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® O oglindă a dezvoltării conti
nue a țării noastre — Despre 
Breviarul statistic al R. P. Ro
mine — 1962 — de Petru Năvo- 
daru (pag. 2-a).

• Descalecă, omule ! — foileton 
— de N. Todiraș (pag. 2-a).

• Colaborare rodnică în inte
resul omului, al vieții — Pe mar
ginea Congresului internațional 
de oncologie — Corespondență 
din Moscova — de Al. Cîmpeanu 
(pag. 3-a).

fruntași 
din exploatării? 

forestiere
Valorificarea superioară a ma

sei lemnoase în Întreprinderile 
D.R.E.F.-Suceava a dus la reali
zarea peste plan, în primele șase 
luni ale anului, a 7 300 mc che
restea, 5 360 mc lemn de celulo
ză, 5 200 mc lemn de mină etc. 
lată cifiva fruntași in producție 
care au contribuit la obținerea a- 
cestor realizări.

Prin valorificarea superioara 
a țițeiului» >

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii’). — Petroliștii de la ra
finăria Cîmpina obțin succese de seamă în lupta pen
tru valorificarea superioară a țițeiului. De pildă, s-au 
aplicat noi rețete de fabricare a uleiurilor și s-au 
obținut componenți pentru uleiuri de calitate supe
rioară precum și vaselină tehnică artificială din frac
țiile parafinoase de țiței. La instalația de parafină, 
prin perfecționarea procesului tehnologic s-a 
un produs cu caracteristici mult mai bune 
cele ale parafinei obișnuite.

In aoest an valoarea produselor obținute 
tonă de țiței a crescut simțitor. Ca 
urmare, colectivul rafinăriei a reali
zat economii suplimentare in va
loare de 795 000 lei la prețul de 
cost.

BRAȘOV (cores?. 
„Scînteii*). — La 
secția vin-alcool din 
orașul Brasov a in
trat în funcțiune o 
linie automată de 
imbuteliere a vinu
rilor. Noua linie, 
de mare productivi
tate, este compusă 
din agregate auto
mate pentru spăla
rea, umplerea si do- 
puirea sticlelor, pre
cum si dintr-o cen
trifugă modernă cu 
o capacitate de 6000 
litri pe oră.
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folosit lemn de mină ci

semestru econo-

și desfășurare ape acest an, în 
producție ce au

obiectiv principal al întrecerii
Ca și în alți ani, colectivele mine

lor aparținînd Trustului „Ardealul“ 
au obținut realizări de seamă în în
trecerea socialistă pentru îndepli
nirea planului în mod ritmic, pe 
sortimente și la toți indicii. Planul 
producției globale și marfă pe pri
mele șapte luni ale anului a fost 
realizat cu 11 zile mai devreme. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
9,2, la sută față de sarcina planifi
cată și cu 15,5 la sută, față de a- 
cecași perioadă a anului trecut. Ca
litatea lignitului și a cărbunelui s-a 
îmbunătățit prin scăderea cu peste 
1 la sută a conținutului de cenușă. 
Prin reducerea prețului de cost s-au 
realizat în primul 
mii de aproape 
4 000 000 lei.

Care au fost căi
le prin care mine
rii trustului nos
tra au obținut a- 
ceste realizări ? 
încă înainte de 
lansarea planului 
consfătuirile de „ . .
avut loc în întreprinderile miniere 
s-a întocmit, pe baza propunerilor 
făcute de muncitori, tehnicieni și in
gineri, un plan de măsuri tehnico- 
organizatonce în care s-a pus ac
centul pe crearea condițiilor ne
cesare ridicării în continuare a 
indicilor de utilizare a mașini
lor și utilajelor. Au fost luate 
măsuri pentru dotarea ateliere
lor mecanice cu diferite utilaje 
și aprovizionarea lor cu piesele 
de schimb necesare. Aceste măsuri

DIN EXPERIENȚA TRUSTULUI 
MINIER „ARDEALUL"

schimb necesare. Aceste măsuri 
au contribuit la efectuarea repara
țiilor în termenele planificate și de 
bună calitate. De asemenea, pentru 
buna desfășurare a producției, 
încă de la începutul anului au fost 
luate măsuri pentru concentrarea 
transportului cărbunelui și aprovi
zionarea cu materiale prin tunelul 
Sărmășag-Chiejd, înlocuindu-se tran
sportul cu funicularele. La sectorul 
minier Surduc au fost înlocuite con
ductele de fier pentru evacuarea a- 
pelor, cu conducte din policlorură 
de vinii. Apele fiind acide, corodau 
conductele de fier și, ca urmare, 
acestea trebuiau schimbate la 
3—4 luni.

în planul de măsuri noi am pre
văzut organizarea unor schimburi 
de experiență între colectivele mi
nelor. învățînd din experiența mi
nerilor din Voivozi, cei din Sărmă- 
șag au extins susținerea metalică 
în galerii și în abatajele frontale. 
Acest lucru a dus la reducerea con
sumului specific de lemn de mină 
cu 5,2 mc pe mia de tone de cărbu
ne. Pe de altă parte minerii din 
Voivozi au învățat cum să sporească 
vitezele de avansare la lucrările 
susținute în inele de bol țari etc. Pe 
baza măsurilor tehnico-organizato- 
rice aplicate, indicele de utilizare a 
havezelor în minele de lignit a 
crescut față de plan cu 566 tone 
material havat pe mașină și lună 
de lucru.

Trustul minier este înzestrat cu 
18 haveze, două combine de înain
tare și una pentru abataje, precum 
și cu 6 mașini de încărcat la înain
tări. Ca urmare, gradul de mecani
zare a operațiilor de încărcare la 
înaintări a crescut aproape de două 
ori față 
perioada 
trecut.

Odată 
în abatajele frontale și în galerii s-a 
trecut la înlocuirea susținerii în 
lemn prin armături metalice. Și re
zultatele în această privință sînt 
nune. Dacă în anul 1961 s-au armat 
metalic 1,3 km de galerii, în semes
trul I al anului acesta susținerea 
metalică în galerii a fost extinsă la 
2,1 km. Prin înlocuirea susținerii în 
lemn, minerii din cadrul trustului 
nostru au realizat în primul semes
tru al anului o economie de peste 
1 200 mc lemn de mină. Este 
adevărat, economia de lemn putea

fi și mai mare dacă la susținerea 
provizorie a lucrărilor de investiții 
nu s-ar fi " ' 
susținere provizorie în metal, așa 
cum de altfel am aflat că se pro
cedează în alte unități.

în atenția noastră a stat și înde
plinirea planului la lucrările de in
vestiții. Au fost luate măsuri în ve
derea desfășurării normale a ac
tivității la săparea și betonarea 
lucrărilor miniere. Brigăzile care 
lucrează la săpări au fost asigurate 
la timp cu materialele de susținere 
necesare prin intrarea parțială în 
funcțiune a unui atelier de prefa
bricate.

La realizarea în bune condiții 
a lucrărilor de in
vestiții miniere au 
contribuit și îm
bunătățirile aduse 
sistemului de be- 
tonare a vetrei 
galeriilor. Prin 
buna organizare 
lucrărilor de in

vestiții întreprinderile miniere din 
cadrul trustului au obținut econo
mii la cheltuielile de investiții în 
valoare de 1,2 milioane lei.

