tocmai ele au convins 
pe lucrătorii din gospodăriile de 
stat, pe colectiviști și mecaniza
tori de însemnătatea executării la 
timp și în bune condiții a arături
lor de vară. Ca urmare, în fiecare 
an cresc suprafețele arate imediat 
după recoltat. Anul acesta, bună
oară, în multe gospodării de stat și 
gospodării colective s-a arat de a- 
cum cea mai mare parte din tere
nul eliberat. Arăturile s-au execu
tat pe suprafețe mai mari în regiu
nile Galați, București și Oltenia.

Dar nu peste tot se lucrează la 
fel de bine. în regiunile Crișana, 
Banat, Ploiești și altele, deși s-au 
eliberat suprafețe mari de te
ren, arăturile se fac cu întîr- 
ziere. Și lucrul acesta este dău
nător. întîrzierca arăturii duce Ia 
pierderea apei din pămint, la exe
cutarea unor lucrări de proastă ca
litate, bolovănoase, care nu pot a- 
sigura condiții optime de semănat.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, consiliile agricole au da
toria să dea toată atenția acestei 
lucrări, să ajute gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective la or
ganizarea muncii, la repartizarea 
forțelor astfel ca 
făcute la timp și 
fețe.

în ziarul nostru 
au fost publicate recomandările 
Institutului central de cercetări 
agricole cu privire la modul cum 
trebuie executate arăturile de vară. 
Stațiunile experimentale regionale 
au sarcina importantă ca, împreu
nă cu specialiștii din producție, de 
la consiliile agricole regionale și 
raionale, să detalieze aceste reco
mandări, stabilind în mod concret 
lucrările ce trebuie executate ți- 
nîndu-se seama, pe lîngă rezultatele 
experimentale, și de producțiile 
obținute, de condițiile concrete din 
anul acesta, de posibilitățile reale 
ale fiecărei gospodării de a aplica 
aceste recomandări.

Este deosebit de important ca 
terenurile ce nu sînt destinate 
culturii grîului să fie însămînțate 
cu porumb pentru furaj. Procedînd 
în acest fel, gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile colective pot 
obține, în plus, cantități mari de 
nutrețuri, atît de necesare pentru 
animale.

Toată atenția trebuie dată și în- 
grășării terenului. Experiența a 
arătat că încorporînd în sol, odată 
cu arătura, cantități corespunză
toare de îngrășăminte, se obțin 
sporuri mari de recoltă care răs
plătesc din plin cheltuielile făcute, 
munca depusă.

Executînd la timp arăturile de 
vară, imediat după recoltarea plan
telor premergătoare, și îngrășînd 
terenul cu cantități corespunzătoa
re de îngrășăminte, se pun baze 
trainice recoltei din anul viitor.

șov etc. aceste lucrări 
se desfășoară din plin.

Pînă acum cîteva zile 
în raionul Slatina au 
fost efectuate arături 
pe 6 300 ha. Pe mai 
mult de jumătate din 
această suprafață s-au 
însămînțat plante fura
jere.
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Au terminat secerișul
Colectiviștii din raionul Huși au 

terminat, primii în regiunea Iași, 
secerișul celor 22 000 ha cultivate 
cu cereale păioase. în raioanele 
Bîrlad, Vaslui și Iași, secerișul 
cerealelor păioase se apropie de 
sfîrșit. Potrivit îndrumărilor consi
liilor agricole raionale, la numeroa
se arii se lucrează în două schim
buri, asigurîndu-se astfel treierișul 
neîntrerupt din zori pînă în noap
te. La ariile electrificate din raio
nul Vaslui s-au organizat echipe de 
noapte. în acest raion, viteza 
lucru la treieriș este depășită 
nie. Pînă în prezent, în regiune 
treierat aproximativ 40 la sută 
cerealele recoltate.

de 
zil- 
s-a 
din

In raionul Luduș

Toate forțele 
pentru grăbirea 

recoltatului

la strîngerea 
și colectiviștii 
Cîmpie, Che-

din 
s-a 
re- 
în-

LUDUȘ (coresp. „Scînteii"). — 
într-o serie de gospodării co

lective din raionul Luduș, în care 
consiliile de conducere au orga
nizat bine munca, s-au obținut 
bune rezultate la recoltat. în uni
tățile socialiste din acest raion 
se apropie de sfîrșit recoltatul or
zului de pe suprafața de 1 738 
ha planificate. în ultimele zile 
s-a trecut intens și la recoltatul 
griului.

Colectiviștii din comuna Iernut 
s-au pregătit temeinic pentru 
strîngerea cerealelor păioase. Fo
losind din plin capacitatea ma
șinilor agricole, ei au recoltat or
zul de toamnă în numai cîteva 
zile și lucrează de zor la recol
tatul grîului. în același timp ei 
execută arături de vară și însă
mînțează porumbul furajer în mi
riști.

Rezultate bune 
recoltei au obținut 
din satele Zoul de 
{ani, Șincai etc.

Nu departe de tarlalele colecti
viștilor din Iernut se întind cele 
ale gospodăriei colective 
Cuci. Dar aici, deși grîul 
copt pe suprafețe însemnate, 
coltatul n-a început decît cu
tîrziere. La fel ca la Cuci, tre
buie luate măsuri urgente pen
tru grăbirea ritmului recoltării și 
în gospodăriile colective din Ce- 
calaca ,Urmeniș și altele. Trebuie 
să se folosească întreaga capa
citate a mașinilor, astfel ca re
colta să ajungă fără pierderi și 
în timpul cel mai scurt posibil 
în hambare.

La uzinele 
metalurgice 
Tîrgoviște

Despre activitatea uzinei de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște s-a mai scris 
în ziarul nostru. Cu 8 luni în urmă a 
fost publicat un articol în care se arăta 
că rezervele interne ale producției nu 
erau îndeajuns de bine valorificate și, 
ca atare, planul nu se îndeplinea la 
ioji indicii. Ce s-a întreprins în uzină 
în perioada care 
pentru înlăturarea 
nalafe ?

a trecut de 
deficientelor

afunci
sem-

constafi mai în fie-Vizitînd uzina, 
care secție lucruri noi. Turnătoria nu 
mai seamănă nici pe departe cu cea 
din anul trecut. Alături de hala veche 
au fost ridicate hale noi, dotate cu uti
laje moderne. Intr-o altă hală a fost

Cu 3 luni mai devreme Poiidinică nouă

BASCOV (coresp. „Scînteii“). De curînd, brigada 
da sondori condusă de Stan Constantin de la între
prinderea de foraj din Bascov, regiunea Argeș, a termi
nat de săpat o sondă de mare adîncime. La forare 
brigada a folosit în cea mai maia parte turbina, iar 
în unele porțiuni turbina triplă. Ca urmare viteza de 
lucru a fost cu peste 60 la sută mai ridicată, ajutîn- 
du-i pe petroliști să termine forajul cu 90 de zile mal 
devreme. Sondorii lui Stan Constantin s-au dovedit 

și buni gospo
dari. Ei au e- 
conomisit la 
forarea acestei 
sonde 500 000 
lei.

Pregătiri pentru 
începerea fabricării 

zahărului
BACĂU (coresp. „Scînteii”). — La 

fabrica de zahăr din Sascut se a- 
propie de sfîrșit lucrările de pregă
tire în vederea începerii fabricării 
zahărului din noua recoltă. La sec
ția termoenergetică, lucrările de re
parații au fost terminate. Acum se 
fac 
lor. în același stadiu se află și pre
gătirile în secția spălătorie. Electri
cienii au terminat revizuirea și re
pararea a 80 de electromotoare și 
instalații de forță. Concomitent cu 
lucrările de reparații și revizie, co
lectivul fabricii a executat și unele 
lucrări de modernizare și de mărire 
a capacității de producție a instala
țiilor fabricii.

al tineretului și studenții

probele de presiune ale cazane- 
îi ■ ' ..................... ....

Festivalul mondial

Ieri seara au avut loc, simultan pe 
trei scene în aer liber din Capitală, 
primele spectacole din cadrul Festi
valului de folclor al țărilor balca
nice și din zona Mării Adriatice. In 
grădina „Boema” au prezentat un 
program Ansamblul „Canterini ro- 
magnoli” din Italia și Uniunea Aso
ciațiilor folcloriștilor din R. P. F. Iu
goslavia ; pe scena Teatrului de vară 
„23 August” a avut loc spectacolul 
dat de Ansamblul folcloric din R. P. 
Bulgaria, iar la Teatrul de vară „N. 
Bălcescu“ spectacolul unui ansam
blu folcloric din țara’noastră. (Amă
nunte despre deschiderea Festivalu
lui de folclor în pag. IlI-a).
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De ce nu se îndeplinește
planul la toți indicii

organizată o secție de fabricație a pie
selor de schimb pentru utilajul petro
lier. Mașinile-unelfe semiautomate sînt 
amplasate aici după fluxul tehnologic 
de lucru. La secțiile de prelucrări me
canice, de racorduri speciale și de 
vane a fost reorganizat procesul de 
fabricație și s-au pus în funcțiune uti
laje noi, de înaltă tehnicitate.

Toate acestea nu puteau să nu adu
că schimbări în bine în ce privește 
realizarea sarcinilor de producție. în 
prima jumătate a anului, colectivul uzi
nei și-a îndeplinit și depășit planul 
producției globale și al produefiei- 
marfă. Datorită mai bunei folosiri a 
capacității utilajelor și agregatelor, ex
tinderii unor metode avansate de mun
că, punerii în funcțiune a noi linii de 
fabricație, volumul producției-marfă a 
crescut cu peste 27 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului trecut.

Uzina nu și-a îndeplinit totuși nici 
în această perioadă sarcinile de plan 
la toți indicii. La o serie de sortimente 
nu au fost respectate în întregime 
contractele încheiate cu beneficiarii. 
Sarcina planificată de creștere a pro
ductivității muncii și sarcina de redu
cere a prețului de cost nu au fost în
deplinite. Din pricina depășirii prețu
lui de cost nu a fost realizat volumul 
de beneficii stabilit prin planul de 
sfat.

DACA S-AR LUCRA RITMIC

In unele secfii 
I de producjie 

ritmic, ci în 
realizîndu-se

Experiența unităților Industriale frun
tașe arată că desfășurarea unei pro
ducții ritmice — lună de lună, decadă 
cu decadă — contribuie la realizarea 
tuturor indicilor de plan, la respecta
rea contractelor de livrare a produse
lor către beneficiari. I 
ale uzinei, însă, procesul 
nu decurge întotdeauna 
asalt, grosul producției 
»pro sfîrștt do lună.

— In secția vane, no 
șui Nicolae Băleanu, o mare parte din 
volumul producției se realizează în ul. 
flma decadă. De ce ? Pentru că pie
sele pe care le primim de la turnăfo-

ipuns lăcătu-

Da curînd a fost 
dată în folosință la 
Măcin o nouă poli
clinică raională. La 
parter au fost insta
late cabinetele de 
medicină internă, 
chirurgie, pediatrie, 
ORL, radiologie, sto
matologie și obste- 
trică-ginecologie, iar 
la etaj funcționează 
șectia de chirurgie 
a spitalului din Mă
cin.

Policlinica a fost 
dotată cu aparatură 
șl mobilier modern.

?
ria de oțel și de la forjă nu vin întot
deauna ritmic și potrivit necesităților 
producției din secția noastră. Ce folos 
că primim uneori suficiente corpuri 
turnate pentru vane, dacă nu sosesc 
în aceeași măsură și capacele, flanșele 
și alte repere absolut necesare asam
blării produsului finit ?

Crearea unui decalaj 
între secțiile calde și 
foare, între acestea din 
taj trebuie să preocupe în mai mare 
măsură conducerea uzinei. Acest lucru 
este deosebit de important pentru în
deplinirea ritmică a producției, pentru 
valorificarea rezervelor de creștere a 
productivității muncii existente în în
treprindere.

Tot afît de important pentru desfășu
rarea ritmică a producției este să se 
asigure din vreme și pregătirea tehno
logiei de fabricație. Conducerea uzi
nei ar trebui să acorde o mai mare 
atenție organizării temeinice a muncii 
în cadrul serviciilor tehnice de con
cepție (consiructor-șef, metalurgic și 
tehnologic), să ia măsuri pentru ca 
sculăria să asigure secțiilor prelucră
toare întregul necesar de scule, dis
pozitive și verificatoare.

corespunzător 
cele prelucră- 
urmă și mon-

MASURI RAMASE PE... HÎRTIE

In articolul publicat în urmă cu cî
teva luni în ziarul nostru, se sublinia 
faptul că, deși la uzina din Tîrgoviște 
s-au stabilit numeroase măsuri pentru 
introducerea și extinderea tehnologiei 
moderne și a metodelor avansate de 
muncă, folosirea mai bună a capacită
ților da producție și a timpului do lu
cru, mecanizarea unor operații etc. — 
aceste măsuri nu sînt aplicate în prac
tică la termenele stabilite. In acest an 
situația s-a schimbat înfrucîtva. La 
secția da racorduri speciale am asis
tat la efectuarea unor lucrări menite

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii” 

(Continuare în pag. Iî-a)

Zile de vacanță
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — La 

Timișul de Sus, Predeal, Dîmbu Morii, 
Sălișfe, Sîmbăta de Sus, Bran, Olteni și 
în alte locuri pitorești de la poalele 
munților își pefrec frumoase zile de 
vacanjă pionieri și școlari din numeroa
se regiuni ale țării.

Excursiile pe crestele munților, focu
rile de tabără, programele artistice, 
concursurile-ghicitori și carnavalurile 
vor fi de neuitat.

Anul acesta în cele mai frumoase 
și pitorești locuri din regiunea Brașov 
își vor petrece vacanța de vară pesta 
20 000 da pionieri și școlari.

Vmerl a plecat spre Helsinki 
delegația tineretului din R. P. Ro- 
mînă, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., care va participa la cel de
al VlII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie ce va avea loc în
tre 29 iulie și 6 august în capitala 
Finlandei.

Reprezentanții tineretului romîn 
la marea sărbătoare a prieteniei, a 
tinereții și păcii au fost conduși la 
aeroportul Băneasa de sute de ti
neri și tinere din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

...„Drum bun — dragi tovarăși ! 
Drum bun și succes !”