Există condiții ca succesele obți
nute pînă acum să fie dezvoltate în 
continuare în așa fel îneît sarcinile 
prevăzute de Directivele Congresu
lui al IlI-lea al partidului să fie 
îndeplinite în mod exemplar. în a- 
cest scop este necesară o mai in
tensă mobilizare a rezervelor inter
ne din cadrul fiecărei mine. Tre
buie arătat 
miniere din 
aplică decît 
re. La mina 
încărcarea pe rampă a nisipului bi
tuminös se face încă manual. La 
aceeași mină, din lipsă de spirit 
gospodăresc, s-au plătit lunar pena
lizări de zeci de mii de lei pentru 
locații de vagoane. La minele Să
lajul și Voivozi se folosesc încă 
nerațional utilajele. Mașinile de în
cărcat au fost uneori insuficient fo
losite, alteori, ele n-au fost intro
duse la locurile cele mai potrivite 
pentru a da randamente mulțu
mitoare. Există crațere și benzi 
transportoare care funcționează a- 
desea în gol, ceea ce duce la con
sum inutil de energie electrică, la 
scăderea factorului de putere. Alte
ori, n-au fost realizate avansări 
corespunzătoare la abatajele cu 
front lung, lucru care a influențat 
negativ asupra planului de pro
ducție. Lichidarea unor asemenea 
lipsuri ne va da, fără îndoială, po
sibilitatea să obținem rezultate mult 
mai bune în munca noastră. Spriji
nind colectivele minelor să înlăture 
aceste deficiențe, conducerea trus
tului va acorda, în același timp, 
toată atenția ridicării calificării 
muncitorilor, extinderii metodelor 
înaintate de lucru astfel îneît teh
nica nouă să fie 
cît mai largă, să 
mai bune.
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Confecții din lelon
La întreprinderea „Arta modei" din 

Capitală a început in aceste zile fabri
carea a zece modele noi de bluze din 
relon. Tot la această fabrică a Început 
și fabricarea de balonzaide din relon 
căptușite cu jesături textile, pentru băr
bați. Pentru copii au fost introduse în 
fabricafie salopete și canadiene din re
lon căptușite cu diferite țesături de 
bumbac. O parte dintre aceste produse 
au și fost livrate organizațiilor comer
ciale.

de realizările obținute în 
corespunzătoare a anului

cu mecanizarea lucrărilor,

realizat 
față de

dinti-o

Lucrări pe albia Săsarului
BAIA MARE (coresp. „Scînteii). 

— Zilele trecute în orașul Baia 
Mare au început lucrările de îndi
guire a malurilor pîrîului Săsar, 
care trece prin centrul orașului. Pe 
o porțiune de peste 3 km pe ambele 
maluri se construiesc faleze din 
granit și beton.

Prin realizarea acestor lucrări 
edilitare se vor evita inundațiile în 
anotimpul ploios și se vor asigura 
noi terenuri pentru amplasarea de 
blocuri de locuințe.

ION RUSU
șef de brigadă. Lucrează tn pădu- 
de 18 ani. Din anul t950 muncește 

in sectorul III Voltinel — I. F. Ră
dăuți. Acum echipa sa se află în sec
torul 1 Toplița. Respectind indicațiile 
tehnice tn ce privește utilizarea su
perioară a masei lemnoase, Ion Rusu 
cu brigada sa a realizat în ultima 
lună la masa lemnoasă de fag un in
dice de utilizare de peste 80 Ia sută.

că în unele exploatări 
cadrul trustului nu se 
parțial mica mecaniza- 
Voivozi, de exemplu,

DRAG0TÄ 
Trustului minier

MIRON
inginer-șef al 

„Ardealul“ Oradea

>' w

La minele de fier Teliuc se extrage acum, tn numai 18 zile, o cantitate de 
minereu de fier egală cu producția minelor in întreg anul 1938. Creșterea de la 
un an Ia altul a producției și produclivitățil muncii are loc ca urmare a înzestrării 
minelor cu tehnica nouă, a aplicării metodelor avansate de lucru.

In sectorul de exploatare la suprafață, unde în trecut nu exista nici un fel 
de mecanizare, se lucrează acum cil foreze și excavatoare de mare capacitate ; 
cu ajutorul autobasculantelor se transportă minereul din carieră Ia stația de 
sortare. In fotografie : aspect din sectorul de exploatare la suprafață al minei 
Teliuc. (Foto : Agerpres)

COSMOS-7“ — un nou satelit arti
ficial al Pămîntului — a fost lansat 
cu succes în Uniunea Sovietică. (A- 
mănunte în pag. a IV-a).

CEL DE AL VIII-LEA CONGRES IN
TERNAȚIONAL DE ONCOLOGIE și-a 
încheiat lucrările. Peste 5 000 de on
cologi din 70 de țări au dezbătut 
în cadrul congresului de la Moscova 
cele mai importante probleme ale 
luptei împotriva cancerului.

CITEVA MII DE ȚĂRANI ȘI MUN
CITORI ITALIENI au participat 
demonstrația și mitingul pentru 
făptuirea reformei agrare care 
avut loc la Florența.

LA ȘEDINȚA COMISIEI DE ARMIS
TIȚIU DIN LAOS s-a ajuns la o în
țelegere cu privire la încetarea fo
cului, pe baza căreia trupele celor 
trei părți rămîn pe pozițiile lor, iar 
părțile lși asumă obligația de a nu 
spori forțele armate 
lor și de a nu se 
altele.

și armamentele 
ataca unele pe VASILE CUCOȘ

maistru Ia parchetul nr. 59—61 Pie
trosul din sectorul Rișca Mare — I.F. 
Fălticeni. In parchetul său, indicele 
de utilizare a masei lemnoase la ră- 
șinoase a fost de 98,8 la sută.

GENERALĂ A

la 
în- 
au

CONFEDERAȚIA
MUNCII DIN ARGENTINA a hotărît 
declararea la 1 august a unei greve 
generale de 48 de ore în sprijinul 
revendicărilor oamenilor muncii cu 
privire la plata salariilor restante 
și la o serie de alte măsuri.

ȚĂRANII BELGIENI continuă de
monstrațiile împotriva politicii a- 
grare a autorităților. Circa 10 000 
de țărani au organizat o astfel de 
demonstrație la Hammut 
cia Namur.

NICULAI CHIRILESCU 
gaterist la I.F. Falcău. Contribuie 

la succesele obținute de muncitorii 
din pădure prin debitarea rațională a 
cherestelei, aslgurtnd numai produse 
de bună calitate. Depășește planul de 
producție în medie cu circa 15 la 
sută.

RODUL BOGAT AL MUNCII HARNICE

de 
au

folosită pe scară 
dea rezultate tot

pe 
ha 
în 

din

publicității
30 de cu-

o supra- 
cîte 2 750 
medie la
Făcăieni

din Dor Mărunt, raio- 
Lehliu, de pe 150 ha 
realizat o producție

2 560 kg grîu’ la ha, 
la gospodăria din

La terminarea treierișuluî în regiunea București
In provin-

regiunea Maramureș, după vizitarea Muzeului
(Foto : M. Cioc)

ai școlilor din 
de artă din Capitală.

De două zile, în regiu
nea București s-a termi
nat treierișul cerealelor 
păioase. Se poate vedea 
deci rodul muncii depu
se din vara trecută și 
pînă acum. Acolo unde 
colectiviști^ mecapizatp.rii 
și lucrătorii din gospodă
riile de stat au aplicat 
mai bine recomandările 
specialiștilor, au executat 
la timp șl în condiții op
time 
s-au 
gate, 
mult

lucrările agricole, 
obținut recolte bo- 

care depășesc cu 
producția medie la 

hectar realizată pe re
giune. Astfel, 73 
gospodării colective 
obținut de pe o supra
față de 55 114 hectare o 
producție de peste 1 800 
kg grîu la hectar. Dintre 
acestea, 17 gospodării 
colective au obținut de 
pe 13 939 hectare o pro
ducție medie de peste 
2 000 kg grîu la hectar.

Colectiviștii din Țăndă- 
rei, raionul Fetești, au 
recoltat de 
față de 150 
kg de grîu 
hectar, cei

de pe 185 ha 2 670 kg 
grîu la ha ; la gospodă
ria 
nul 
s-a 
de 
iar
.Plosca de.pe 100 hq s-au. 
obținut 2 500 kg grîu în 
medie la ha. Pe anumite 
tarlale recoltele au tost 
și mai mari. La gospodă
ria colectivă din Frățești, 
raionul Giurgiu, de pe 40 
ha s-au obținut cîte 3 000 
kg grîu la hectar ; la gos
podăria din comuna Știu- 
bei, raionul Oltenița, de 
pe 20 ha s-au recoltat 
cîte 3 400 kg la hectar, 
iar la gospodăria din co
muna Buzescu, raionul A- 
lexandria — 4 800 kg la 
ha, în medie de pe 5 hec
tare.

Recolte mal mari de 
grîu au obținut gospodă
riile agricole de stat. Un 
număr de 34 de gospo
dării au obținut de pe o 
suprafață de 48 673 ha o 
producție medie de peste 
2 500 kg grîu la hectar. 
Dintre ele, 18 au recoltat, 
de pe o suprafață de

23 014 ha, în medie peste 
3 000 kg ,'rîu la hectar. 
La G.A.S. Fetești s-au ob
ținut 3 565 kg grîu în me
die la hectar de pe 1 540 
ha ; la G.A.S. Mărculești 
— 3 564 kg la hectar de 
pe 1150; ha ț fiecare din,, 
cele 2 067 de hectare de 
la G.A.S. Pietroiu a dat 
o producție de 3 595 kg. 
Rezultate deosebit de fru
moase au obținut munci
torii, inginerii și tehnicie
nii de la gospodăria de 
stat Dudești, raionul Fe
tești, care de pe întreaga 
suprafață cultivată cu 
grîu, de 1 730 ha, au rea
lizat o producție de 4 097 
kg în medie la hectar.

Producțiile de grîu ob
ținute în aceste gospodă
rii se datoresc executării 
la un nivel agrotehnic 
mai înalt a lucrărilor de 
care depinde soarta re
coltei. Astfel, terenurile 
destinate culturii griului 
au fost arate din timp și 
îngrășate cu cantități în
semnate de gunoi și în
grășăminte minerale. Se
mănatul s-a făcut în epo
ca optimă cu sămînță din 
soiuri productive și în

cantitățile necesare, asi- I 
guiîndu-se în felul aces- ; 
ta o densitate corespun- ; 
zătoare a plantelor. La • 
obținerea unor recolte I 
mari au contribuit și lu- I 
crările de întreținere a 
aujturilor, între care gtă- 
patul și tăvălugitul la 
desprimăvărare.

Pînă la începerea în- 
sămînțărilor de toamnă 
nu mai este mult timp. 
De aceea, acum, după ce 
strînsul recoltei a fost 
terminat, trebuie ca toate 
mijloacelp să fie folosită 
la executarea pe supra
fețe? cît mai mari a ară
turilor de vară — factor 
de bază în obținerea de 
recolte mari.

Este necesar ca expe
riența înaintată a gospo
dăriilor fruntașe în obți
nerea unor recolte mari 
de grîu să fie studiată cu 
atenție și răspîndită cît 
mai larg pentru ca meto
dele bune folosite de 
fruntași să iie aplicate în 
toate unitățile agricole 
socialiste, în vederea ob
ținerii unor recolte și 
mai mari de grîu în anul 
viitor.

LA PARIS a fost dată 
o scrisoare semnată de 
noscute personalități feminine ale 
vieții publice franceze în care se 
cere eliberarea imediată de către 
Franco a iemeilor spaniole aresta
te după mișcarea de protest care a 
avut loc la Madrid la 15 mai, îm
potriva politicii fasciste a guvernu
lui franchist;

Lucrările agricole de vară—la timpul optim
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IN REGIUNEA 
BACĂU Mașinile și tractoarele să fie folosite din plin

în ultimele zile, timpul fiind frumos, 
în întreaga regiune Bacău s-a lucrat 
din plin la seceriș. Datorită bunei or
ganizări a muncii și folosirii întregii 
capacităji de lucru a mijloacelor de 
recoltare, multe unități agricole au 
terminat recoltatul sau recoltează ulti
mele suprafeje. Pînă în ziua de 26 
iulie în întreaga regiune se recol
taseră păioasele de pe o suprafajă de 
50 000 de ha. în unele raioane s-a

ß

Bibs
Ä5S

La G.A.S. Neudorf, raionul Llpova, regiunea Banat, «-a terminat 
recoltatul păioaselor, In fotografie ; un aspect de la recoltatul ultimelor 
Retard cu grlu,

lucrat Tn ultimul timp cu viteze su
perioare celor stabilite. De pildă, 
în raionul Roman în ziua de 25 iulie 
s-au recoltat păioasele de pe o supra
față de peste 2 700 de ha, depășindu-se 
cu mult viteza zilnică stabilită. Colec
tiviștii din Onișcani, raionul Roman, 
folosind întreaga capacitate a combi
nelor și secerătorilor legălori, lucrînd 
și duminica au reușit să termine recol
tatul celor 250 de ha cu grîu în seara 
zilei de 25 iulie. îndrumați de orga
nizația de partid, ei n-au așteptat să 
termine de recoltat întreaga suprafa
ță și apoi să înceapă freierișul. La 
două zile după intrarea în lan colec
tiviștii au început să transporte snopii 
la arie, așa că batoza repartizată a putut 
să treiere. Pentru ca mașina să lucreze 
din plin au rost alcătuite 4 echipe 
care muncesc cu schimbul. Datorită a- 
cesfui fapt, batoza treieră zi și noap
te, depășind viteza stabilită. Elibera
rea terenurilor a permis mecanizato
rilor să înceapă arățurile de vară.

Folosind zi de zi din plin toate mij
loacele mecanice, colectiviștii din Ghe- 
răeșfi, raionul Roman, au recoltat pă
ioasele de pe toate cele 400 ha în 
numai 4 zile. Colectiviștii din Să- 
băoani, același raion, au terminat și 
ei recoltatul păioaselor. Bine se des
fășoară lucrărle și în gospodăriile de 
stat Pufești și Letea Veche, în G.A.C. 
din Ploscuțeni, Buhociu și altele.

Dar nu pretutindeni în regiunea Ba
cău se lucrează într-un ritm intens la 
secerișul și freierișul păioaselor. în nu
meroase unități agrcole ritmul de lu
cru este nesalisfăcător deoarece mij
loacele mecarrce nu sînt folosite din 
plin. Așa stau lucrurile la G.A.C. Be- 
rești-Bistrița, raionul Bacău. în ziua de 
25 iulie la orele 8,30 cele 6 combine 
nu intraseră încă în lan din lipsa sa
cilor. Combinele nu și-au realizat zl 
de zl viteza stabilită. Afîf secretarul

comitetului comunal de partid, cît și 
președintele G. A. C. și președintele 
sfatului popular comunal nu se ocupă 
de buna orgamzare a recoltării și tre- 
ierișului. Gospodăria mai are de re
coltat peste 200 ha. Grîul a ajuns în
tr-un stadiu de coacere afîf de avansat 
îneît există pericolul să se scuture. 
Treierișul a rămas și el în urmă. Pînă 
în ziua de 25 iulie nu se transportase 
la cele 5 arii din comună nici un 
snop. Din cauză că nu a fost elibe
rat terenul pentru a se putea executa 
arăturile, 5 tractoare stau de peste o 
săpfămînă. în comuna Răcăciuni, cele 
4 combine ce lucrează la recoltarea 
păioaselor în cadrul gospodăriei co
lective din această comună nu-și reali
zează viteza de lucru stabilită deoarece 
au ieșit în campanie nereparafe și 
puse la punct cu grijă. Uneori combi
nele încep lucrul mai tîrziu și îl lasă 
mai repede decît ar trebui. S.M.T. 
Adjud a trimis mai multe batoze în 
campanie fără șaibele de transmisie.

în unele gospodării colective există 
încă practica de a începe treierișul 
numai după terminarea recoltării. Ast
fel, la 
Roman, 
sferturi 
nu s-a 
toza.

Tn cea mai
Bacău grîul se 
ful de înaintată 
pierdut poate duce la pierderi însem
nate de cereale. De aceea este nece
sar să fie mobilizate toate forjele pen
tru urgentarea sfrîngerii recoltei. De 
asemenea trebuie să se grăbească
transportul snopilor la arii pentru ca 
batozele să poată treiera din plin.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

gospodăria colectivă Secueni- 
deși s-a recoltat aproape trei 
din suprafața 
început încS

ocupată cu grîu, 
treierișul cu ba

parte a regiunii
des-

mare
află înfr-o fază 
de coacere. Orice timp

Pe’ntru grăbirea 
treierișuluî

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — 
In scopul utilizării cît mai raționale 
a mașinilor și tractoarelor în cam
pania de vară, mecanizatorii de la 
S.M.T. Ghiorac folosesc o metodă 
care contribuie la grăbirea treieri- 
șului. Ion Sabău, mecanic-șef, și 
Ștefan Matei, mecanic de întreți
nere de la S.M.T. Ghiorac, au în
ceput zilele acestea să folosească un 
agregat format dintr-o batoză și o 
combină, acționate de un tractor. 
Treierișul simultan cu batoza și com
bina se desfășoară în bune condiții, 
iar cuplajul nu implică nici un fel 
de modificări la mașini. Avantajul 
constă în faptul că se dublează ran
damentul tractorului. Extinderea 
acestei metode va contribui la eli
berarea unui număr de tractoare 
necesare executării arăturilor 
vară.

de

din 
in-
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Atenție deosebită 
seminteior

Gospodăriile agricole colective 
regiunea Dobrogea au asigurat
treaga cantitate de grîu de sămînță 
necesară însămînțărilor din toamna 
acestui an.