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Piintr-o mai bună organizare a mun
cii, piin extinderea unor metode și 
procedee înaintate, în întreprinderi
le timișorene au fost date peste plan 
de la începutul anului și pînă acum 
produse în valoare de 26 milioane 
lei, printre care 400 selectoare uni
versale, aproape 1 400 000 mp mase 
plastice, 13 000 perechi încălțămin
te și multe altele.

TELEGRAME
•—ț  --------------- ——----------------------------------

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

tru

BUCUREȘTI 
Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai calde mulțumiri pen- 
felicitările adresate de dv. cu prilejul Zilei Naționale a Irakului.

MOHAMMED NAJIB AL RUBEI 
Președintele Consiliului Suveranității

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
BUCUREȘTI

Am deosebita plăcere să exprim Excelenței Voastre și poporului 
romîn sincere mulțumiri și aprecieri pentru călduroasele felicitări tri
mise cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a nemuritoarei revoluții de la 
14 iulie. Privim cu satisfacție și plăcere întărirea relațiilor existente 
între țările noastre și dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare 
în interesul popoarelor noastre prietene șl al păcii în lume.

ABDUL KERIM KASSEM 
Prim ministru al Republicii Irak

Uzina do vagoane din Arad. 
Brigada condusă de Gheorgho 
Bănățan, din secția finisaj I, a 
realizat de la începutul anului și 
pînă acum economii do peste 
30 000 lei, executînd in același 
timp lucrări de bună calitate, 
în fotografie : Cîțiva din membrii 
brigăzii lucrează la montarea 
pieselor po șaslurilo unor va
goane basculante.

(Foto : Agerpres)

Penfcru proiecția muncii 
minerilor

PETROȘENl (coresp. „Scînteii").
— în prima jumătate a anului, 
cînd minerii din Valea Jiului au în
registrat un spor de producție de 
66 000 tone de cărbune, pentru pro
tecția muncii lor a fost alocată 
suma de peste 8 200 000 lei. Din a- 
ceștia, cheltuielile pentru tehnica 
securității muncii reprezintă 1 280 000 
lei. Restul sumei a fost alocată pen
tru procurarea echipamentului de 
protecție, pentru îmbunătățirea ven
tilației în subteran etc.

A fost o despărțire plină de voie 
bună, cu cîntece și flori. Tinerii pre- 
zenți aici și-au afirmat încă o dată 
dorința lor de pace.

Cei 350 de membri ai delegației 
no.astre sînt tineri și tinere din 
toate colțurile țării care s-au distins 
în producție, la învățătură și în 
activitatea obștească, din fabrici și 
uzine, de pe ogoare, din școli și 
facultăți. Din delegație fac parte 
formații artistice ale Ansamblului 
Uniunii Tineretului Muncitor, soliști 
vocali și instrumentiști și sportivi 
de frunte.

(Agerpres)

Colectivele ds muncă de aici 
. realizat economii suplimentare 

prețul de cost în valoare

au 
la 
de 

14 705 000 lei. Cele mal însemnate 
economii au fost obținute de 
către întrepiinderile „Tehnometal", 
(1 442 000 lei), Industria Lînii 
(1 405 000 lei), „6 Martie“ (1 197 000 
lei) și altele.
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TIMIȘOARA, (coresp. „Scînteii).— 
Zilele acestea, din inițiativa comi
tetului de partid al Uzinei construc
toare de mașini din Reșița, a avut 
loc în uzină o ședință de lucru, a- 
vînd ca temă : „Maistrul — con
ducătorul unic al sectorului de 
producție'. Referatul prezentat a 
analizat unele aspecte ale activității 
maiștrilor pentru introducerea tehni
cii noi, controlul calității, buna or
ganizare a muncii, îndrumarea ti
neretului etc. Discuțiile, la care au 
participat numeroși maiștri, ingineri 
șt conducători al secțiilor, au prile
juit un amptlu schimb de experien
ță privind rolul șl sarcinile maistru
lui în producție.

TURDA. Comitetul raional 
partid acordă o mare atenție 
struirii secretarilor comitetelor
partid și ai organizațiilor de bază. 
La ultima instruire, care a durat 
cinci zile, secretari ai comitetului 
raional și activiști ai comitetului re
gional au ținut expuneri despre : 
situația internațională ; sarcinile iz- 
vorîte din hotărîrea plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie a.c. ; educarea 
membrilor și candidaților de partid ; 
cum trebuie să fie condusă propa
ganda de partid în perioada de 
.vară etc,

în cadrul instruirii a fost orga
nizat și un schimb de experiență la 
gospodăria colectivă din Vălenii de 
Arieș, unde organizația de bază 
desfășoară o activitate rodnică pen
tru dezvoltarea economică a gospo
dăriei. După ce au vizitat diferite
le sectoare de producție, secretarii 
organizațiilor de bază au ascultat 
expunerea tov. Farkaș Bela, secre
tarul organizației de bază din aceas
tă gospodărie, despre „Felul cum în
drumă 
ducere 
cinilor de producție. (De la Liviu 
Maier,

colectivă Salcia, raionul Calafat, se 
ocupă cu grijă de educarea activu
lui de partid. Fiecare din cei 87 de 
membri de partid din gospodărie se 
ocupă de cîte 2—3 colectiviști din 
activul fără partid, ajutîndu-i în 
muncă. Tovarășii din activul fără 
partid sînt invitați la adunările or
ganizației de bază, în care se dez
bat probleme legate de dezvol
tarea economică a gospodăriei și 
li se încredințează sarcini concrete. 
Activul fără partid constituie un a- 
jutor de nădejde pentru organizația 
de bază în toate acțiunile între
prinse.

RM. VÎLCEA (coresp. „Scînteii'). 
— Comitetul orășenesc de partid 
din Rm. Vîlcea a organizat de cu
rînd o consfătuire cu organizatorii 
grupelor de partid pe blocuri și 
străzi. A șeieșit că o bună activita
te au desfășurat grupele de partid 
de la blocul combinatului de indus
trializare a lemnului și de pe strada 
Libertății. Organizatorii de partid 
de aici au mobilizat locatarii la o 
serie de acțiuni gospodărești : ame
najarea de spații verzi, buna între
ținere a clădirilor, curățirea curților 
etc. Organizatorii grupelor de par
tid au fost apoi instruiți asupra sar
cinilor actuale.

organizația consiliul de con- 
în vederea îndeplinirii șar

coresp. voluntar).
CALAFAT (coresp. „Scînteii”). — 

Organizația de bază din gospodăria

BRAȘOV. Și în acest an, în regiunea 
Brașov se realizează importante investi
ții industriale. Recent, comitetul regional 
de partid a constituit două colective din 
activiști ai comitetului regional, ai or
ganizațiilor de masă și specialiști care 
analizează cum se înfăptuiește planul in
vestițiilor industriale in regiune și efica
citatea lor economică. Colectivele anali
zează, în același timp, activitatea orga
nizațiilor de partid și de masă de 
șantiere și cum sînt ele îndrumate 
comitetele raionale și orășenești 
partid.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
Comitetul raional de partid Criș a 
analizat recent felul cum s-a Înde-

pe 
de 
de

plinit planul cumpărărilor de ani
male în gospodăriile colective. A re
ieșit că efectivul de bovine a cres
cut de la începutul anului cu 2 331, 
din care 800 de vaci. Gospodăriile
colective din raion au acum în pro
prietate obștească 13 600 de bovine, 
din care 4 420 de vaci. în această 
perioadă, numărul porcinelor a cres
cut cu 3 000, al ovinelor cu 18 000.

In plenară s-a arătat că prin fo
losirea judicioasă a creditelor acor
date de stat, precum și a fondurilor 
proprii, planul de cumpărări de a- 
nimale prevăzut pentru acest an va 
fi îndeplinit în întregime. în pla
nul de măsuri, adoptat de plenară, 
s-a stabilit ca membrii comitetului 
raional de partid să sprijine mai ac
tiv gospodăriile colective Socodor, 
Sepreuș, Avram Iancu și altele, 
care nu și-au dezvoltat sectoarele 
zootehnice pe măsura posibilităților.

BUZĂU. Organizația de bază din 
G.A.S. Cîndești, raionul Buzău, 
dă o mare atenție ridicării -ca
lificării lucrătorilor din sectorul a- 
gricol. Numai în acest an, biroul or
ganizației de bază a inițiat organi
zarea unor convorbiri ale muncito
rilor din gospodărie cu diferiți spe
cialiști, pe teme ca : sporirea pro
ducției de cereale prin aplicarea ce
lor mai înaintate reguli agrozooteh
nice ; căile de reducere a prețului 
de cost în agricultură ; evidența și 
urmărirea cheltuielilor de producție; 
necesitatea efectuării lucrărilor a- 
gricole de cea mai bună calitate etc. 
Creșterea calificării muncitorilor 
gospodăriei se oglindește în succe
sele obținute în producție. Suprafața 
de 200 ha porumb a fost lucrată în 
cele mai bune condiții agrotehnice, 
prevăzîndu-șe o recoltă de peste 5 000 
kg porumb boabe la ha. Calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor executate 
pe 500 ha plantate cu viță de vie 
promite o producție ce va depăși cu 
mult planul anterior stabilit. Se pre
vede și o producție sporită de fructe. 
(Gh. Tudorache, coresp. voluntar).
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Noi blocuri de locuințe date de curînd în folosință in piața gării din Hunedoara
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Tabăra de vară a pionierilor și școlarilor instalată Ia gospodăria de stat Pantelimon găzduiește 
elevi și eleve de la școlile medii din raionul 23 August din Capitală. Copiii petrec aici în mod plăcut o parte 
din zilele de vacanță, participă la manifestări cultu rale, sportive și la muncă patriotică. în fotografie : 
un grup de elevi și eleve ajutind la recoltatul roșiilor. (Foto : M. Andreescu)

despre un pâmînt să-

f£

BÄT&1NETIE FAI&A GltUJII >
nerii au simțit din plin 
grija părintească a parti
dului. Am prins dragoste 
de meseria de miner. Am 
muncit și am învățat cu 
sîrguință. Ca șef de echi
pă, am împărtășit bucuros 
din cunoștințele și din ex
periența mea ortacilor mai 
tineri. Munca mi-a fost 
răsplătită. în zilele de săr
bătoare îmi prind cu min- 
drie în piept „Medalia 
Muncii". Locuiesc azi în- 
tr-un apartament frumos, cu 
o chirie foarte mică, situat 
într-un cartier modern. în 
celelalte case stau tot fa
milii de mineri.

De un an sînt pensio
nar. Statul nostru îmi asi
gură o bătrînețe lipsită de 
griji. Primesc o pensie lu
nară de peste o mie de 
lei. Casa noastră e îndes-

Mi se întîmplă de mul
te ori să mă gîndesc la 
vremurile de demult. Mă 
văd copil, unul mai mult 
la masa unei 
țărani săraci, 
și flămînzi, iar 
veau doar un 
pămînf. Așa că am plecat 
de mic de acasă să-mi 
caut pîinea. M-am anga
jat ca muncilor necalificat 
la fabrica de bere „Lut
her” din București. Salariul 
abia îmi- ajungea să plă
tesc datoriile făcute ca să 
mă fin de la o zi la alta. 
De, ca la patron I

Cu un an înainte de 
flonalizare am intrat 
mină, la Șuncuiuș. 14 
încheiați am lucrat 
mină. Condițiile de viață 
și de muncă au fost, an 
cu an, tot mai bune. Mi-

familii de 
Eram mulți 
pärinfii a- 

petec de

na-
în 

ani
în
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Creșterea oilor
...aduce venituri importante colec

tiviștilor din comuna Fîntînele, ra
ionul Istria. în prezent, gospodăria 
are 7 224 oi cu lînă fină și semifină. 
De la fiecare oaie s-au, obținut cîte 
3,200 kg lînă. în acest an, gospodă
ria a realizat pînă acum, de la fer
ma de oi, un venit de 900 000 lei. 
(De la Nicolae Marin, colectivist).

în vederea noului an școlar
...în Săveni, regiunea Suceava, și 

în comuna Nucet din regiunea Plo
iești, s-au dat în folosință școli noi. 
In comuna Voiniceni din raionul 
Săveni a început recent construcția 
unei școli de 8 ani. (De la Gh. 
Zaiț, funcționar, și Ion I. Sîiu, co
lectivist).

tulată. Ne vin și oaspeți 
și-i primim cu drag.

Inima ne e plină de 
recunoștință față de parti
dul nostru care ne-a ajutat 
să ne facem o viafă ome
nească.

Sîntem oameni în vîrstă. 
Părul ne-a încărunțit. Dar 
ne simțim totuși tineri și 
dornici de viață, așa cum 
spune poetul Mihai Be- 
niuc ;
„La (împle mi s-a sfrîns 

părul cărunt 
Ca sarea din adîncul ocnei 

scoasă 
Dar tînăr sînt, același încă 

sînt 
Să-mbătrînesc viața nu mă 

lasă".

GH. PUȘCAȘII) 
miner pensionar 

comuna Șuncuiuș, 
raionul Aleșd

T
Traclorlșlii

...de la S.M.T. Rupea, care lucrea
ză pe ogoarele G.A.C. Dăișoarh, sînt 
și buni gospodari. Cu sprijinul co
lectiviștilor. ei au amenajat adăpos
turi pentru păstrarea în condiții 
bune a mașinilor și carburanților, 
executarea pe loc a unor lucrări de 
revizie și reparații.

De curînd, tractoriștii de aici au 
primit vizita tuturor brigadierilor și 
pontatorilor de la S.M.T. Rupea, 
care au venit să vadă adăposturile 
și să se intereseze de felul în care 
își organizează munca tractoriștii. 
(De la Teofil Tîrnăvoi, organizator 
de partid).

Roadele unor propuneri
Totul a pornit de la o convorbire 

care a avut loc cu luni în urmă în 
cadrul cercului de economie concre
tă. Se discuta, între altele, despre 
posibilitățile de organizare mai bună 
a muncii pe șantier, despre aplica
rea metodelor înaintate de lucru. 
Tehnicianul Ștefan Tănăsescu a ri
dicat o problemă care a stîrnit in
teres. Pentru executarea aducțiunii 
a Il-a de apă industrială, proiectul 
prevedea folosirea tuburilor meta
lice.

FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚA
RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA MA
RII ADRIATICE. (Grădina Boema) : AN
SAMBLUL FOLCLORIC DIN R. P.
BANIA și ' ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„EDON“ din Cipru — (orele 20). (Teatrul 
de vară din „Parcul Herăstrău") ; AN
SAMBLUL FOLCLORIC „CANTERINI 
ROMAGNOLI“ (Italia) — (orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă 
VREAU SA FIU NEVASTA TA 
le 20,15).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI 
de vară „Nicolae Bălcescu) :

nr. 5) : 
— (ore-

(Teatrul 
ȘAPTE

N-ar fi mai bine să folosim tu- 
din beton precomprimat ? — a 
el. Sînt mai ieftine, mai rezis- 
la coroziuni și permit o exe-

buri 
spus 
tente 
cuție mai ușoară și mai rapidă a 
lucrărilor.

Toți participanții la convorbire au 
susținut aplicarea acestei propuneri.

Tot atunci, inginerul Valeriu Ni- 
colescu a vorbit despre avantajele 
economice ale folosirii cofrajelor gli
sante. El a arătat că, prin folosirea 
unor asemenea cofraje se poate re
duce mult consumul de lemn, se 
poate scurta termenul de execuție și 
îmbunătăți calitatea lucrărilor.

Propagandistul cercului a infor
mat biroul organizației de partid și 
conducerea șantierului despre aces
te propuneri. Fiind apreciate ca 
valoroase, s-a hotărît ca ele să 
fie aplicate. Conducta de apă exe
cutată din tuburi de beton precom
primat a trecut cu succes toate pro
bele. Ea a fost terminată mai re
pede și a costat mai puțin. Cofra- 
jele glisante se folosesc în continua
re cu rezultate bune la construirea 
castelului de apă de la secția ace- 
tilenă.

'Iată roadele unor propuneri inte
resante.

GH. NÄSTASESCU 
locțiitor al secretarului organizației 
de partid a șantierului nr. 2 sodă- 

Borzești

NOTE LA CONCERT (spectacol de es
tradă) — (orele 20). '

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).
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De ce nu se
planul la
(Urmare din pag. I-a)Ultima oară am 

fost la Chizătău 
cînd s-au sărbă
torit o sută de ani 
de la înființarea
corului din sat. Faimosul 
cor care, vreme 
de ani, cîntase 
tăpșanul comunei, 
sălița de clasă 
Iii, avea acum o 
spectacole în i 
nouă a căminului 
Astăzi, în satul colectivizat 
e-a introdus lumină electri
că, s-au construit două 
magazine moderne, se zi
dește o școală de opt ani, 
există cinematograf și o bi
bliotecă cu cîteva mii de 
volume, se va construi un 
dispensar medical, iar pe 
șoseaua asfaltată ce tre
ce prin mijlocul satului 
numeroși localnici umblă o- 
rășenește, pe biciclete sau 
pe motorete.

Văzusem atunci, în 1957, 
primul hectar de grădină 
irigată pe țărmul nisipos al 
Begheiului, văzusem pri
mul grajd, prima construc
ție a sectorului zootehnic, 
dar, vorbind despre viitor, 
localnicii își mărturiseau 
gospodărește o singură 
mîhnire : — „Nu prea a- 
vem pâmînt bun. Avem 
numai podzol. Și știți cum 
e pămîntul podzolic : să
rac de tot... De-am avea 
pâmînt ca-n raionul Timi
șoara, ar fi altceva ! Aco- 
lo-i pâmînt ca untul. Să-i 
întinzi pe pîine...

Colectiviștii din Chizătău 
au învățat de atunci, Iot- 
nă de iarnă, la cercul a- 
grozootehnic. Sute de oa
meni învață și azi cum 
poate fi îmbogățit și ferti
lizat pămîntul, ce înseam
nă în agricultură timpul 
optim, arătura de vară, re
ținerea umezelii în sol, 
prașilele repetate, îngrășă- 
mintele naturale șl chimice. 
După numai oîțiva ani, co
lectiviștii din Chizătău nu 
mai vorbesc despre podzol

de zeci 
fie pe 

, fie în
a șco- 

sală de 
clădirea 
cultural.

ca 
rac. Oricine i-ar întreba, ei 
răspund, invocînd propriile 
lor recolte :

— Joacă și pămîntul un 
rol mare, daj lucrul cel 
mai hotărîtor este omul.

în acest fel mi-a vorbit 
despre pămîntul 
și președintele 
gospodăriei, Tra
ian Pava. Stăteam 
în marginea unei 
vaste tarlale cu 
porumb. Om înalt 
bine făcut, preșe
dintele intrase în lanul 
de porumb și nu-1 mai ve
deam. Zăream numai miș
carea foșnitoare a înaltelor 
lujere verzi și dintr-acolo 
se auzea președintele stri- 
gînd.

— Nici pălăria unui că
lăreț nu s-ar vedea !

Mai tîrziu, așezat jos, în 
marginea tarlalei, sfărî- 
mînd în podul palmei un 
bulgăre din „săracul" pâ
mînt podzolic, președinte
le gospodăriei îmi spunea 
uitîndu-se la solzii sclipi
tori de mică lipiți pe dege
tele sale :

— N-o fi pâmînt gras ca 
untul, dar uite ce mîndre- 
țe de cucuruz crește din 
el. Știi care-i secretul? Să 
luăm exemplul ăsta, din 
fața noastră. Anul trecut, 
după recoltare, n-am lăsat 
pămîntul să se „odihneas
că". Pe vremuri așa era 
obiceiul la noi, să fie lăsat 
pămîntul să se odihneas
că, 6ă lenevească un pic, 
să răsufle în voia lui. Asta 
era o mare greșeală. Ime
diat după recoltare trebuie 
făcute arăturile. Viața ne-a 
convins că asta-i prima 
regulă, dacă vrei să ai re
coltă bogată. Pe urmă am 
cărat și am împrăștiat pe

fiecare hectar cîte două și 
chiar trei vagoane de gu
noi. E bine și mai mult să 
pui, dar gunoiul nu cade 
din cer și noi am cam ne
glijat sectorul zootehnic, 
în anul viitor vom avea 
mai mult gunoi, fiindcă 
mărim sectorul zootehnic

podării agricole colective 
de pe întinsul țării, pe u- 
nul din pămînturile care 
dădeau odinioară abia 
cîte 1 500 kg porumb boa
be la hectar.

De aci am plecat 
„grădină“. Voiam să 
văd modesta grădină

gată din vara a- 
nului 1957 . micul 
și vechiul ei motor 
instalat într-o ba
racă pe malul de 
lut al Begheiu- 
lui. Ostenitul pă- 
motorului îmi suna

DIN CARNETUL REPORTERULUI

producti- 
de exem- 

decît 
Am 

cite

du- 
hotărît 

5 000 
de pe 
hecta-

po-

de la 200 capete de bo
vine, cîte avem acum, pînă 
la 450. în privința sămîn- 
ței, n-am pus decît din a- 
ceea de mare 
vitate. Porumb, 
piu, n-aveam 
blu-hibrid. 
să obținem
kg boabe la hectar 
o suprafață de 250 
re dar, uitîndu-ne la 
rumb și văzînd cît e de 
mare și frumos, sîntem si
guri că recolta asta o vom 
dobîndi de pe întreaga su
prafață semănată cu po
rumb. Am făcut după car
te toate lucrările de între
ținere, începînd cu păstra
rea densității plantelor la 
hectar, continuînd cu'în- 
grășămintele chimice și 
sfîișind cu prașilele meca
nice și manuale.

Stăteam departe de sat, 
la marginea unei tarlale 
de porumb, în fața unui 
exemplu concret al mun
cii colectiviștilor din Chi- 
zătău : din podzol, din pă
mîntul sărac de tot, cres
cuse un codru de porumb, 
ca pe terenul cel mai bun 
al Unei Stațiuni agricole ex
perimentale. Nu mă aflam 
nici la Cenad, nici la Lo- 
vrin, nici la Fundulea, ci 
într-una din miile de gos-

la 
re- 
irl-

cănit al 
în amintire dar, apropiin- 
du-ne auzeam limpede 
vuietul nou și puternic al 
celor două aspersoare in
stalate în primăvara aces
tui an. Pe drum, președin
tele mi-a spus :

—• Anul trecut am avut 7 
hectare de grădină care 
ne-au adus un venit de 300 
mii de lei. Acum avem 32.

în acest timp am a- 
juns la grădină. Begheiul 
curgea limpede în albia sa 
de nisip strălucitor ca sol
zii unei mrene de argint și 
aspersoarele, cu forța cî- 
torva zeci de cai putere, 
împrăștiau apa într-o fină 
ploaie artificială de-asu- 
pra marilor straturi cu 
roșii, ardei grași, vinete, 
morcovi, ceapă și varză.

— Vrem să dobîndim tn 
fur de un milion de lei din 
grădina asta pînă la sfîr- 
șitul anului, îmi spunea 
președintele gospodăriei, 
privind cu ochii micșorați 
de plăcere curcubeiele ce 
străluceau în pulberea 
ploii artificiale. Apoi s-a a- 
plecat și a rupt o roșie cu 
pielița înrourată. A desfă- 
cut-o ca pe o rodie și mie
zul el s-ă arătat In lumi
na soarelui ca un fruct ne
maipomenit de frumos. 
Nu-mi mai aminteam care 
fusese cel dintîi hectar al 
grădinii ; mi-ar fi trebuit

un semn de tecu- 
noaștere, o sal- >> 
cie, oii un pom, C 
și eu vedeam o 
grădină de mari >>

întinderi, o grădină încăr- ?? 
caiă do rod, eurîzînd plină << 
de răcoare sub ropotul >> 
ploii artificiale. Și mai erau ?? 
multe lucruri de văzut. în << 
apropierea haltei C.F.R. se )> 
înalță acum două grajduri ?? 
noi, moderne, fiecare cu o << 
capacitate de o sută de >> 
vite. Alături de ele se fo- ?? 
rează de zor o fîntînă arte- V 
ziană. în cele două graj- >$ 
duri, vălaiele de ciment ?? 
sini simple, de-o evidentă << 
ingeniozitate. în față e spa- >> 
țiul pentru nutreț, iar în ?? 
spate e rigola pe care va << 
curge apa pentru vite. >>

Cu cinci ani în urmă, << 
gospodăria colectivă „Tim- >> 
puri Noi" din Chizătău era V 
încă modestă, colectiviștii << 
încă mai regretau că n-au )) 
pâmînt atît de roditor cum << 
au colectiviștii din bogata >) 
cîmpie a Torontalului, la « 
Lovrin, ori la Cenad. Dar y> 
singuri s-au convine că e >> 
bun și podzolul, dacă folo- $ 
sesc învățămintele agro- A 
tehnicii. De aceea, iarnă // 
de iarnă, îi vezi cu caietele << 
și cărțile desfăcute pînă \\ 
seara, tîrziu, învățînd taine- >> 
le agriculturii moderne. De << 
aceea îi vezi plănuind să SS 
mărească și mai mult gră- >> 
dina irigată, îi vezi cons- « 
truind grajduri, saivane și V 
padocuri. Și tot de aceea ?? 
contabilul a trecut în re- << 
gistrele gospodăriei un ve- >> 
nit total de 
Cît privește 
și-au propus 
un venit total de 3 025 970 
lei.

O nouă gospodărie mi
lionară s-a ivit pe plaiurile 
bănățene. între Lugoj și 
Timișoara 
așa-dar o 
narilor, ca 
și Negru Vodă, ca între Ti- $ 
mișoara șl Cenad, ca între ? 
Fetești și Călărași... <

PETRU VINTILÄ S

2 167 615 lei. 
anul acesta, 
să realizeze

se prefigurează 
șosea a milio- 
întrS Constanta

să ducă la mecanizarea operațiilor 
auxiliare de deservire a mașinilor-u- 
nelfe ca și a cuptoarelor pentru tra
tamentul termic al pieselor ; în secjia 
foraj la introducerea forjării în matrițe 
a unor noi repere, în locul forjării 
libere. Sigur că aceste măsuri vor da 
rezultate pozitive mai ales în ce pri
vește creșterea productivității muncii.

Cu toate acestea, aplicarea unor pre
vederi ale planului tehnic și ale pla
nului de măsuri fehnico-organizatorice 
este tărăgănată. Măsuri deosebit de im
portante — craijuirea după metoda 
„arc-aer", turnarea pieselor cu maselote 
în înveliș exoferm și altele nu au fost 
încă aplicate. La sec(ia turnătorie, din 
cele 50 de măsuri tehnico-organizatorice 
prevăzute în plan pentru semestrul 1 al 
anului, 20 nu au căpătat viafă. In ase
menea condifii nu este de mirare că 
această secție a rămas în unele luni în 
urmă cu livrarea unor cantităfi însem
nate de piese turnate și 
sarcina de creștere a 
muncii.

nu a realizat 
productivității

★
La întrebarea : „de ce 

prețul de cost al produselor?“ se poate 
da următorul răspuns : ca și anul trecut, 
și în primul semestru al anului acesta 
consumul specific de metal, energie 
electrică și de diferite materiale a fost 
depășit. Numai la piesele turnate din 
oțel, prețul de cost planificat a fost 
depășit cu 9 lei pe tonă la materiale, 
cu 114 lei pe tonă la energie electrică 
și cu peste 500 lei pe tonă la cheltuie
lile generale de secție. Dacă în această 
secție s-ar fi asigurat un control mai 
riguros asupra formării, asamblării și 
uscării formelor, dacă s-ar fi respectat 
întotdeauna temperatura prescrisă la 
elaborarea șarjelor de oțel, desigur că 
nu s-ar fi ajuns la o asemenea depă
șire a cheltuielilor.

Strungarii din unele secții susțin că 
o parte din piesele care le vin pentru 
a fi lucrate au adaosuri mari de pre
lucrare. In acest fel nu numai că se 
irosesc prin așchiere cantități însemnate 
de oțel, dar e nevoie de un volum 
mai mare de muncă la prelucrare, fapt 
care influențează negativ productivita
tea muncii. Conducerea uzinei va trebui 
să ducă la bun sfîrșit acțiunea de re- 
proiectare a Unor produse, începută cu 
luni în urmă, pentru ca să se stabi
lească cea mai bună tehnologie de 
lucru la fiecare piesă în parte șl con
sumuri specifice de metal cît mai ju
dicioase.

a fost depășit

îndeplinește 
toți indicii

în aproape toate secțiile uzinei există 
echipe și brigăzi de muncitori care, 
printr-o bună organizare a munci., prin 
gospodărirea cu grijă a materialelor, 
au realizat însemnate economii de me
tal și au micșorat timpul de execuție a 
unor operații. Strungarii Vasile Nicolae 
și Tudor Geală, frezorul Dumitru Lubov, 
oțelarii Emil Honcu și Ion Frunză sînt 
numai cîțiva dintre fruntașii in produc
ție ai uzinei. Dar realizările și metodele 
lor de muncă nu sînt cunoscute de 
ceilalți muncitori. Nu există o evidență 
clară asupra realizărilor obținute de 
muncitori, nu se face o largă publici
tate în jurul întrecerii pentru a se sti
mula astfel și mai puternic inițiativa 
creatoare a colectivului în lupta pentru 
îndeplinirea planului la toți indicii.