Astfel, pentru suprafața prevăzută 
a fi cultivată cu grîu se vor folosi 
semințe din soiurile care au dat cele 
mai bune rezultate.

în prezent se lucrează la condițio
narea semințelor. Această lucrare a 
fost executată pînă acum la peste 
25 la sută din cantitățile de grîu 
care‘vor fi folosite în toamnă.

Prin grija consiliilor agricole ra
ionale au fost asigurate de aseme
nea condiții bune pentru depozita
rea și păstrarea seminței.

( Strînși ciorchine la 
1 ferestre, sute de copii 
[ își urau bucuroși 
( excursie plăcută. In 
1 trenul ce pleca ieri 
f spre Predeal se aflau

( 
(
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I 
f
I 
II 
I 
f 
f
f • -I vagoanelor

f 
f
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I 
f
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f
( 
( 
f
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( 
I
I

f

(
( peste 200 de elevi 
' bucureșteni, care por

niseră în tabără la 
munte. Alt tren, care 
sosea din Moldova, a- 
ducea în Capitală pes
te 700 de copii din re
giunile Suceava și Ba
cău. Priveau entuzias
mați prin ferestrele

[ blocuri de pe Grivița :
— TU, ca la noi, la 

Onești !
Trenurile sosesc con

tinuu și aduc în Capi
tală peste 1 500 de e- 
levi din șase regiuni 
ale țării (Maramureș, 
Banat, Dobrogea, Su
ceava, Bacău și re
giunea București). Ei 
formează primul lot 
din cei peste 10 000 
de elevi, care vor vi
zita, timp de cinci 
zile, Bucureștiul.

Zecile de profesori, 
deveniți pentru mai 
multe zile ghizi, sînt 

( asaltați cu întrebări. 
i Micii excursioniști vor 
( să afle într-o clipă to- 
f tul: ce vor vedea unde 
1 vor merge...

doar 
și în jur- 
cinemato-

e plină de 
După-amiază

— Deocamdată mer
geți să... vă odihniți, 
le răspunde profesorul 
Dumitru Bădulescu. 
După aceea...

După aceea urmează 
un program bogat, ur
mează cunoașterea Ca
pitalei țării, pe care 
unii au văzut-o 
in ilustrate 
nalele de 
graf.

Prima zi 
noutăți.
elevii vizitează princi
palele muzee ale 
Bucur eștiului. Muzeul 
de artă le dezvăluie 
în față comori ale pic
turii romînești și stră
ine, Muzeul de istorie 
a partidului — lupta 
plină de abnegație a 
comuniștilor pentru ca 
viața tineretului de 
azi să fie fericită. La 
Muzeul „Gr. Antipa" 
se desfășoară o intere
santă „lecție” de știin
țe naturale, iar la Mu
zeul de istorie a orașu
lui București au în 
față, în planșe și foto
grafii, imagini din tre
cutul și prezentul Ca
pitalei.

L-am întrebat asea
ră pe un proaspăt vi
zitator din Onești,

Palade Gabriel, elev 1 
în clasa a III-a : ce ] 
i-a plăcut mai mult ? j

— Bucureștiul, a răs- ] 
puns el. Tot Bucureș- j 
țiul.

Și nu văzuse decît) 
o mică parte. In zilele ) 
următoare cei 1 500 de ] 
elevi vor vizit'a noile ) 
cartiere de locuințe, ) 
parcurile și grădinile ! 
orașului, iar duminică ) 
seara vor participa la 1 
un spectacol dat pen- j 
tru ei la Palatul pio- j 
nierilor. Luni vor face J 
„circuitul orașului” cu ] 
autobuzele, iar marți ) 
vor vizita Uzinele „Se- ) 
mănătoarea”, „T. Via- ■ 
dimirescu”, „7 Noiem.. 
brie”, „Republica”, vor ■ 
merge la noua sală a 
Palatului Republicii ■ 
etc. Miercuri vor face] 
o plăcută plimbare pe J 
arterele principale ale j 
orașului după care vor ) 
porni spre casă.

Ei se întorc în ora- J 
șele si satele lor pur- ] 
tind imaginile vii ale ) 
Capitalei, amintiri de ] 
neuitat ale zilelor pe- J 
trecute ca... bucureș- ] 
teni. I

J 
VASILE TINCU j
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Aspect de la Fabrica de fa
ianță din Sighișoara.

Vă informăm că...
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...manualele pentru clasele VIII—XI 
ale școlilor de cultură generală, școli
lor pedagogice și serale din Capitală 
vor fi puse în vînzare cu începere de 
la 1 august la următoarele librării : 
nr. 34, 12, 74, 30, 10, 37, 11, 73 ,79, 13, 
25, 46, 62, 27, 19, 26, la Librăria Tine
retului, Mihail Eminescu, G. Coșbuc și 
la raionul de specialitate al magazinu
lui „Victoria“.

Manualele școîare penlru clasele
I— VII se vor distribui gratuit prin 
școli.

...la O.N.T, Carpafi, agenția București, 
se primesc înscrieri pentru concedii 
de odihnă la Bușteni, serii de 12 zile 
cu plecarea în zilele de 1 și 2 august.

...în Palatul'Mogoșoaia există o In
teresantă expoziție de artă feudală din 
epoca brîncovenească. Ea poate fi vi
zitată în cursul săptămînii între orele
II— 18, în afară de luni și marți cînd 
esfe închisă.

...la estrada din parcul „23 August" 
au fost reluate spectacolele pentru 
copii. în fiecare sîmbătă și duminică 
dimineața echipe de păpușari ale Casei 
raionale de cultură prezintă pentru cai 
mici piesa „Scufița roșie".

<>to

Constituirea comitetelor

rDv$ca le că, û m u le!

întreținerea aparatelor electrice de uz casnic Pe urmele materialelor 

publicate

regionale de cultură și artă
BANAT

Ca oricare altele, a- 
paratele electrice tre
buie mînuite cu atenție 
și grijă, pentru a li se 
asigura buna 
nare un timp 
îndelungat.

Din dorinfa 
păstra cît mai 
giderul, unele gospodi
ne îl acoperă cu o mu
șama sau cu o husă. Este 
un procedeu pufin re
comandabil, deoarece 
el împiedică aerisirea 
frigiderului și scade pu
terea lui de răcire. Din 
același motiv se reco
mandă și așezarea lui 
la 10—15 cm distan
tă de la perete. La 
prima vedere, s-ar pă
rea că îngroșarea stra
tului de fulgi de ză
padă pe evaporator 
ar produce o tempera
tură mai redusă. Dimpo
trivă, acest strat are 
efectul unui izolant 
care împiedică iradie
rea frigului în dulap sau 
buna funcționare a ter- 
mostatului. în aseme
nea cazuri, este bine 
ca frigiderul să fie o- 
prit pînă se topește toa
tă zăpada. De altfel, o- 
prirea frigiderului, to
pirea zăpezii, spălarea 
și aerisirea lui timp de 
3—4 ore la intervale de 
7—10 zile — constituie 
principalul mijloc de 
menținere în bună stare 
a acestui aparat. E ne
voie de atenție și în fe
lul cum se pun alimen
tele în frigider. Mîncă- 
ruriie nu se vor pune 
decît răcite pînă la tem
peratura camerei și nu-

funcfio- 
cît mai

de a-și 
bine fri-

mai în vase acoperite. 
Pentru înlăturarea miro
surilor mai persistente, 
în frigider se poate in
troduce timp de o zi, 
circa 1 kilogram de căr
bune de lemn, care le 
va absorbi.

Gospodina găsește în 
comerj diferite tipuri 
de mașini de spălat 
rufe. Pentru ca ele să 
funcționeze normal, este 
bine să fie respectate 
cîteva indicații gene
rale. In primul rînd 
aceea ca rufele să fie 
introduse în mașină cînd 
aceasta e în plin 
mers. Este, de aseme
nea, important ca nive
lul apei în mașină să se 
ridice pînă la linia in
dicată în interiorul apa
ratului. Altfel, rufele 
sînt prinse de șnecul de 
agitare, degradîndu-se 
atît ele, cît și motorul. 
Și operația de stoar
cere cere atenție, mai 
cu seamă la mașinile de 
spălat cu centrifugă. 
Prin așezarea uniformă a 
rufelor în coșul de 
stoarcere sînt prevenite 
vibrațiile prea mari, 
care dăunează între
gului sistem de susținere 
a aparatului.

Utilizarea aspirato
rului pare să pună mai 
pufine probleme. Este, 
totuși, necesar ca a- 
tunci cînd 
constată 
nu mai 
praful, 
dacă nu 
fundat furtunul. O ase
menea deficientă poate 
s-o înlăture ea însăși.

Ca orice aparat electric, 
nici aspiratorul nu poa
te fi lăsat să funcțio
neze în gol ; cînd nu 
e minuit, să fie scos din 
priză. Iar în cazul cînd, 
în afara zgomotului o- 
bișnuit de funcționare, 
apar și alte sunete, a- 
paratul trebuie oprit și 
încredințat specialistu
lui.

în general, pentru în
lăturarea oricăror de
fecțiuni ivite la apara
tele electrice de uz cas
nic, este bine ca aces
tea să nu fie date pe 
mîna diletanfilor, căci 
repararea lor presupu
ne cunoașterea amănun
țită a construcției fiecă
rui tip de aparat. In ca
drul cooperației mește
șugărești au fost profi
late unifăfi specializa
te, încadrate cu tehni
cieni care pot rezolva 
cerințele în acest do
meniu.

Foarte important este 
ca aparatele electrice de 
uz casnic să fie t'nute 
în locuri ferite de igra
sie și de aburi.

COSTICA STAN 
tehnician

necesar ca 
gospodina 

că aspiratorul 
absoarbe bine 
să controleze', 
cumva s-a în-

★

în Capitală repararea 
aparatelor electrice de 
uz casnic se poate 
efectua la cooperativa 
„Metalo-casnica“. Lu
crătorii acestei coope
rative pot fi găsifi la 
centrul din sfr. Dobro- 
geanu Gherea nr. 5 sau 
pot fi solicitafi telefo
nic la nr. 16.46.19.

In urma articolului cu titlul „O 
discuție despre calitatea mobilei", 
apărut în ziarul „Scînteia“ din 28 
iunie 1962, Sfatul popular al regiu
nii Brașov, secția de industrie lo
cală, ne răspunde :

Pentru remedierea lipsurilor 
constatate și pentru îmbunătățirea 
calității mobilei, s-a întocmit un 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice pentru fiecare întreprindere. 
S-au dat de asemenea instrucțiuni 
pentru finisarea corectă a mo
bilei.

Serviciile de control tehnic de 
calitate din întreprinderi au pri
mit sarcina să controleze riguros 
fiecare piesă de mobilă.

întreprinderea industrială raio
nală Sighișoara
luat o serie de măsuri pentru ca 
finisajul mobilelor să fie mai în
grijit.

ne răspunde că a

Sînsimion, raio-

într-o notă publicată la rubrica 
„Căminul nostru“ în „Scînteia“ nr. 
5534 era criticat faptul că la a- 
midonul pudră, produs de I.L.S. 
„Amillemn“ din
nul Ciuc, nu se arată modul de 
întrebuințare. în răspunsul trimis 
redacției se arată că în urma a- 
cestei sesizări întreprinderea a 
luat măsuri pentru tipărirea mo
dului de întrebuințare pe cutii.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
Recent, în regiunea Banat a fost 
constituit comitetul de cultură și 
artă al comitetului executiv al sfa
tului popular regional, la ședința de 
constituire participînd și tovarășa 
Constanța Crăciun, președinta Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Din comitet fac parte Ion 
Curea, rectorul Institutului peda
gogic de 5 ani, Eugen Cuteanu, 
președintele filialei din Timișoa
ra a Uniunii compozitorilor, Zol- 
tan Franyo, scriitor, Alexandru 
Jebeleanu, președintele filialei din 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor, Di- 
mitrie Stan, artist emerit, dirijo
rul corului „I. Vidu“ din Lugoj, 
Alexandru Rogojan, profesor la 
Institutul politehnic, Gheorghe 
Leahu, artist emerit, directorul Tea
trului de Stat, Marius Moga, direc
torul muzeului regional, și alți oa
meni de știință șl cultură, scriitori, 
muzicieni, oameni de teatru, cadre 
didactice, conducători ai organiza
țiilor obștești. Președinte al comi
tetului este Gheorghe Leahu, iar 
secretar — Ion Boțan.

Pe baza discuțiilor și a propune
rilor făcute în ședința de constitui
re, biroul comitetului de cultură și 
artă și-a întocmit un plan de acti
vitate în vederea desfășurării mun
cii cultural-educative în perioada 
de vară. Astfel, se pregătește orga
nizarea fazei regionale a celui de-al 
IV-lea concurs al echipelor artis
tice, popularizarea de filme și 
a documentarelor agricole etc. 
Totodată, în aceste zile se va orga
niza o consfătuire regională în ve
derea intensificării muncii cu cartea, 
iar comisia pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice va iniția o se-

rie de conferințe pentru oamenii 
muncii de la orașe și sate.

în prezent, una din preocupările 
comitetului regional este constitui
rea comitetelor de cultură și artă 
raionale și orășenești.

B A C A U

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
Și în orașul Bacău s-a constituit, 

zilele acestea, comitetul regional 
de cultură și artă. Din el fac parte 
51 de membri. Președinte al comi
tetului este I. Niculescu Bru
no, artist emerit, actor la Teatrul 
de Stat din Bacău, iar secretar — 
directorul Casei regionale de crea
ție populară, Radu Cîrneci. Din 
comitet mai fac parte numeroși 
oameni de artă și cultură din re
giune, între care Iulian Anto
nescu, directorul muzeului regio
nal, Covătaru Mureș, directorul 
Școlii populare de artă din orașul 
Bacău, actorul Ghica Constantin, 
directorul Teatrului de Stat din 
Bacău, etc.

în planul de muncă întocmit de 
comitet pentru semestrul II al a- 
cestui an se prevede, printre altele, 
următoarele: organizarea de expo
ziții cu caracter științific la sate, 
sporirea numărului de brigăzi știin
țifice, inițierea unor schimburi de 
experiență intcrraionale pe tema 
muncii cu cartea, editarea de cule
geri de texte pentru brigăzile artis
tice de agitație, de piese într-un act 
și culegeri de folclor noi, organiza
rea studioului artistului amator pe 
lingă teatrele de stat din Bacău și 
Piatra Neamț și filarmonica de stat 
din Bacău, inițierea de lectorate și 
cicluri de conferințe în întreprin
deri și instituții etc.

S-a întîmplat să fiu de față Croi- 
torule, cînd lucrătorii miliției din 
Baia Mare ți-au suspendat carnetul 
de conducere. De unde te cunosc 
cînd îți spun pe nume ? Asta-i bună! 
Poate și dumneavoastră, dragi citi
tori, vă întrebați de unde-l cunosc. 
Păi omul ăsta e cunoscut în Baia 
Mare ca un cal breaz. Ca un cal 
breaz... pe motocicleță.

Buclucul, chipurile, tot de la 
motocicletă s-ar trage. O neîn
țelegere. Unii consideră că mo
tocicleta e un vehicul care te 
ajută să mergi mai repede sau 
cu care te plimbi. Greșesc. Cro- 
itoru știe mai bine. O motoci
cletă e ceva care te ajută să 
storci bani. Casele tot de aceea 
sînt făcute : ca să scoți bani din 
ele. Străzile ? La fel. Ce mai 
încolo și încoace, totul pe lumea 
asta e făcut numai ca să scoată 
Croitoru bani. La facerea lumii, 
cînd au apărut primele pietre, 
tot de aceea au apărut. Ca să 
scoată el bani din piatră seacă. 
Numai de undeva nu vrea să 
scoată bani : din muncă. Din 
muncă nu-i place...

Cum poate cineva să scoată bani 
din motocicletă, din case, din străzi? 
Stați să vedeți.