Neajunsurile care mai persistă la 
uzina din Tîrgovișfe se datoresc și fap
tului că, în îndrumarea activității eco
nomice, comitetul de partid al între
prinderii nu pătrunde destul de adînc 
în toate sectoarele și verigile produc
ției. Analizele făcute s-au limitat |a as
cultarea unor rapoarte generale privind 
realizarea planului de producție pe o 
lună sau pe un trimestru, fără să se 
ocupe de laturile cele mai principa
le, hotărîtoare ale muncii colectivu
lui. Dezbaterile de aici se opresc de 

obiective" 
uzinei.
o adunare

obicei în fața „cauzelor 
prezentate de conducerea

Am participat recent la 
generală a organizației de bază de la 
secția racorduri speciale, în care se 
discuta despre activitatea colectivului 
de descoperire a rezervelor interne 
din secție. Hotărîrea adoptată la a- 
ceastă adunare prevede importante re
comandări făcute conducerii adminis
trative privind perfecționarea tehno
logiei de fabricație ia unele piese, 
construirea unor dispozitive și alte mă
suri asemănătoare, dar nici o Indicație 
în legătură cu munca politică ce tre
buie desfășurată pentru mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor șl ingineri
lor la realizarea ritmică a planului, îm
bunătățirea calității produselor și re
ducerea prețului lor de cost.

în uzină există toate condițiile pen
tru lichidarea rămînerli în urmă în ce 
privește realizarea unor Indici principali 
de plan. Se Impune însă să fie luate 
noi măsuri, iar cele prevăzute la înce
putul anului să fie aplicate întocmai -- 
pentru ca munca să se desfășoare rit 
mic în toate secțiile, pentru ca mate 
rialele să fie mai judicios gospodărite, 
iar munca politică să-și dovedească din 
plin eficacitatea asupra mersului pro
ducției.

CINEMATOGRAFE. MONGOLII 
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; 14,45; 17; 
19,15; 21,30), 1 Mal (10,45; 13), Stadionul 
Dinamo (20,30), Arenele Libertății (20,30), 
Stadionul Republicii (20,30), Stadionul 
Ciulești (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 ORAȘU
LUI : I. C. Frlmu (9.30; 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. Sghla (10; 12; 14; 16.30; 
18,45; 21 — “ - - - -- ------
Unirea (21). 
București 
O STEA : 
17). M-AM SATURAT 
Tineretului (9,30; 11.4b; xo,uu. io; xo.xa;
20.30) , Libertății (10; 12; 14; 1G; 18; 20). 
NUMAI O GLUMĂ : rulează la cinema
tografele 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 COMEDIA 
ERA REGE ; Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,45; 20,45), Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 la 21), Fla
căra (10,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 13 
Septembrie (20,15), Grădina Tudor Vla- 
dimlrescu (21). ALBĂ CA ZĂPADA ; 13 
Septembrie (10; 11,30), Tudor Vladimires- 
cu (16; 18; 20). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA : 13 Septembrie (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), Gră
dina Progresul (20,15), Grădina V. Roai- 
tă (21,15). RAZE PE GHEAȚA : Grlvița 
(16; 18,15; 20,30), Donca Slmo (16; 18; 20 
- grădină 20,30). DISCIPOLUL DIAVO
LULUI : rulează la cinematograful Mi
hail Emlnescu (15; 17; 19; 21). AL NOUĂ
LEA C'ERC : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 
19), Volga (10; 12;. 15; 17; 19; 21). DOUĂ 
RBt’RIZE ÎN IAD : rulează la cinemato
grafele Munca (16; 18,15; 20,30), Iile Pin- 
tllie (15,30; 18; 20,30). CIND 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 Banele (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
20.30) , C. David (15,30; 18; 20,30). UN OJff
TRECE PRIN ZID : rulează la citipv’a- 
tograful G. Bacovla (15,30; 18; 20,. 1).
TOATĂ LUMEA RIDE, CINTA ȘI DAN
SEAZĂ ; 30 Decembrie (15; 17; 19; %.!). 
ȘOFERII IADULUI : rulează la cinema
tograful Iile Plntilie (10 - grădină 20,15). 
MEXICUL CINTA : Popular (10,30; 15). 
UN ClNTEC STRĂBATE LUMEA : Gră
dina Libertății (20,30). ROSITA : Gră
dina Moșilor (20,30). CAIDUL : Grădina 
23 August (20,15). HAIDUCUL DE PE 
CEREMUȘ : 16 Februarie (16; 18; 20). 
ARTICOLUL 420 — ambele serii : Mun
ca (11), Arta (16; 19,30 - grădină 20.15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 
televiziunii. 19,15 — Filmul documentar : 
„AL CINCILEA
CAN AL ȘCOLILOR ȘI INSTITUTELOR 
DE ARTA“ — o producție a Studioului 
cinematografic „Alex. Sahla“. 19,30 — In 
fața hărții. 19,40 — Program de romanțe. 
Cîntă formația orchestrală condusă de 
Nelu Urziceanu. Soliști ; Mia Bjrbu și 
Elisabeta Moldoveanu. 20,00 — Filmul ar
tistic „RAIDUL VĂRGAT" — o pi >duc- 
ție a studioului cinematografic Let 
21,35 — „Atenție tigri I“ — emisiune 
mită din partea Televiziunii sovi 
(Cum a fost realizat filmul „Raidul 
gat"). 22,00 — Varietăți muzicale — 
realizat de studioul de televiziune „Bucu
rești". în încheiere : Ultimele știri.

grădină 20,15), Grădina 
valurile dunării : 

(10; 21). ALERG DUPĂ
București (9; 11; 13: 15;-------  DE CASNICIE . 

11.40; 13,50: 16; 18.15;

Jurnalul

FESTIVAL REPUBLI-

CUM E VREMEA

!ilm.

film

țară : Vremea s-a menținut 
șl călduroasă cu cerul senin, 
suflat slab din sud. Tempera-

grade

29, 30 
cerul

Ieri In 
frumoasă 
Vîntul a 
țura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 23 grade la Mangalia șl 37 
la Drencova.

Timpul probabil pentru zilele de 
și 31 lUție .• Vreme călduroasă, cu
mal mult Senin la început, apoi variabil 
în vestul șl nord .vestul țării, unde lo-1 
cal vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la moderat din sectorul 
vestic. Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între 13 șl 23 
grade, lat maximele între 26 și 36 grade.
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fel s-a înlocuit lemnul de la 
a peste 1.1 000 m de galerii și

exploatările carbonifere ale trus- 
minier „Muntenia“ s-a economisit

Aspect de la defilarea partlclpanțllor la Festivalul de folclor al 
țârilor balcanice și din zona Mării Adrîatice.

Tn 
fului 
de la începutul anului șl pînă acum 
o cantitate de lemn echivalentă cu 
consumul prevăzut la una din mine pe 
întregul an. în perioada amintită au 
fost mult extinse sistemele moderne de 
armare a galeriilor și abatajelor, folo- 
sindu-se în acest scop susjineri meta
lice, bolfari și prefabricate din beton, 
în acest 
armarea 
abataje.

Locuințe noi
„Scînteii"). —<■ 

constructorii au 
popular blocul 

în cele 40

Progres în toate domeniile“
DECLARAȚIA REPREZENTANȚILOR MIȘCĂRII PENTRU PACE 

DIN GRECIA CARE AU VIZITAT ȚARA NOASTRĂ

a VxJ

§ 1

Deschiderea Festivalului de folclor 
al țărilor balcanice și din zona

ai Consiliului in- 
muzică populară 

ne vizitează țara,

ai corpului

inaugurale
E. Cherbu-
Comitetului

în sala Teatrului C.C.S. din Capi
tală a avut loc vineri la amiază 
deschiderea Festivalului de folclor 
al țărilor balcanice și din zona Mă- 
pii Adriatice.

La festivitatea de deschidere au 
participat D. Popescu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Al. Buican, vice
președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, reprezentanți ai Ministeru
lui afacerilor externe, ai altor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, membri 
ternațional de 
(C.I.M.P.) care 
folcloriști romîni și străini, precum 
și formațiile folclorice participante 
la festival din R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R. P. Albania, grupul 
Uniunea asociațiilor folcloriștilor 
din R.P.F. Iugoslavia, Asociația de 
cîntece și dansuri populare „Pane- 
gyris“ din Grecia, formația folclori
că Edon din Cipru, grupurile 
„Scurtă înfățișare a mișcării mun
citorești din Italia în perioada 
1900-1962“ și „Canterini romagnoli” 
,din Lugo di Romagna (Italia).

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri 
diplomatic.

în prezidiul ședinței 
au luat loc prof. dr. A. 
liez, vicepreședinte al 
Executiv al C.I.M.P. (Elveția), maes
trul emerit al artei Ion Dumi
trescu, prim-secretar al Uniunii 
compozitorilor din R. P. Romînă, 
artistul poporului Tiberiu Bredi- 
ceanu, prof. Mihai Pop, director 
adjunct al Institutului de fol
clor, Victor Constantinescu, vicepre
ședinte al Sfatului popular al Ca
pitalei, Maud Karpeles, secretară _a 
Comitetului Executiv al 
(Anglia), Selman Kasapi, 
rul Ansamblului de stat de cînte
ce și dansuri populare din R. P. Al
bania. compozitorul M. P. Golemi- 
nov, membru în conducerea Uniu
nii compozitorilor bulgari, Nikos 
Hristodoulu, membru al secretaria
tului central al organizației de ti
neret Edon din Cipru, Dora Stra- 
tou, președinta fondatoare a Aso
ciației de dansuri și cîntece folclo
rice grecești, prof. Paolo Casadino 
și Giorgio Nataletti, membru în Co
mitetul de radio al C.I.M.P. (Italia), 
prof. Elena Dopugea, cercetătoare la 
Institutul de folclor din Sarajevo 
(R.P.F. Iugoslavia).

Ședința inaugurală a fost deschi
să de prof. Mihai Pop.

Victor Constantinescu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
el Sfatului popular al Capitalei, a 
adresat un salut prietenesc de bun 
venit participanților la festival. 
Programul bogat, variat și intere
sant al festivalului, a spus vorbi
torul, va prilejui, pe lîngă cunoaș
terea reciprocă a frumuseților crea
ției folclorice a popoarelor noastre, 
și contactul nemijlocit al oaspeților 
cu poporul romîn, care este animat 
de dorința sinceră a întăririi păcii 
și prieteniei între țările din această 
parte a lumii, între toate popoarele.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea ospitalieră și prietenească, 
prof. dr. A. E. Cherbuliez, vicepre- 

C.I.M.P. 
directo-

de 4 km.

societăți, 
amploare 
societatea

dar cu timpul 
neprevăzută. 

l-a vîndut lo

a elaborat prolec- 
strimtoarea Mes- 

Sicilia de Italia

sută a cazurilor de 
1960.

...o firmă italiană 
tul unui pod peste 
șina care desparte
continentală ? Potrivit prolecttilul, 
dui va avea o lungime

Balcaniada de tenis

Echipa R, P» Romine — pe primul loc

in c î te v
• Sportivul Zoltan Horvath (R. P. Un

gară) a cîștigat proba do sabie la cam
pionatele mondiale de scrimă de la 
Buenos Aires, după uh meci de barai cu 
polonezul Pawlowski. Acesta este cel 
de-al treilea titlu mondial pe care îl cîș- 
tigă reprezentanții R.P. Ungare la ac
tualul campionat.

© Partidele jucate în cea de-a patra 
fundă a turneului international de șah de 
la Sofia s-au încheiat cu următoarele

Echipa R. P. Romîne a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă din 
cadrul Balcaniadei de tenis, învin- 
gînd ieri cu 3—0 reprezentativa Gre
ciei. Noul succes al tenismanilor ro- 
mîni le asigură totodată și locul în- 
,tîi în această competiție, indiferent 
de rezultatul meciului pe care-1 mai 
au de disputat astăzi cu echipa ■ tenis cu întîlnirile : R. P. Romînă — 
R. P. F. Iugoslavia. In meciurile de R. P. F. Iugoslavia și Grecia — R. P. 
Simplu Țiriac a dispus cu 6—1 ; 4—6; Bulgaria. (Agerpres)

ședințe al Comitetului Executiv al 
C.I.M.P., a spus :

Condițiile pentru 
succes al acestui festival și al tu
turor manifestărilor lui : parăzi, 
dansuri, cîntece, excursii, vizite la 
institute și muzee etc., îmi par a fi 
aici, în această frumoasă țară și în 
această frumoasă capitală, deosebit 
de favorabile. în primul rînd' dv. 
aveți un folclor viu, original, susți
nut de o tradiție deosebit de puter
nică, continuînd să se dezvolte con
form condițiilor sociale, vitalității 
spirituale, interesului pasionat pen
tru acest domeniu al vieții culturale 
și naționale, care sînt proprii atît 
timpurilor moderne cît și dezvoltării 
actuale a țării dv. în al doilea rînd 
ați avut excelenta idee de a face 
aici pentru prima dată o prezentare 
sinoptică, vizuală și sonoră, prezen
tare care constituie o vedere de an
samblu asupra dansului, cîntecelor, 
costumului național din regiunea 
Balcanilor și Mării Adriatice. Arta 
populară — a continuat vorbitorul 
— este mijlocul cel mai bun și cel 
mai direct pentru o înțelegere mu
tuală, adică pentru o pace spre care 
aspiră toți oamenii de bună cre
dință.