Dacă are cineva un comision pen
tru Satu-Mare sau vreun sat mai 
mic, deodată, ca din pămînt, apare 
Croitoru zis „Piatră-seacă”.

— Cît dai ?
Sînt unii care-și ajută prietenii 

să învețe să umble pe motocicletă, 
ca să poată lua permis. Croitoru 
însă :

— Cît dai ?
Frate, frate, dar motocicleta « pe 

bani.
Sau, să zicem, îl întrebi unde e o 

stradă. Păi cum vine asta ? Să-ți 
răspundă el pe gratis ?

— Cît dai ?
N-ar fi de mirare să-l vezi în 

autobuz adresîndu-se unei femei cu 
un copil în brațe :

— Iți cedez locul dar... cît dai ?
Ziceam că scoate bani și dintr-o 

casă. Să vedeți cum a făcut. Avea o 
mătușă batrînă care simțea nevoia 
de sprijin. S-a dus la ea :

— Cît dai să te îngrijesc ?
Ce-a făcut, Ce n-a făcut, a aranjat 

tîrgul. I-a dat bătrîna o semnătură. 
Pentru casă. Cum a îngrijit-o pe 
bătrînă, mi-a spus un vecin :

— Mai mult, a chinuit-o. Au ajuns 
și la comisia de împăciuire.

Fapt e că „Piatră-seacă” a intrat 
în stăpînirea casei de pe strada 
Avram Iancu. Apucă-te și scoate 
bani din piatra casei :

— Cît dai pe casă ?
Că avea nevoie de bani. Obligații 

mari. Note de plată la restaurant. 
Chefuri. Scandaluri. Investiții la 
motocicletă : capital de rulment, se 
învîrt roțile și pică banii...

Intr-o bună zi, Croitoru, călare pe
o®o

motocicleta lui, i-a luat de sus pe 
lucrătorii de la circulație : a vrut să 
le arate cum ar fi dacă ar face el 
pe huliganul. Credea că milițianul o 
să facă așa cum face el, că o să-l 
întrebe :

— Cît dai ?
Dar milițianul a zis altfel :
— Să-mi dai carnetul de condu* 

cere.
S-au auzit atunci niște zgomote ca 

de tobă. Era pieptul lui Croi
toru. Se batea cu pumnii în 
piept. Memorie puternică : își 
amintise că e om al muncii. Se 
batea așadar cu pumnii în piept 
și, acompaniat de ritmul ăsta 
se grozăvea că muncește și a- 
nume la o întreprindere de in
dustrie locală. Am fost curios să 
văd cum muncește un om de fe
lul lui. M-am dus la întreprin
dere. Șeful secției a zîmbit cînd 
am întrebat de Croitoru.

— Nu mai lucrează la noi. A 
lucrat. Vorba vine că a lucrat.

A adus foile de pontaj pe ul
timii doi ani. A fost imposibil 
să găsim măcar cîteva luni în

care Croitoru să fi lucrat ca lumea. 
E ca-n „Lacul lebedelor": dansează 
absențele nemotivate de-au umplut 
toată scena.

Am primit la redacție cîteva scri
sori din Baia Mare. Iată ce ni se 
scrie : „Aici, la Baia Mare, ca și în 
întreaga țară, cresc nu numai case 
noi, fabrici noi, ci și oameni noi. 
Dar iată că pe-aici s-a rătăcit un 
om al vremurilor trecute". Iar un 
alt corespondent este de părere că 
și tovarășii de la întreprinderea de 
industrie locală „Cloșca“, unde lu
crase Croitoru, colectivul întreprin
derii poartă o parte de vină pentru 
tot ce am relatat mai sus. „Colecti
vul — se spune în scrisoare — ar 
fi trebuit să ia atitudine în cazul 
Croitoru, să pună în discuție che
furile, absențele nemotivate, menta
litatea lui negustorească, nedemnă 
de un om din zilele noastre".

Te-ai obișnuit să crezi, Croitorule, 
că prietenii, casele, străzile, totul a 
fost făcut numai ca să scoți tu bani 
nemunciți. Păi dacă e să vorbim de 
bani, de capital, atunci dă-mi voie 
să-ți spun ceva. Tu ai un singur ca
pital. Nu-i motocicleta. Nu-i nici 
casa, pe care ai vîndut-o. Nici fișele 
pe care dansează absențele tale. Știi 
care-i capitalul tău ? Ești tînăr, mai 
ai ceva ani în față, timp să țe în
drepți. Dar fii atent : contorul mer
ge. Anii trec. Gluma se îngroașă. 
Dacă nu ești atent, poți să te tre
zești în fața nu știu cărui judecător; 
și cînd o să spui, ca de obicei, „cît 
dai ?“, vezi să. nu-ți răspundă el 
cîți ani îți dă. Anii trec, nu ți-i dă 
nimeni îndărăt. Folosește-ți capita
lul : descăleca, omule, de pe năravu
rile astea, descalecă mai repede !

N. TODIRAȘ

Cinematografe)
FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚA

RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA 
MARII ADRIATICE - Grădina Boema : 
ANSAMBLUL FOLCLORIC DIN R. P. 
BULGARIA și ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „I" din R. P. ROMÎNA - (orele 20). 
Teatrul de vară din „Parcul Herăs
trău“ : ANSAMBLUL FOLCLORIC DIN 
GRECIA — (orele 20). Teatrul de vară 
„Nicolae Bălccscu" : ANSAMBLUL FOL
CLORIC „EDON“ din CIPRU - (ore
le 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : DE 
LA „A" LA „Z“ — (orele 20,15).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ - (orele 16 și 20).

0 offlùtdiï a demtianl mtàm®
färii ßusln

Breviarul statistic al R. P. Ro- 
mîne — 1962, apărut recent, cuprin
de datele esențiale privind dezvol
tarea țării noastre în anul trecut și 
arată cum anul 1961 adaugă noi suc
cese la realizările obținute în anii 
construcției socialismului. El >glin- 
dește convingător, în cifre, faptul 
că ecopomia noastră națională se 
dezvoltă proporțional, multilateral, 
pe o linie continuu ascendentă.

★

Venitul național reprezintă, pre
cum se știe, unul din indicatorii cei ' 
mai semnificativi ai oricărei econo
mii. Breviarul oglindește dezvolta
rea tuturor ramurilor economiei 
noastre, arătînd cum an de an re
surse tot mai mari din venitul na
țional, în continuă creștere, au fost 
alocate atît pentru crearea și dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului, cît și pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului muncitor.

în 1961, venitul național al R. P. 
Romine a ajuns aproape de trei ori 
mai mare decît în 1950 (anul în care 
venitul național atinsese din nou. 
pentru prima dată după război, ni
velul antebelic). Triplarea venitului 
național în numai unsprezece ani, 
adică o creștere medie anuală de 
peste 10 la sută, indică un dinamism 
economic remarcabil.

Volumul fondului anual de inves
tiții a ajuns, în 1961, de peste cinci 
ori mai mare decît în 1950, valoarea 
totală a investițiilor făcute în pe
rioada 1950—1961 ridicîndu-se la a- 
proape 181 miliarde lei. Ritmul me
diu anual al creșterii investițiilor în 
acest interval reflectă avantajele și 
superioritatea sistemului socialist.

Oamenii muncii din industrie au 
adus un aport hotărîtor la crește
rea venitului național. Este semni
ficativ că producția globală a in
dustriei noastre socialiste a ajuns 
în 1961 de aproape patru ori mai 
mare decît în 1950.

în toți acești ani au fost extin
se, modernizate și reutilate între
prinderile, au fost construite și mo
dernizate sute de noi mari întreprin
deri ale industriei extractive și pre
lucrătoare. îndeosebi întreprinderi 
ale industriei grele, au apărut noi 
ramuri ale industriei, reflectînd pre-

al
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ocuparea pentru creșterea cu precă
dere a industriei producătoare de 
mijloace de producție.

Breviarul statistic arată că pro
ducția industriei energiei electrice 
și termice a ajuns în 1961 a- 
proape de cinci ori mai mare 
decît în 1950, iar producția indus
triei combustibilului — aproape de 
trei ori mai mare. Astfel, s-a creat 
baza energetică necesară dezvoltării

Despre Breviarul statistic 
al R. P. Romine — 1962

în continuare a economiei noastre, 
asigurîndu-se totodată materii prime 
necesare industriei chimice și un 
disponibil de produse petroliere 
pentru export.

în ce privește industria siderurgi
că, datorită creării de numeroase 
capacități noi și modernizării celor 
existente, producția a crescut anual 
în medie cu 14,5 la sută, ajungînd 
să fie în 1961 de 4,5 ori mai mare 
decît în 1950. în ce privește dezvol
tarea metalurgiei neferoase, produc
ția a crescut de 4,5 ori în perioada 
1950—1961.

Ramura construcției de mașini și 
a prelucrării metalelor a realizat în 
1961 o producție de șapte ori mai 
mare decît în 1950, sprijinind pu
ternic dezvoltarea proporțională 
întregii noastre economii.

O dezvoltare mai rapidă

a

8 
cunoscut. în cadrul construcției de 
mașini, industria electrotehnică, a 
cărei producție a fost în 1961 de 12 
ori mai mare decît în 1950 ; această 
ramură a făcut progrese importan
te în ce privește asigurarea de echi
pamente necesare electrificării ță
rii, extinderii telecomunicațiilor, în
zestrării altor ramuri cu aparatură 
industrială de măsură, control și, 
recent, de automatizare — precum 
și necesităților de interes cultural,

acest 
1938, 

55 la
prin producția de aparate de radio 
etc. și, într-o măsură, a contribuit la 
îmbunătățirea confortului ' casnic cu 
o gamă tot mai mare de aparate.

în industria chimică au fost in
vestite 9,5 miliarde de lei, asigu
rîndu-se acestei ramuri — care dis
pune de o bază bogată de materii 
prime — cel mai înalt ritm de dez
voltare din întreaga industrie, peste 
21 la sută pe an.

Au fost date în folosință noi ca
pacități de producție în industria de 
exploatare și prelucrare a lemnu
lui, creîndu-se astfel condiții pen
tru valorificarea tot mai bună 
masei lemnoase exploatate.

Concomitent, s-au 
celelalte ramuri ale 
industria alimentară producția 
sporit de 2,6 ori față de 
A continuat să se dezvolte 
dustria materialelor de construcții, a 
cărei producție a crescut în perioa
da 1950—1961 de peste 4 ori și ju
mătate, industria celulozei și hîr- 
tiei și industria textilă, care au 
realizat, anul trecut producții de a- 
proape 3 ori mai mari decît cele 
atinse în 1950.

Datorită dezvoltării continue a 
industriei s-au creat și numeroa
se noi locuri de muncă : în 
1961 numărul salariaților din indus
trie s-a ridicat la 1 358 mii față de 
814 mii în 1950. înzestrarea între
prinderilor cu utilaj modern, ridi
carea calificării celor ce muncesc în 
industrie, organizarea tot mai bună 
a muncii au dus la 
ductivității muncii 
care a ajuns să fie în 1961 de 2,8 
ori mai mare decît

Cum e și firesc în condițiile dez
voltării tuturor ramurilor economiei 
naționale, producția industriei con
strucțiilor a crescut și ea mult în anii 
1950—1961 (de 4,1 ori). Cele 5,9 mi
liarde de lei alocate ramurii con
strucțiilor în anii 1950—1961 au fost realizat, în comparație cu gospodă- 
cheltuite aproape în întregime pen
tru înzestrarea Unităților de con
strucții cu utilaje și mașini, ceea ce 
a îngăduit mecanizarea în măsură 
crescîndă a muncii pe șantiere, ra
mura construcțiilor dobîndind trep
tat caracteristici de organizare șl

dezvoltat 
industriei.

este

a

Și 
în
a 

1950.
in-

creșterea pro- 
în industrie,

în 1950.

tehnicitate, continuitate și ritmici
tate a producției proprii activității 
industriale.

Tocmai datorită asimilării tot mai 
complete a construcțiilor cu ramuri
le industriei se obișnuiește să se 
caracterizeze gradul de industriali
zare a unei țări și după aportul in
dustriei și construcțiilor în venitul 
național. Pentru țara noastră 
aport reprezenta 35 la sută în 
50 la sută în 1950 și aproape 
sută în 1961.

★

După industrie, agricultura
ramura cu cel mai mare aport în 
constituirea venitului național. Pro
cesul complex de transformare so
cialistă a agriculturii, încheiat în 
primăvara acestui an, s-a desfășu
rat în condițiile creșterii continue a 
producției vegetale și animale. A- 
ceasta este una din trăsăturile 
importante ale construcției noas
tre socialiste la sate. Produc
ția globală a agriculturii a fost în 
1961 cu o, treime mai mare decît în 
1938. Față de același an, producția 
totală de cereale a fost în 1961 cu 
18,1 la sută mai mare, iar produc
ția agricolă animală a sporit cu pes
te 50 la sută. Trebuie remarcat fap
tul că efectivul de animale a cres
cut la toate speciile, cu toate dis
trugerile provocate de război și de 
anii de secetă 1946—1947.

Hotărîtor pentru rezultatele obți
nute în construcția socialistă în a- 
gricultură, în dezvoltarea producției 
agricole a fost puternicul ajutor a- 
cordat de stat prin mijloace meca
nizate, cadre de ingineri și tehni
cieni agronomi, credite și altele. în 
decursul anilor 1950—1961 au fost 
destinate agriculturii fonduri în va
loare de 27 miliarde de lei. Aces
te fonduri de investiții au fost fo
losite, în primul rînd, pentru înzes
trarea agriculturii cu un parc im
portant de tractoare și mașini agri- 
cole._ La sfîrșitul anului 1961 exis
tau în agricultură aproape 52 000 
de tractoare fizice — față de numai 
4 049 în 1938 — 48 000 de semănători 
mecanice, aproape 23 500 de combine 
pentru păioase și alte mașini.

Avantajele agriculturii mari so
cialiste s-au exprimat în faptul că 
G.A.S. și gospodăriile colective au

riile individuale, producții sporite la 
hectar la grîu, porumb și alte culturi. 
Au intervenit schimbări și în struc
tura suprafeței cultivate. S-au dez
voltat culturile de floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, cartofi și legume.

Extinderea suprafețelor cultivate 
cu plante de nutreț, mai ales

porumb, a constituit baza dezvoltă
rii producției animale, sprijinită în 
mod deosebit prin fonduri de inve
stiții (în unitățile de stat), avansuri 
și credite (în gospodăriile agricole 
colective). Ca rezultat a crescut pro
ducția de carne (greutate vie), pro
ducția de lapte și de ouă.

încheierea colectivizării 
turii creează condiții pentru 
ducția vegetală și animală 
rească într-un ritm mai intens 
interesul ridicării, în continuare, a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

★

Corespunzător ritmului susținut 
de dezvoltare a economiei naționa
le, de creștere a producției indus
triale și agricole, a sporit și capa
citatea transporturilor. Investiții de 
aproape 17 miliarde de lei au con
tribuit la extinderea și moderniza
rea rețelei noastre feroviare și ru
tiere, a instalațiilor portuare, pre
cum și la creșterea considerabilă a 
parcului de material rulant și mij
loace de transport auto, ca și a 
productivității muncii lucrătorilor 
din această ramură. în 1961, cu un 
număr de lucrători cu 64 la sut: 
mai mare decît în 1950, s-au trans
portat de 3 ori mai multe mărfuri 
și de 1,5 ori mai mulți călători.

Dezvoltarea multilaterală a econo
miei, creșterea continuă a producției 
în toate ramurile industriei și agri
culturii, au dus an de an la ex
tinderea relațiilor economice exter
ne, la creșterea și îmbunătățirea 
structurii exportului, la lărgirea vo
lumului și nomenclaturii importului. 
Volumul total al comerțului exterior 
a sporit, între 1950—1961, de 3,5 ori. 
în prezent, țara noastră are relații 
comerciale cu peste 80 de țări.

*
Creșterea continuă și orientarea 

generală, utilizarea rațională a fon
dului de investiții — în sensul ac
centului pus pe industrializarea so
cialistă și pe dezvoltarea agriculturii 
colectiviste — t 
unor progrese ! 
carea nivelului 
muncii.