în numele Comitetului național 
romîn pentru C.I.M.P. a luat cuvîn- 
tul maestrul emerit al artei Ion Du
mitrescu, prim secretar al Uniunii 
compozitorilor din R. P. Romînă, 
care a spus printre altele : Această 
manifestare cu nobil caracter cultu
ral-artistic și științific, urmărind cu
noașterea reciprocă și cercetarea fe
nomenului folcloric autentic din ță
rile participante, constituie atît pen
tru cercetătorii specialiști cît și ^pen
tru amatorii de artă populară un 
prilej binevenit pentru a-și îmbo
găți cunoștințele și a-și umple ini
mile cu frumuseți inedite. Ne expri
măm convingerea că, paralel cu im
portanța artistică pe care o repre
zintă, prezentul festival contribuie 
la întărirea relațiilor de prietenie 
și bună vecinătate dintre popoarele 
Peninsulei Balcanice și din zona 
Mării Adriatice, la adîncirea colabo
rării lor multiple și permanente.

In încheiere vorbitorul a declarat 
deschis festivalul și a urat succes 
deplin tuturor pârticipanților la 
această manifestare.

★
Vineri după-amiază, prin fața a 

numeroși bucureșteni, membrii for
mațiilor participante la Festivalul 
de folclor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice au defilat de-a 
lungul B-dului 6 Martie. în primele 
rînduri pășea un grup purtînd in
signa festivalului, urmat de tineri și 
tinere ce fluturau steagurile țărilor 
care iau parte la această manifes
tare. îmbrăcați în pitorești costume 
naționale, membrii formațiilor fol
clorice, acompaniați de tradiționale 
instrumente populare, au cîntat și 
au dansat, culegînd ropote de a- 
plauze.

un desăvîrșit

★

' Comitetul național romîn pentru 
C.I.M.P. a oferit vineri 
restaurantul „Băneasa", 
cinstea

seara, la 
o masă în 

conducătorilor formațiilor 
folclorice participante la Festivalul 
de folclor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice. (Agerpres)

6—2 ; 6—2 de Kalogheropoulos, iar 
Bosch cu 7—5 ; 7—5 ; 6—0 de Kali- 
Vas. Reprezentanții noștri la dublu, 
Țiriac și Mărmureanu, au cîștigat 
autoritar la Kanelopoulos și Purpu
ras : 6—3 ; 6—1 ; 6—2.

Astăzi se încheie întrecerile celei 
de-a treia ediții a Balcaniadei de

a rînduri
zultate : Ciocîltea—Mlkenas 0—1 ; Trln- 
gov—Lilienthal 0—1 ; Golz--Popov 1—0 i 
Kluger—Pidevskl 0—1. Două partide s-au 
întrerupt. în clasament condute șahistul 
bulgar Pidevskl cu 3 puncte, urmat de 
Lilienthal (U.R.S.S.) 2,5 puncte,

© La Djakarta s-a disputat întîlnlrea 
internațională de baschet dintre echipele 
masculine ale U.R.S.S. ți Indoneziei. Vic
toria a revenit sportivilor sovietici 
Scorul de 80—57 (39—34),

Reprezentanți ai mișcării pentru 
pace din Grecia, care au luat parte 
la Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace de la Mos
cova, aü vizitat zilele acestea țara 
noastră, la invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă. înainte de a părăsi țara, 
oaspeții greci au avut o întrevedere 
cu reprezentanți ai presei și Radio- 
televiziunii, cărora le-au împărtășit 
impresii din vizita făcută.

Dl. Pericles Argyropoulos, fost 
ministru, vicepreședinte al Comite
tului elen pentru înțelegere balca
nică, amintind că începînd din 1920 
a vizitat țara noastră 
rînduri, a arătat că 
război mondial, și în 
timii ani, a remarcat 
continue. Nu numai Bucureștiul a 
devenit un oraș nou — a spus el — 
dar și alte regiuni ale țării oglin
desc un progres extraordinar în toa
te domeniile.

Cunosc lupta hotărîtă pentru pace 
a poporului romîn, a continuat dl. 
P. Argyropoulos, și subliniez ca un 
merit deosebit faptul că în ultimii 
ani din Romînia a pornit acea im
portantă inițiativă a creării unei 
zone a păcii și înțelegerii în Bal
cani. M-a bucurat foarte mult
Congresul de la Moscova am cola
borat strîns cu delegația țării dv. și

in mai multe 
după ultimul 
special în ul- 
aici progrese

că la

din urnă următoa-
La tragerea Loto Central din 27 iulie 

1962 au fost extrase 
rele numere :

1 43 13 38 8
Premiul special
Premiul special
Premiul special
Fond de premii : 813 802 lei.

44 83 90 4 5.

€ * « *

Telefoane fără receptoare

...la Biblioteca „Lenin" din Moscova, 
de la fondarea căreia s-au împlinit re
cent 100 de ani, se păstrează 250 000 
de ediții de note muzicale ? Alături de 
ediții rusești, se află note editate acum 
200 de ani Ia Paris, Londra, New York, 
Leipzig și alte orașe.

...războaiele de tesut Jacquard poartă 
numele inventatorului războiului de te
sut mecanic ? Joseph-Marie Jacquard, 
de profesie mecanic, s-a născut la Lyon 
in 1752 și a murit la Oullins

In cabinele telefonice de pe străzile Poznan-ulul 
(R.P. Polonă) au fost puse în funcțiune primele tele
foane publice fără receptoare. Ele sînt prevăzute cu 
aceleași dispozitive ca și telefoanele obișnuite, însă 
microfonul și difuzorul sînt instalate deacupra lor.

în loc' de receptor, de furca aparatului atîrnă un 
indicator pe care figurează cele mai importante nu
mere de telefon de uz curent și care se ridică îna
inte de începerea convorbirii. Avantajul noilor apa
rate de telefon constă în faptul că în timpul con
vorbirii, vorbitorul are mîinile libere pentru a putea 
face însemnări.

O documentație 
„specială“ și tîlcul ei

■ Incercînd să diminueze amploa
rea pe care au luat-o în R.F.G. or
ganizațiile neofasciste, Ministerul 
de Interne de la Bonn a întocmit, 
pentru presă, o documentație „spe
cială", conținînd date „oficiale" i 
se susține că în R.F.G. există în 
prezent „doar" 86 de uniuni „ra
dicale de dreapta" adică neonaziste.

în documentația specială nu se 
spune nici un cuvînt despre faptul 
că, de pildă, cu sprijinul fățiș al 
autorităților, în prezent apar 46 de 
ziare și reviste profasciste cu un 
tiraj de 160 000 exemplare. In afară 
de aceasta, naziștii dispun de 12 
edituri și 6 organizații pentru difu
zarea publicațiilor periodice.

tu burca peste Atlantic
Englezul Francis Chichester, 

vlrstă de 61 ani, a traversat cu o 
barcă cu pînze, lungă de 8,5 m, 
Oceanul Atlantic de la Plymouth la 
New York. Călătoria a durat 35 de 
zile.

Chichester a îmbunătățit propriul 
său record de traversare a Atlanticu
lui cu barca cu pînze — 40 de zile 

stabilit de el acum 2 ani.

înlocuiesc lemnul 
la lucrările miniere

BUZĂU (coresp. 
In orașul Buzău, 
predat 
Al. Zilele 
apartamente 
locatari. La 
apartamente, 
apartamente, 
sînt avansate, executîndu-se în pre
zent ultimele finisaje.

Un șantier de construcții s-a des
chis și pe strada Dobrogeanu Ghe- 
rea. Aici a început turnarea funda
țiilor a două blocuri de locuințe cu 
60 apartamente.

sfatului 
acestea 
încep să se mute noii 
blocul CI, avînd 32 

și la blocul Bl, cu 48 
lucrările de construcții

trebuie să relev că eforturile noastre 
de a realiza o zonă a păcii în a- 
ceastă parte a lumii, chiar înainte 
de a se fi ajuns la o reglementare 
generală pe plan mondial, au fost 
apreciate favorabil de toți partici
pant la Congres, ca o contribuție 
importantă pe care noi o aducem la 
cauza păcii generale. în încheiere, 
oaspetele a mulțumit pentru primi
rea caldă făcută reprezentanților 
mișcării pentru pace din Grecia în 
țara noastră.

Dl. Tasos Engolfopoulos, avocat, 
secretar general al Asociației juriș
tilor democrați din Grecia, a împăr
tășit impresia puternică pe care i-a 
făcut-o vizitarea unei gospodării co
lective. Țăranii romîni care duceau 
în trecut o viață foarte grea — a 
spus el — beneficiază astăzi larg de 
cuceririle civilizației.

Dr. Demosten Dimitriadis, din A- 
tena, a subliniat că ospitalitatea cu 
care au fost primiți în Romînia se 
înscrie de linia relațiilor tradițio
nale de prietenie dintre popoarele 
romîn și grec. D-sa a subliniat că 
inițiativa guvernului romîn de a se 
crea o zonă a păcii și înțelegerii re
ciproce în Balcani a fost primită 
cu însuflețire de 
balcanice.

Un alt oaspete, 
gopoulos, membră 
nicipal din Pireu, a vorbit despre 
impresia profundă pe care i-a fă
cut-o opera de construcție ce se în
făptuiește în Romînia. M-au. impre
sionat — a spus ea — condițiile de 
viață și de muncă asigurate femei
lor, ca și numeroasele instituții me
nite să asigure sănătatea și edu
carea tinerei generații.

(Agerpres)

toate popoarele

d-na Maria Ri- 
a Consiliului mu-

Desdemona 
și Othello... 

proscriși
După cum rela

tează ziarul „Li
bération", în li
ceele africane din 
Capetown (Uniu
nea Sud-Africană) 
a fost interzisă stu
dierea piesei Ot
hello de Shakes
peare, deoarece 
Desdemona și Ot
hello „au încălcat 
legea care inter
zice căsătoriile 
mixte".

Și-au cumpărat orașul...
Locuitorii din Warragamba (Aus

tralia) și-au cumpărat orașul în 
care trăiesc : 426 case, primăria, 
centrul medical, biserica, cantina, 
școala, două măcelării și alte trei
sprezece magazine pentru suma 
de 382 903 lire sterline.

La început orașul Warragamba 
a fost creat pentru a constitui se
diul unei 
a luat o 
De aceea 
cuitorilor.

Acești mic! scafandri no oforă o Imagine neobișnuită. EI joacă 
sub apă, pe fu.tdul unei piscine din Winter Haven (Florida, S.U.A.) 
O partidă de dame cu aaeeașl ușurință ca și in aer liber.

«za SSU

Cibernetică si filozofie
Pe marginea unei interesante dezbateri a savanților sovietici

După cum se știe, cibernetica este una din ramurile cele mai 
tinere ale științei contemporane, care se dezvoltă tot mai mult, fiind 
aplicată în diferite domenii. O interesantă dezbatere în legătură cu 
problemele teoretice ale ciberneticii a avut loc nu de mult la Mos
cova. La această conferință au participat numeroși matematicieni și 
fizicieni, filozofi și psihologi, biologi și medici, inglneri-proiectanțl, 
specialiști în construcția de mașini electronice de calcul, reprezen
tanți ai științei și tehnicii care într-un fel sau altul au legătură cu 
domeniile ciberneticii.

In legătură cu discuțiile purtate la conferința de la Moscova în 
problemele ciberneticii, corespondentul nostru în capitala U.R.S.S., 
A. Munteanu, s-a adresat academicianului A. 1. Berg, președintele 
consiliului științific pentru cibernetică de pe lingă Academia de Știin
țe a U.R.S.S.

L-am rugat pe interlocutor, cu
noscut om de știință, să ne spună 
ce se înțelege prin „cibernetică".

— Cibernetica — ne spune acad. 
I. Berg — este știința despre dirija
rea proceselor complicate. Ea a de
venit în ultimii ani una din cele mai 
populare ramuri de activitate pe tă- 
rîmul științific. Astăzi aproape nu 
există domeniu al activității omu
lui care eă nu fie legat, mai mult 
sau mai puțin, sau pregătit pentru 
un contact tot mai strîns cu această 
știință. Cibernetica pătrunde tot mai 
mult în diferite ramuri ale produc
ției și în sfera cercetărilor științi
fice.

— Vă rugăm să ne spuneți ceva 
despre conferința ciberneticienilor și 
filozofilor care a avut loc 
cova.

— Problemele discutate 
prilej au fost deosebit 
teresante. Profesorul V. M. Gluș- 
kov din Kiev a făcut printre altele 
observația că multe forme ale cu
getării umane pot fi 
sistemele cibernetice 
cial. întrebarea dacă 
te fi „mai inteligentă" 
rul ei, omul, trebuie 
mod dialectic. Din capacitatea omu
lui de a învăța o mașină să facă 
ceva (o activitate programată)- nu 
decurge neapărat că el însuși poa
te executa acest program. în con
secință se dovedește că mașina este

la Mos

cu acest 
de in-

modelate în 
create artifi- 
mașina poa- 
decît creato- 

examlnată în

HAVANA 27 (Agerpres). — TASS: 
La 26 iulie întregul popor cuban 
a sărbătorit într-un cadru festiv 
cea de-a 9-a aniversare a asaltului 
fortăreței militare Moncada din o- 
rașul Santiago de Cuba, eveniment 
care a constituit începutul luptei 
armate a poporului cuban împotri
va odioasei dictaturi a lui Batista, 
în anii de după victoria revoluției, 
în orașul Santiago de Cuba și în 
întreaga republică au avut loc 
prefaceri uriașe. Ca un simbol al 
acestor prefaceri, fostele cazărmi 
militare din Moncada au fost trans
formate într-un orășel școlar.

Anul acesta ziua de 26 iulie s-a 
sărbătorit pentru prima oară în 
orașul Santiago de Cuba, leagănul 
revoluției cubane. Din diferitele țări 
ale lumii au sosit peste 20 de de
legații. La mitingul în cinstea aces
tei aniversări au participat peste 
500 000 de cubani, veniți din toate 
colțurile țării.

Asistența a întîmpinat cu aplauze 
furtunoase, prelungi, apariția la 
tribună a lui Fidel Castro, a lui

în 1834.

secolului 
aplică în

...In a doua lumătate a 
XX, în Arabia Saudită se 
mod public pedeapsa cu tăierea unui 
braț, a ambelor brațe sau decapita
rea ? In această țară, pentru dife
rite vini, oamenii sînt aruncați în 
gropi cu scorpioni și alte insecte otră
vitoare, sînt bătut! cu biciul și supuși 
la torturi folosite în Evul Mediu.

persoa- 
Aceste 
Interne 
9,67 Ia

...In Anglia și în Țara Galilor au fost 
condamnate în cursul anului 1961 pen
tru beție aproximativ 75 000 de 
ne, dintre care 4 703 femei ? 
cifre publicate de Ministerul de 
britanic reflectă o creștere de 

beție fată de anul

capabilă eă descopere fapte noi, 
necunoscute creatorului el.

In viitor mașinile vor participa în- 
tr-o măsură tot mai mare la cerce
tările științifice Dar trebuie subli
niat că tot ce este mai important 
în procesul cunoașterii va aparține 
întotdeauna oamenilor. Este posibil 
— așa cum au subliniat în rapoar
tele lor savanții A. A. Feldbaum, 
L. N. Land, A. N. Leontiev, ca mași
nile să-și găsească într-un viitor a- 
propiat o nemijlocită utilizare în în- 
vățămînt... Aparate automate vor a- 
juta de pildă elevilor eă stăpîneas- 
că mal repede gramatica. Folosirea 
mașinilor cibernetice nu înseamnă 
însă că profesorul va fi dat la o 
parte din procesul pedagogic. Nu 
se vor 6chimba decît funcțiile lui. 
Pînă la urmă nu mașina, ci profe
sorul cu ajutorul mașinii îi va învă
ța pe elevi, după un program stabilit 
de el însuși. Asemenea probleme, 
ca de altfel multe altele, ridicate la 
conferință arată ce perspective se 
deschid în prezent ciberneticii.

— Ce se poate spune despre vii
torul mașinilor cibernetice ?

— In jurul ciberneticii au Ioc azi 
multe discuții. „Se pot 
mașini cugetătoare" ? — lată o în
trebare care frămîntă pe unii cerce
tători. Eu consider că această pro
blemă nu are o importanță primor
dială. Principalul constă în faptul 

oare crea

ce

a-

american 
de a dis- 
de aceea

Sărbătorirea în Cuba a aniversării atacului 
împotriva fortăreței Moncada

Osvaldo Dorticos, președintele re
publicii, a membrilor guvernului. 
Revoluția, a spus Fidel Castro, a 
dat poporului pămînt, fabrici, uzi
ne, tot ceea ce este necesar pen
tru construirea unei vieți noi. Po
porul nu va permite ca cei
stăpîneau în trecut pămîntul său să 
se reîntoarcă în țară. Acum totul 
parține poporului.

Referindu-se la sarcinile care stau 
în fața poporului cuban, Fidel 
Castro a arătat că este necesar să 
se depună toate eforturile pentru 
a spori producția industrială și a- 
gricolă și a lichida greutățile care 
stau în fața țării. Singura soluție 
pentru a lichida greutățile este 
munca noastră comună.

Știm că imperialismul 
nu a renunțat la intenția 
trüge revoluția noastră și 
trebuie să fim întotdeauna vigilenți 
pentru a putea da în orice clipă o 
ripostă agresorilor.

Noi construim socialismul, iar ță
rile socialiste vor pace, luptă pentru 
pace, a subliniat Fidel Castro. Noi 
nu vrem război, ci vrem pace și 

' prietenie cu toate popoarele. Pe a- 
ceasta se bazează politica noastră 
externă. Dar sîntem siliți să ne în
tărim capacitatea de apărare. Și o 
facem. Agresorii nu ne vor lua 
niciodată prin surprindere. Cuba 
este invincibilă deoarece poporul ei 
este invincibil.

Noi sîntem marxiști-leniniști, a 
spus în încheiere Fidel Castro, și 
marxism-leninismul este steaua 
noastră călăuzitoare spre un viitor 
mai bun.

o» o-

Miting de 
revoluției

masă la Alexandria consacrat aniversării 
și naționalizării companiei canalului Suez

(Agerpres). — TASSCAIRO 27 . _ . 
transmite : în seara zilei de 26 iulie, 
pe stadionul din Alexandria a avut 
loc un miting de masă consacrat 
sărbătoririi celei 
a revoluției din 
împlinirii a șase 
zarea companiei

La miting a rostit o cuvîntare pre
ședintele R.A.U., Nasser. Poporul 
arab, a declarat vorbitorul, a luptat 
întotdeauna cu hotărîre împotriva 
dominației străine. Revoluția care a 
început la 23 iulie 1952 n-a încetat 
niciodată, deoaçece poporul a luptat 
necontenit pentru lichidarea domina
ției imperialismului englez. „După 
cum am mai spus zilele acestea, noi 
trebuie să recuperăm în 
ceea ce Europa a realizat 
ani... Fiecare dintre noi

de-a 10-a aniversări 
1952 din Egipt și 

ani de la naționali- 
canalului Suez.

30 de ani 
în 300 de 
muncește

Falimentul unor mari firme de construcții 
navale din R. F. G.

BONN 27 (Agerpres). — Ziarele 
vest-germane discută de două zile 
știrea senzațională despre falimen
tul uneia dintre marile firme de 
construcții navale din R. F. Ger
mană — „Schlicker-Werft” din 
Hamburg ; în întreprinderile șan
tierului naval și în întreprinderile 
metalurgice prelucrătoare ale aces
tei firme lucrează 9 000 de oameni, 
în timp ce presa continuă să facă 
ipoteze despre cauzele neașteptatei 
catastrofe financiare ale acestei 
companii, s-a aflat o nouă știre 
senzațională : a dat faliment o altă 
firmă de construcții navale hambur- 
gheză și anume „Hanseatische 
Werft”. Administrația companiei a 
„trimis acasă” pe toți muncitorii și 
funcționarii, adică i-a aruncat în 
stradă pur și simplu. 

că astăzi, la noi, cibernetica arai 
menirea să-l ajute pe om să-și spo
rească eficacitatea muncii și să-și 
îndrepte toate eforturile spre crea
rea rapidă a bazei tehnice-materiale 
a comunismului. Pentru a se econo
misi timp, mijloace materiale și forță 
omenească, munca trebuie să aibă 
o înaltă eficacitate, să se desfă
șoare în condițiile cele mai favoJ 
rabile și mai avantajoase. Este lu
cru cunoscut că astăzi mașinile ci
bernetice ajută la desfășurarea dp 
feritelor procese de producție. In 
industrie, aparatele cibernetice ușu
rează mult munca și ridică produc
tivitatea ei. Dar . folosirea ciberne
ticii nu se limitează numai la in
dustrie. Ea începe să-și găsească 
o largă aplicare în cele mai di
verse ramuri ale științei, tehnicii, 
culturii. Așa de pildă, s-au construit 
aparate pentru diagnosticarea dife
ritelor boli, se creează un aparat 
pentru determinarea așa-numitului 
sînge permanent dielectric, cu aju
torul căruia se vor depista în faza 
incipientă diferite boli grave.

Conferința mai sus-amintltă a sub
liniat importanța aplicării ciberneti
cii în. diversele ramuri ale econo
miei. Posibilitățile 
îmbunătățirea 
naționale, de 
bile.

Trebuie să 
prima oară a 
conferință cu 
specialiști atît din domeniul ciber
neticii, cît și din domeniul filozofiei. 
Concluziile ei au o importanță deo
sebită și sînt convins că rezultatele 
se vor arăta curînd. Cu acest prilej 
s-a schițat drumul pentru aplicarea 
și mai departe a ciberneticii în di
feritele ramuri ale științei și teh
nicii, s-a trasat un plan de muncă 
concret al secției de filozofie a con
siliului științific pentru cibernetică, 
în viitorul apropiat în fața ciberne- 
ticienilor se deschide un cîmp larg 
de activitate.

ciberneticii în 
planificării economiei 
pildă, sînt inepuiza-

subliniem că pentru 
avut loc o asemenea 

participarea unor

Congresul Internațional 
de oncologie

MOSCOVA 27 (Agerpres)! — La 26 
iulie cel de-al VlII-lea Congres in
ternațional de oncologie și-a conti
nuat lucrările în secții.

Specialiștii din diferite țări au ți
nut prelegeri care generalizează cer
cetările asupra diferitelor probleme 
ale tratamentului anticanceros. Ast
fel, omul de știință francez Georges 
Tubiana a ținut o prelegere despre 
noile metode folosite în radioterapie. 
După părerea lui. tratamentul tumo
rilor cu ajutorul unor surse de ra
diații de mare energie oferă avan
taje deosebite față de celelalte me
tode de tratament.

Opereta „Lysistrata“ 
pusă in scenă la Odesa
ODESA 27 (Agerpres). — TASS
Teatrul muzical de comedie din Ode

sa a pus în scenă, cu ajutorul oamenilor 
de teatru romîni Nicușor Constantinescu 
și George Voinescu, opereta „Lysistra
ta" de Gherase Dendrino.

Punerea în scenă a operetei „Lysistrata” 
este o nouă contribuție la dezvoltarea 
creatoare a legăturilor dintre colectivele 
Teatrului de Operetă din București șl 
Teatrului muzical de comedie din Ode
sa, a declarat Dmitri Ostrovski, directorul 
teatrului. In planurile de creafie ale oa
menilor de arfă ucraineni și romîni, a 
spus Dmitri Ostrovski, figurează crearea 
de către compozitorii și libretiștii sovie
tici și romîni a unei noi operete despre 
prietenia popoarelor frățești. Această o- 
perefă va fi pusă în scenă simultan la 
Odesa și București.

u

pentru a consolida independența 
țării noastre”.

Președintele R.A.U. a anunțat că 
începînd din anul viitor în țară va 
fi introdus învățămîntul gratuit în 
școli și universități.

Amintind că țările socialiste acor
dă ajutor republicii în rezolvarea 
sarcinilor ei, Nasser s-a oprit îndeo
sebi la importanta uriașă a construc
ției hidrotehnice cu participarea 
Uniunii Sovietice. „Astăzi barajul 
înalt de la Assuan, care va permite 
ca suprafața terenurilor noastre ara
bile să fie sporită cu o treime, de
vine realitate”.

Nasser a declarat, de asemenea, că 
țara sa va sprijini prin toate mijloa
cele poporul algerian în întărirea 
independenței sale.

După cuvîntare au avut loc mari 
manifestări sportive ale tineretului.

-Os-C-----------

Ambele cazuri sînt extrem de 
semnificative și dovedesc situația 
critică în care se află industria 
constructoare de nave din R. F. 
Germană.

Companiile de construcții navale 
din R.F.G. întîmpină de mult 
timp dificultăți serioase în legătură 
cu desfacerea produselor lor, din 
cauza concurenței tot mai intense 
pe piața mondială. Numeroase ziare 
vest-germane, care oglindesc intere
sele marilor proprietari de șantiere 
navale din R. F. Germană, cer gu
vernului să majoreze subsidiile peni 
tru această ramură a economiei. 
Dar ajutorul financiar din partea 
statului este destinat exclusiv șam 
tierelor navale care obțin comenzi 
militare.
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Tratativele pentru dezarmare de la Geneva Piintr-o rezoluție adoptată în unanimitate

Pretextul obîecțîunîlor puterilor occidentale și netemeinicia lor
Consiliul de Securitate a recomandat primirea 

in O.N.U. a statelor Kuanda și Burundi

La Moscova a apărut o culegere de materiale despre vizita 
în R. P. Romînă a delegației de partid și guvernamentale 

a U.R.S.S.

GENEVA 27 (Agerpres). — La 27 
iulie a ayut loc o ședință plenară 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de reprezen
tantul R. P. Romîne, George Maco
vescu.

Conducătorii delegațiilor S.U.A., 
Angliei și Italiei și-au continuat 
atacurile împotriva măsurilor prevă-

zute de proiectul sovietic de tratat 
pentru prima etapă a programului 
dezarmării. Pretextul obiecțiunilor 
lor este că în urma înfăptuirii 
cestor măsuri, echilibrul militar 
fi rupt în favoarea U.R.S.S. Ei 
susținut că programul sovietic 
primei etape a dezarmării ar fi

a- 
va 
au 
al 
în

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romine
Luînd cuvîntul, reprezentantul 

R. P. Romîne, George Macovescu, o- 
cupîndu-se de divergențele apărute 
în cursul primei părți a conferinței 
în legătură cu modul de a concepe 
dezarmarea și cu măsurile care tre
buie luate pentru a ajunge la de
zarmare, a arătat că un pas impor
tant pe calea înlăturării acestor di
vergențe îl constituie documentul de 
lucru prezentat de delegația R. P. 
Bulgaria în vederea redactării arti
colului 4 al tratatului de dezarma
re generală și totală. Acest docu
ment ține seama de toate propune
rile considerate acceptabile pentru a 
crea condiții mai bune în vederea 
realizării unui acord.

Delegatul romîn a subliniat că tex
tul bulgar oferă largi posibilități de 
a se realiza un acord la punctele 
privind reducerea forțelor armate și 
ale armamentului convențional ; la 
crearea încă de la începutul intrării 
în vigoare a tratatului a organiza
ției internaționale de dezarmare ; la

*
V. A. Zorin, conducătorul dele

gației U.R.S.S., a făcut o analiză 
amănunțită, obiectivă a tuturor a- 
firmațiilor delegaților occidentali șl 
a demonstrat că ei prezintă o situa
ție falsă, cu totul denaturată. Toto
dată, în ce privește actualul raport 
dintre armamente și forțe armațe, 
V. A. Zorin s-a referit la a'atele pu
blicate chiar în țările occidentale, 
inclusiv de Institutul britanic pen
tru cercetări strategice. Din această 
analiză a reieșit că nu există nici 
un temei să se afirme că după pri
ma etapă a dezarmării înfăptuite, 
potrivit proiectului sovietic, U.R.S.S. 
ar căpăta anumite avantaje milita
re. Mai degrabă invers : într-o anu
mită măsură echilibrul ar fi rupt în 
dauna U.R.S.S.

Totodată, omenirea ar avea de

prevederile în legătură cu reducerea 
riscului de război ; la acelea meni
te să contribuie la asigurarea men
ținerii păcii și securității internațio
nale.

George Macovescu a combătut cu 
argumente temeinice concluziile tra
se în cuvîntările lor de către repre
zentanții Statelor Unite și Angliei că 
dacă șe vor distruge toate vehicole- 
le armelor nucleare, se vor lichida 
toate bazele militare de pe teritorii
le străine și se va reduce armamen
tul clasic cu 30 la sută, atunci pu
terile occidentale ar rămîne în in
ferioritate militară.

Delegația romînă, a spus George 
Macovescu, insistă ca, imediat după 
terminarea discuțiilor, cei doi copre
ședinți să ia în considerație preve
derile respective din ■ proiectul de 
tratat sovietic, din schița de tratat 
american, precum și documentul de 
lucru bulgar pentru a trece la re
dactarea articolului 4.

*
cîștigat întrucît o dată cu lichidarea 
mijloacelor de transportare a armei 
nucleare, a bazelor militare pe te
ritorii străine și cu evacuarea de pe 
aceste teritorii a trupelor străine ar 
fi înlăturată complet posibilitatea 
unui atac nuclear și s-ar reduce în
tr-o măsură considerabilă posibilita
tea unui atac în care ar fi folosite 
numai armamentele clasice.

După cuvîntarea lui V. A. Zorin, 
Comitetul a hotărît să însărcineze pe 
cei doi copreședinți să coordoneze 
textul articolului introductiv ce sta
bilește sarcinile primei etape a de
zarmării și care a fost discutat în 
ultimele ședințe plenare. La viitoa
rea ședință plenară fixată la 30 
iulie, Comitetul va trece la discu
tarea articolului următor al progra
mului primei etape a dezarmării.

•o®o

contradicție cu punctul 5 al princi
piilor adoptate de comun acord pen
tru lucrările comitetului, potrivit că-, 
ruia toate măsurile pentru dezarma
rea generală și totală trebuie să fie 
echilibrate în așa fel încît în nici 
una din etapele înfăptuirii tratatu
lui nici un stat sau grup de state 
să nu poată obține vreun avantaj 
militar.

Reprezentanții Angliei și S.U.A. — 
J. Godber și A. Dean — și-au asu
mat sarcina de a demonstra care va 
fi raportul de forțe dintre Vest și 
Est după prima etapă a dezarmării, 
dacă ea ar fi înfăptuită potrivit 
proiectului sovietic. Din spusele lui 
Dean și Godber reiese că puterile 
occidentale se vor pomeni dezarma
te în fața U.R.S.S. și a celorlalte țări 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
26 iulie, Consiliul de Securitate a 
examinat cererile regatului Burundi 
și Republicii Ruanda cu privire la 
primirea lor ca membre ale O.N.U.

Luînd cuvîntul P. D. Morozov, 
delegatul Uniunii Sovietice, a spriji
nit propunerea cu privire la primi
rea noilor state africane ca membre 
ale O.N.U., subliniind că în prezent 
principala condiție pentru asigura
rea unei adevărate independențe a 
statelor Burundi și Ruanda constă 
în îndeplinirea la timp de către Bel
gia a hotărîrilor Adunării Generale 
cu privire la evacuarea trupelor 
străine de pe teritoriile acestor țări 
pînă la 1 august.

Reprezentanții R.A.U. și Ghanei 
au exprimat neliniștea popoarelor 
lor în legătură cu faptul că Belgia 
ignorează hotărîrile Adunării Ge
nerale.

O®O

Berlinul occidental nu trebuie 
sa facă parte din N. A. T. O.

Interviul lui O. Winzer acordat
BERLIN 27 (Agerpres). — Agenția 

ADN a transmis interviul acordat 
de Otto Winzer, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al R.D.G.

Referindu-se la declarația lui Home 
cu privire la posibilitatea rezolvării 
problemei Berlinului occidental după 
exemplul reglementării problemei 
laoțiene, O. Winzer a spus că unele 
prevederi ale acordului cu privire la 
Laos sînt pe deplin acceptabile pen
tru normalizarea situației din Berli
nul occidental. Potrivit prevederilor 
acordului, Laosul nu trebuie să facă 
parte din blocul militar imperialist 
S.E.A.T.O. Tot așa, Berlinul occiden
tal nu trebuie să facă parte din 
blocul agresiv N.A.T.O. Declarația 
guvernului laoțian cu privire la neu
tralitate exclude posibilitatea ca pe 
teritoriul țării să existe baze mili-

agenției ADN
tare străine și să staționeze trupe 
străine. Aplicat la Berlinul occiden
tal, acest lucru înseamnă că orașul 
nu trebuie să mai fie o bază militară 
a puterilor occidentale. Ele trebuie 
să pună capăt regimului de ocupație 
și să-și retragă de acolo trupele. 
Securitatea orașului liber și neutru, 
Berlinul occidental, ar putea fi ga
rantată sub steagul O.N.U. de forțe 
polițienești ale statelor neutre sau 
ale țărilor participante la cele două 
grupări europene.

în încheiere, O. Winzer a subliniat 
necesitatea imperioasă ca în intere
sul asigurării păcii să se pună capăt 
provocărilor din Berlinul occidental 
împotriva R.D.G., să se încheie tra
tatul de pace german și să se nor
malizeze situația în Berlinul occi
dental.

PEKIN 27 (Agerpres). — China 
sprijină cu hotărîre recenta declara
ție a guvernului sovietic privind e- 
fectuarea de experiențe cu cele mai 
noi tipuri de arme nucleare sovie
tice, a declarat Si Cijun-siun, locții
tor al premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, la recepția 
oferită la 26 iulie de ambasadorul 
Cubei.

în ultimele luni, a spus Si Cijun- 
siun, guvernul Kennedy, ignorînd 
protestul vehement al popoarelor 
din întreaga lume și condamnarea 
unanimă de către opinia publică 
mondială, a efectuat explozii nu
cleare, pregătind activ un război nu
clear.

Ca răspuns la provocările militare 
ale imperialismului, guvernul sovie
tic a declarat nu 
tărît să efectueze 
mai noi tipuri de 
yietice.

„Vom fi și în
Uniunea Sovietică, de celelalte țări 
socialiste, de toate țările și popoare
le iubitoare de pace din Asia, Afri
ca, America Latină și din întreaga 
lume pentru a lupta cu hotărîre 
pentru menținerea păcii în întreaga 
lume, împotriva politicii agresive a 
imperialismului american”.

★
DELHI 27 (Agerpres). — TASS 
Subliniind că hotărîrea cu privi

re la experimentarea armei nuclea
re a fost adoptată de guvernul so
vietic ca răspuns la acțiunile gu
vernului S.U.A., ziarul „Amrita Ba
zar Patrika", care apare la Calcutta, 
relevă că Statele Unite poartă

răspunderea directă pentru agrava
rea situației internaționale.

„Cine, întreabă ziarul, a aruncat 
prima bombă atomică asupra popu
lației civile? — S.U.A. Cine a în
ceput să experimenteze această ar
mă pe teritoriul statelor străine ? — 
S.U.A. Cine a făcut să explodeze pe 
atolul Bikini prima bombă cu hidro
gen care a contaminat pescarii ja
ponezi? — S.U.A.'.

U.R.S.S., dimpotrivă, a propus pri
ma interzicerea experimentării ar
mei nucleare, a dat prima exemplul 
de încetare unilaterală a experi
mentării ei In martie 1958.

d'e mult că a ho- 
experiențe cu cele 
arme nucleare so-

viitor alături de

Bugetul militar al S.U.A. atinge 
cifre record pentru timp de pace

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
La 26 iulie Camera reprezentanți
lor a Congresului american a apro
bat proiectul de lege prin care se 
alocă suma de 48136 247 000 dolari 
pentru bugetul de război al State
lor Unite pe exercițiul fiscal care 
a început la 1 iulie. Noul buget mi
litar, pe care agenția U.P.I. îl de
numește „un buget record pentru 
timp de pace”, prevede fonduri mai 
mari chiar decît cele cerute de pre
ședintele Kennedy.

Proiectul de lege prevede fonduri 
pentru întreținerea gărzii naționale 
și a rezervelor armatei cu un e- 
fectiv total de 700 000, deși ministrul 
de război McNamara ceruse fonduri 
numai pentru 642 000 oameni.

---------- O®o----------

Dezbateri in Camera Comunelor pe marginea 
de neîncredere in guvern

rezoluției

LONDRA. 27 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cuvîntarea lideru
lui Partidului laburist, Gaitskell, și 
a primului ministru Macmillan în 
Camera Comunelor, pe marginea re
zoluției de neîncredere în guvern 
prezentată de opoziția laburistă, au 
avut loc dezbateri.

Ultimele schimbări în guvernul 
englez, a spus laburistul Shinwell, 
sînt lipsite de vreo semnificație. 
Vorbitorul a fost de părere că gu
vernul, în scopul de a astupa Jore- 
șele din economie, adoptă măsuri 
care în cele din urmă „vor duce 
la o nouă criză“.

Liderul Partidului liberal, J. Gri- 
mond, a criticat cu vehemență poli
tica în domeniul veniturilor expusă 
de Macmillan.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor în numele opoziției, la
buristul J. Callaghan a subliniat 
convingerea înrădăcinată profund în 
țară că guvernul conservator pro
tejează o parte a societății — marele 
capital — pe seama celorlalți.

Noul ministru al finanțelor, Maud
ling, luînd cuvîntul la dezbateri a 
recunoscut că industria engleză tre
ce în prezent printr-o serie de difi
cultăți economice. Cu toate acestea 
el a declarat că sprijină orientarea

Lloyd. în a- 
a promis în
că guvernul

predecesorului său S. 
celași timp Maudling 
tr-o formă nebuloasă 
„va întreprinde ceva“ dacă nu se 
va produce așteptata înviorare a 
economiei.

Cuvîntarea ministrului de finanțe 
a fost întreruptă în repetate rînduri 
de exclamații ironice de pe banca 
opoziției.

Apoi a avut loc votarea rezolu
ției de neîncredere în guvern pre
zentată de laburiști. Rezoluția a fost 
respinsă cu 351 de voturi față de 
253 voturi pentru adoptarea ei.

Planuri de

adoptarea ei.

Reprezentantul R. P. Romîne, M. 
Hașeganu, a subliniat că Republica 
Populară Romînă s-a găsit întot
deauna de partea popoarelor opri
mate din colonii și a sprijinit cu 
consecvență dreptul lor la autode
terminare și independență.

Primirea a două noi state africa
ne în O.N.U. va întări, fără îndoială, 
capacitatea acestei organizații și, în 
primul rînd, forțele care luptă pen
tru eliberarea popoarelor coloniale 
oprimate.

In același timp, delegația romînă, 
consideră că nu trebuie trecute 
cu vederea greutățile pe care cele 
două state le mal au de înfruntat 
pentru consolidarea lor din punct 
de vedere economic. Pe terito
riul acestor state se află încă 
trupe colonialiste a căror prezență, 
după cum a arătat istoria, contra
vine intereselor unei depline suve
ranități naționale.

Salutînd și felicitînd încă odată 
popoarele și guvernele Ruandei și 
Burundi cu ocazia proclamării inde
pendenței lor, 
torul — ne 
ța că eforturile 
două popoare, sprijinite de 
popoarele iubitoare de pace, 
duce la consolidarea deplină 
dependenței lor politice și economi
ce, la progresul lor material și spi
ritual, ceea ce va corespunde inte
reselor generale ale păcii și colabo
rării internaționale.

Este semnificativ că reprezentan
tul belgian, care a prezentat în cu
lori roze „binefacerile“ aduse de co
lonialiști în fostele teritorii de sub 
tutelă, nu a făcut nici un fel de a- 
luzie la hotărîrea Adunării Gene
rale cu privire la evacuarea tru
pelor străine din aceste țări.

Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate hotărîrea de a reco
manda Adunării Generale ca Bu
rundi și Ruanda să fie primite mem
bre ale O.N.U.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In Editura de stat pentru literatu
ră politică a apărut culegerea inti
tulată „Sărbătoarea prieteniei", con- 
finînd materiale despre vizita în R. P. 
Romînă a delega/iei de partid și gu
vernamentale sovietice în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Materialele publicate relatează des
pre vizitele delegajiei în fără, des
pre numeroasele întîlniri cordiale cu

oamenii muncii din Romînia fră/eas- 
că. Culegerea cuprinde textele cuvîn- 
tărilor rostite de membri ai delega
ției de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S, și de conducătorii de partid 
și de stat romîni.

Culegerea mai cuprinde Comunica
tul comun sovieto-romîn, textul cuvin- 
tării tovarășului N, S, Hrușciov la pos
turile de radio și televiziune la 2 iu
lie 1962 „Despre vizita delegației de 
partid și guvernamentale sovietice in 
Republica Populară Romînă" șl alte 
materiale.

IA H

a spus vorbi- 
speran- 

celor 
toate 

vor 
a in-

exprimăm 
comune ale

Mii de locuitori din Rio de Janeiro întruniți intr-un miting s-au pronunțat pentru o politică externă 
independentă.

Fărădelegile 
elementelor pronaziste 
din Uruguay și Chile

După cum transmite agenția Fran
ce Presse din Montevideo, capitala 
Uraguayului, populația din acest 
oraș, mai ales comunitatea evreias
că, trăiește într-o stare vecină cu 
panica din cauza unei neîntrerupte 
serii de atentate săvîrșite de ele
mente pronaziste în ultimele 20 de 
zile. Numeroase victime au fost ta
tuate cu zvastici și alte semne ale 
unor organizații de extremă dreaptă.

Poliția a făcut apel la colabora
rea populației, iar comunitatea 
evreiască din Montevideo a organi
zat patrule înarmate care circulă în 
mașini pentru a combate fărădele
gile bandelor naziste. A fost convo
cată o întrunire a trei sute de or
ganizații sindicale, profesionale și 
studențești pentru a organiza lupta 
împotriva elementelor pronaziste, 
iar vineri urmează să se desfășoare 
o grevă generală în toate instituțiile 
de învățămînt secundar și superior.

Aceeași agenție transmite din San
tiago de Chile că 23 de industriași 
și comercianți chilieni de origine iz
raelită au fost amenințați cu moar
tea, pentru „a răzbuna moartea lui 
Adolf Eichmann la Tel Aviv".

DEHRA-DUN. Conferința tehnică 
a petroliștilor indieni, la lucrările 
căreia au participat specialiști so
vietici și romîni, a luat sfîrșit în 
localitatea Dehra-Dun. Delegații la 
conferință au ascultat și au discutat 
aproximativ 20 de referate în dife
rite probleme ale explorării și ex
ploatării zăcămintelor petroliere.

HAGA. în Irianul de vest se in
tensifică evacuarea populației olan
deze. Corespondentul ziarului „Het 
Vrije Volk“ anunță din Hollandia 
(centru administrativ al Irianului 
de vest) că vasul de pasageri „Zui- 
derkreis“, care se află acolo, a îm
barcat deja 826 de olandezi. La în
ceputul lunii august va pleca 
nou mare grup de evacuați.

LIMA. La 25 iulie, la Lima a avut 
loc o nouă manifestație de protest 
împotriva loviturii militare de stat. 
Circa 500 de studenți s-au întrunit 
în cadrul unui miting strigînd : „Jos 
dictatura I“. Poliția a intervenit îm
prăștiind pe manifestanți.

un

unor scriitori și oameni de cultură, 
în protest se arată că aceste per
sonalități sînt arestate deoarece 
și-au afirmat solidaritatea cu mun
citorii greviști din Asturia. Printre 
semnatarii protestului se numără 
Simone de Beauvoir, Simone Signo
ret și alții.

BERLIN. La 26 iulie, din ordinul 
procuraturii R.F.G., poliția a ares
tat la locuința sa din Osnabrück pe 
Ludwig Landwehr, președintele or
ganizației din landul Saxonia Infe
rioară a Uniunii persoanelor perse
cutate de naziști, care timp de mulți 
ani a fost deputat în Landtag. Acum 
cîteva luni Landwehr a demascat 
pe asasinii conducătorului muncito
rilor germani Ernst Thälmann — 
S.S.-iștii Berger și Otto — care con
tinuă să rămînă în libertate în Ger
mania occidentală.

o«o

extindere a amestecului american
in Vietnamul de sud

DAR-ES-SALAN. La 27 iulie în 
clădirea parlamentului statului Tan- 
ganica s-au deschis lucrările Confe
rinței femeilor din întreaga Africă. 
La conferință au sosit reprezentante 
din 19 țări ale Africii, printre care 
Ghana, Guineea, Zanzibar, Mali, Li
beria, Kenya, Nigeria, Republica 
Sud-Africană, Togo, Guineea portu
gheză etc.

HAGA. Guvernul olandez a pre
zentat spre examinare parlamen
tului proiectul de lege cu privire la 
o nouă majorare a chiriilor de la 
1 septembrie a.c. cu 10—12 la sută, 
în plus, guvernul intenționează ca 
în anii următori să mai majoreze 
de două ori chiriile.

27
avut 

Pearl 
secretă,

Vara finlandeză e mai sobră de
cît cea care vizitează meleagurile 
dunărene. Aici, la paralela 60, soa
rele de iulie nu e prea dispus să-și 
cheltuiască galbenii pe țărmul bal
tic. Dar așa cum e vremea, capitala 
finică și-a îmbrăcat costumul de 
vară, de culoarea verdelui crud, 
sînt în floare teii, îmbobocesc tran
dafirii.

S-a ivit nu de mult pe străzile o- 
rașului și o altfel de floare, neobiș
nuită, stîrnind atenție și interes : 
margareta cu cinci petale simboli- 
zînd unitatea tineretului din cele 5 
continente — emblema Festivalului 
mondial aI tineretului și studenților 
— desenată pe mari panouri albe 
profilate pe pilcurile de pini și mes
teceni, caracteristice peisajului. O 
privești cu bucurie ca pe un prim 
mesager al apropiatei întîlniri a ti
neretului lumii.

Cel de-al VlII-lea Festival, conti- 
nuînd tradiția, 
stă sub semnul a- 
celorași nobile țe
luri exprimate aici 
prin cuvintele în
scrise în limba 
finlandeză între 
petalele margare
tei: „Pace și prietenie". Exprimate în 
limba în care a fost creată epopeea 
națională finlandeză, Kalevala, a- 
ceste cuvinte au aceeași largă, uni
versală semnificație. Ele vor fi ros
tite zilele acestea de tineri din pes
te 130 de țări de pe toate meridia
nele și paralelele planetei noastre, 
care își vor strînge mîinile pe pă- 
mîntul țării celor o mie de lacuri.

Din Europa, de pildă, reprezen
tanții tineretului din toate țările 
și-au confirmat participarea. Față 
de ultimul festival, de la Viena, cu 
20 este mai mare numărul țărilor 
ce și-au anunțat participarea. Fi
resc : state noi au apărut pe harta 
lumii, multe popoare africane și-au 
cucerit în ultimii 3 ani independen
ța... Și tot față de ultimul festival, 
cu aproape 200 este sporit numărul 
organizațiilor de tineret ce își vor 
trimite delegații și observatorii.

Larg deschise sînt porțile festi
valului pentru toți tinerii care, indi
ferent de concepțiile lor politice, nă
zuiesc la cunoașterea, apropierea și 
înțelegerea reciprocă. Acest spirit, 
al prieteniei și păcii, se desprinde 
din numeroasele mesaje de salut a- 
dresate festivalului ce se va des
chide la 29 iulie. în mesajul tova
rășului Ion Gheorghe Maurer adre
sat participanților la acest festival 
amintindu-se că și poporul romîn 
iubitor de pace a găzduit unul din 
festivalurile mondiale, se face 
urarea ca festivalul de la Helsinki 
să făurească noi punți ale priete
niei care să unească pe tinerii din 
întreaga lume, indiferent de concep
țiile lor politice, filozofice în lupta 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii. Pînă acum s-au primit mesa
je din partea a 19 șefi de state și 
guverne, printre care Radhakrishnan 
președintele republicii India, Joao 
Goulart, președintele Braziliei, Ma
hendra, regele Nepalului, prințul

De la trimisul nostru 
special

mașinile și motocicletele poliției a 
străbătut străzile orașului.

Ziarul „Die Presse” relatează că 
pe diferite șosele, din cauza șiruri
lor lungi de țărani manifestanți, 
circulația a fost întreruptă. „Carint
hia, scrie ziarul, 
tr-o adevărată 
nemulțumiți”.

NEW YORK.
lei de 26 iulie, la poligonul de la 
Cap Canaveral al S.U.A. s-a încercat 
lansarea unei rachete 
laris“. Racheta a fost, 
să în zbor, întrucît 
traiectorie greșită.

s-a transformat în- 
tabără a țăranilor

In după-amiaza zi-

de tip „Po- 
însă, distru- 
pornise pe o

Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, Modibo Keita, președin
tele Republicii Mali, Fidel Castro, 
primul ministru al Cubei. De aseme
nea, marcante personalități ale vie
ții publice, științifice și artistice din 
lume au adresat calde cuvinte marii 
întîlniri.

Gazdele, tineretul finlandez, au 
făcut pregătiri intense. Pornită de la 
Cercul Polar, de la începutul lui iu
nie, ștafeta festivalului a străbătut 
țara, strîngîndu-se cu acest prilej 
jumătate milion de semnături pe un 
apel adresat tineretului lumii și caie 
va fi înmînat eolemn în ziua des
chiderii pe etadionul olimpic. Intîl- 
niri, mitinguri, colecte de fonduri au 
făcut larg cunoscute ideile festiva
lului. 2 000 de tineri alcătuiesc de
legația finlandeză, care e, firesc, cea 
mai numeroasă dintre toate. De cu- 
rînd, în ziarul „Festivaali" a apărut 
declarația primului ministru finlan

dez A. Karialai- 
nen, în care se 
spune între altele: 
Sper că cel de-al 
VUI-lea Festival 
mondial al tinere
tului și studenților 
pentru pace și 

prietenie organizat în Finlanda va 
contribui la cauza păcii și a înțe
legerii reciproce dintre popoare.

Aproape toate ziarele de aci pu
blică știri în legătură cu festivalul.

Sînt însă și unele cercuri cărora 
pacea și prietenia, idealurile nobile 
ale tineretului și ale întregii ome
niri nu le stau la inimă. Cîteva ga
zete reacționare se chinuiesc, biete
le, să demonstreze că festivalul ar 
fi... „dăunător". După datele din 
presă, N.A.T.O. a alocat nu mai pu
țin de 80 milioane de mărci finlande
ze pentru stipendierea organizațiilor 
ostile festivalului. Dar masele popu
lare din Finlanda, care se pronunță 
pentru coexistență pașnică și cola
borare internațională, sînt bucuroa
se de oaspeții pe care-1 primesc.

Aproape n-a existat ceas în ulti
mele două zile în care să nu so
sească aci. mereu alte delegații.

La ora 12,10, am urmărit aluneca
rea pe pistă a avionului avînd pe 
el zugrăvit drapelul patriei noastre. 
Pe aeroport delegația tineretului din 
R. P. Romînă, condusă de Virgil 
Trofin, prim secretar al C. C. al 
U.T.M., a fost întîmpinată de Ossi 
Sjoman, secretarul Comitetului na
țional finlandez pentru pregătirea 
Festivalului, Paavo Kivikoski, secre
tarul Asociației Finlanda-Romînia, 
de membri ai Comitetului interna
țional de pregătire a festivalului, ai 
Uniunii Democrate a Tineretului din 
Finlanda, de tineri finlandezi. Auto
buzele au pornit apoi spre canto
namentul rezervat delegației, așezat 
pe țărmul Mării Baltice, într-unul 
dintre cele mai pitorești cartiere ale 
capitalei nordice. E o școală încă
pătoare, modernă, de pe strada 
Mechelininkatu. Aici, în prag, gaz
dele au intonat o melodie molco
mă, evocatoare — cîntec tradițio
nal de întîmpinare a oaspeților. Ti
nerii noștri au răspuns, la rîndul 
lor, printr-un mic cor improvizat, in- 
terpretînd un cîntec creat special 
în cinstea festivalului. Surpriză plă
cută pentru gazde, strofele în ro- 
mînește au alternat cu altele în 
finlandeză : emoționat, un prieten 
finlandez spunea că delegația 
noastră a adus cu ea căldura — 
și a adăugat zîmbind :

— Firește, nu mă refer numai la 
latitudinea geografică...

La ora cînd transmit aceste rîn
duri, aici, la peste 2 000 km de pa
trie, sînt așteptate în această sea
ră celelalte avioane care vor a- 
duce restul delegației.

Ca întotdeauna, aducem și de 
astă dată la Festivalul tineretului 
lumii, buchetul nostru de flori, al 
păcii șl prieteniei, împărțindu-1 cu 
dărnicie tuturor celor cărora le sînt 
scumpe.

V. VÏNTU 
Helsinki, 27 iulie.
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Evolotia situației dial Algeria
PARIS 27 (Agerpres). — Cores

pondentul agenției France Presse 
relatează din Alger că Ben Khedda, 
președintele G.P.R.A., și alți cîțiva 
lideri algerieni „manifestă opti
mism“ în legătură cu evoluția eve
nimentelor din Algeria 'în ultimele 
24 de ore. Ministrul armatei, Abdel- 
hafid Boussouf, înapoiat la 26 iulie 
în Alger după o scurtă vizită la Tizi 
Ouzou, și-a exprimat speranța că 
„pericolul războiului civil" va scă
dea și că în cele din urmă „totul 
va fi bine". Corespondentul relatea
ză că la 26 iulie au sosit în Alger 
de la Constantine, Bitat, unul din 
adepții Iui Ben Bella, și Ben Tobbal, 
miniștri fără portofoliu. Se așteap
tă sosirea la Alger a lui Moham
med Yazid, ministrul informațiilor, 
în felul acesta, o jumătate din mem
brii G.P.R.A. se vor afla din nou în 
capitală.

După cum relatează coresponden
tul agenției Reuter, la 26 iulie a so
sit la Oran, Ben Bella și unii mem
bri al Biroului Politic al F.E.N. 
Cercurile apropiate de Ben Bella au

relatat la 26 iulie că în principiu a 
fost adoptată hotărîrea ca Biroul 
Politic să fie mutat la Alger, însă 
data precisă a mutării nu a fost 1 
încă stabilită. Reprezentanții acestor 
cercuri au relatat că Ben Bella și 
Biroul Politic vor rămîne la Oran 
timp de cîteva zile.

. Corespondentul din Oran al agen
ției France Presse relatează că unul 
din. liderii Frontului de Eliberare 
Națională, Boumendjel, care spriji
nă pe Ben Bella, a declarat la 26 
iulie într-o convorbire cu ziariștii : 
„Biroul Politic a interzis toate dis
locările _ de trupe dintr-un district 
militar în altul. Această măsură ur
mărește să preîntîmpine orice fel de 
incidente între districtele militare 
care nu au ajuns încă la o înțele
gere politică între ele“. Referindu-se 
la activitatea Biroului Politic, 
Boumendjel a declarat că Ben Bella 
„a comunicat oficial însărcinatului 
cu afaceri al Tunisiei că Biroul Po
litic a luat asupra sa toate proble
mele statului algérien’.

NICOSIA. Referindu-se la „infor
mații parvenite dintr-o sursă demnă 
de încredere“, ziarul „Mahi“ rela
tează că au fost puse la punct pla
nurile de construire de către englezi 
a trei noi stații radar în munții 
Troodos (Cipru). Alături de cele deja 
existente, aceste stații vor cuprin
de întreaga regiune a Orientului 
Mijlociu.

GUAYAQUIL. Hamalii care lu
crează la încărcarea fructelor în 
portul Guayaquil au încetat greva 
la 27 iulie. Ei au obținut satisfacerea 
revendicărilor lor privitoare la a- 
părarea drepturilor

PARIS. Numeroși 
intelectualității din 
blicat în ziarul „La 
test împotriva arestării în Spania a coloana țăranilor supravegheată de

a amestecului militar american în 
Asia de sud-est și, în primul rînd, 
în Vietnamul de sud.

Arătînd că în viitorul apropiat 
participarea americanilor la desfă
șurarea concretă a operațiunilor 
militare va crește tot mai mult, re
vista „United States News and 
World Report“ scrie că „războiul 
în Vietnamul de sud abia a început”.

(Agerpres). 
la baza 
Harbour 

la care

NEW YORK
— Recent a 
americană de la 
o consfătuire 
au participat ministrul de război al 
S.U.A., Robert McNamara, și alte 
oficialități militare americane. Din 
declarațiile făcute după terminarea 
conferinței reiese că discuțiile s-au 
axat asupra planurilor de extindere

loc

sindicale.
VIENA. în Austria continuă de

monstrațiile țăranilor împotriva în
răutățirii situației lor economice. O 
asemenea demonstrație a avut ioc

reprezentanți ai
Franța au pu-
Croix“ un pro- zilele trecute la Strassburg unde
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