între anii 1 
salariaților a 
sută ; salariul 
de cumpărare a 
blat aproape (a 
vînzările de mărfuri cu amănun
tul au crescut de peste 3 ori, 
atît la orașe cît și la sate ; 
mărul total al celor înscriși în

agricul- 
ca pro- 
să spo- 

în

au permis obținerea 
substanțiale în ridi- 
de trai al oamenilor

1950—1961 numărul 
crescut cu 64 la 
real, adică puterea 

i salariaților, s-a du- 
crescut de 1,9 ori) ;

nu-

școli și institute de învățămint su
perior a crescut.de la 2,1 milioane 
la 3,1 milioane, numărul studenților 
crescînd cu 58 la sută (de la 53 de 
mii la 84 de mii); numărul paturilor 
de asistență medicală s-a dublat a- 
proape, trecînd de la 69 de mii la 137 
de mii; numărul spectatorilor la ci
nematografe a crescut de 3,6 ori, al 
celor de teatru, operă etc. de aproa
pe 2 ori ; cheltuielile social-culturale 
făcute de stat pentru învățămint, 
cultură, sănătate, alocații de copii și 
pensii au crescut de 4,5 ori.

Breviarul oglindește de asemenea 
rezultatele dobindite într-un sector 
important al ridicării nivelului de 
trai : construcția de locuințe și gos
podărie comunală. Un fond de in
vestiții de peste 15 miliarde de lei 
a revenit în acești ani gospodăriei 
comunale și construcției de locuințe; 
peste 10 miliarde de lei au fost chel
tuite pentru construcția de locuințe, 
iar restul s-au cheltuit pentru ame
najări edilitare (canalizări, aducți- 
uni de apă, căldură, construc
ții de străzi, înzestrarea orașelor cu 
mijloace de transport în comun etc,), 
în timp ce în primii trei ani ai pe
rioadei 1950—1961 fondurile desti
nate gospodăriei comunale și con
strucțiilor de locuințe reprezentau 
cam 4 la sută din totalul fondurilor 
de investiții, în anii 1959—1961 ele 
reprezentau aproape 10 la sută din 
fondurile de investiții considerabil 
mai mari.

★

Pe cititorul din țară, breviarul îl 
ajută să cunoască și mai bine re
zultatele obținute în construcția 
socialistă de poporul romîn, în 
condițiile colaborării și întrajuto
rării tovărășești cu popoarele ce
lorlalte țări socialiste și bucurîn- 
du-se de sprijinul Uniunii Sovietice. 
Cititorului din străinătate, breviarul 
— care apare și în patru limbi stră
ine — îi transmite un mesaj în date 
statistice despre dezvoltarea conti
nuă a unei țări care a pășit ferm pe 
calea socialismului, a ridicării bu
năstării celor ce muncesc

Scurta trecere în revistă a unora 
din principalele date publicate în 
Breviarul statistic al R. P Romîne— 
1962 nu și-a propus să dea o idee 
completă asupra materialului cifric 
bogat cuprins în această carte, ne
cum asupra economiei noastre în 
ansamblu. Din cele arătate se de
gajă însă o imagine grăitoare a re
zultatelor obținute de întregul nos
tru popor, sub conducerea partidu
lui, în dezvoltarea și înflorirea eco
nomică a țării,

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17,15; 19,45; 22), Elena Pavel (8; 10.15; 
12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22 — grădină 
21,15), Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21), G. Coșbuc (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30), 1 Mai (10,45; 13), Stadionul 
Dinamo (20,30), Arenele Libertății (20,30), 
Stadionul Republicii (20,30), Stadionul 
Giuleștl (20,15). TEROARE ÎN MUNȚI — 
cinemascop : Republica (9.30: 11,45; 14;
16,45; 19; 21,15), 23 August (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19: 21,15), Lumina (9,30 la 14 in con
tinuare ; 16; 18,30; 20,45). ACADEMICIA
NUL DIN ASKANIA : Magheru (10; 12.30; 
15; 17.45; 20,30). PLĂCERILE ORAȘU
LUI : I. C. Frimu (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. Sahla (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21 - grădină 20,15), Grădina
Unirea (21). CER SENIN: București (19; 21). 
ALERG DUPĂ O STEA: București (9; 11; 
13; 15; 17). M-AM SĂTURAT DE CĂSNI
CIE: Tineretului (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15;
20.30) , Libertății (10; 12; 14; 16; 18; 20).
NUMAI O GLUMĂ : rulează la cinema
tografele Victoria (10,30; 12,30; 14.30; 16.30; 
18,30; 20,30), 0 Martie (11; 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- 
dimirescu (21) ALBĂ CA ZĂPADA : 13 
Septembrie (10, 11,30), Tudor Vladimlres- 
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 
Ia cinematograful Maxim Gorki (10: 12; 16; 
18,15; 20.30) FANTOMEI.E DIN SPES
SART : înfrățirea întră popoare (10,30; 
16; 18,15; 20,30) Miorița (10; 12: 14; 16,30; 
18,45; 21). Floreasca (10; 16; 18,15; 20.30), 
Grădina Progresul (20,15), Grădina V. 
Roaită (21,15). RAZE PE GHEAȚA: Grl- 
vlța (16; 18.15: 20,30), Donca Simo (16; 18; 
20 - grădină 20,30) DISCIPOLUL DIA
VOLULUI : rulează la cinematograful 
Mihail Eminescu (15; 17; 19; 21), AL
NOUĂLEA CERC ■ V. Roaită (10; 12; 1.5; 
17; 19), Volga (10; 12; 15. 17; 19; 21). DOUA 
REPRIZE ÎN IAD : rulează la cinemato
grafele Munca (16; 18.15: 20,30), Ilie Pin- 
tllie (15,30; 18: 20.30). CÎND VINE DRA
GOSTEA : Popular (18,15; 20310). Nil TE 
LAȘA NICIODATĂ : Drumul Serii (16; 
18; 20). DUELUL N-A AVUT LOC ; Mo
șilor (11; 16; 18). ÎNVIEREA - ambele se
rii : Olga Banele (16 - grădină 20). B. 
Delavrancea (10; 16; 19,30) OMUL AMFI- 
BIE : 8 Mai (10; 15: 17: 19: 21). UHMË TĂ
CUTE : Luceafărul (15; 17: 19 - grădină
20.30) C David (15.30; 18; 26.30).

TELEVIZIUNE Orele 8.50 - Gimnasti
că de înviorare la domiciliu. 9 00 - E- 
mlsiune pentru copil și tineretul școlar ; 
• Telejurnalul pionierilor. • „în timpul 
verii“ — film primit din partea Tele
viziunii sovietice • ..TICA ȘI RICA ÎN 
VACANȚA“ -- scenetă veselă de Mionra 
Cremene. • Demonstrație dë aeromorie- 
llsm — transmisiune de la Stadionul ti
neretului. 10,30 - EMISIUNEA PENTRU 
SATE. în jurul orei 17,45 - Transmise, 
de la Stadionul Giulești a meciului di 
fotbal dintre echipele Metalul-Rapid difi 
cadrul Cupei de vară „Loto* Pronosport* 
19,30 — Jurnalul televiziunii. 19,45 — Tea
tru în studio ■ Comedia ..COLIERUL“ de 
L. Guard Peach. 20,30 -• Filmul artistic 
„OMUL AMF1BIE“ — o prodtie’ie a stu
dioului cinematografic „Leittfiin“. 21.50 
— Muzică distractivă. Cintă o formație 
instrumentală condusă de tonei Lăză- 
rescu. în încheiere ; Ultimele știri și re
zultatele sportive

CUM E VREMEA
Ieri in țară ■ Vremea a tost frumoasă, 

cu cer schimbător mal mult senin în 
sudul țării înorări accentuate s-au 
produs în Ardeal, Moldova și regiunea 
de munte unde au căzut averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări electrice.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 iulie și 1 august : Vreme instabilă 
și în cilrs de răcire. Cor variabil. Ploi 
locale sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice vor cădea în cea mal 
mare parte a țării, fiind mai frecvente 
în Ardeal șl regiunea de munte Vînt 
potrivit din vest și nord-vest. Tempera
tura aerului în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 șl 30 grade.

crescut.de
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O.N.U. despre prigoana rasistaVizita lui N. S. Hrușciov in regiunea Kursk
din Africa de sud-vest
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aceste minereuri se ridică la 9 mi
liarde tone.
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comună, se îndreaptă spre un im
pas.

„Nu s-a realizat nici un progres, 
a declarat la conferința de presă 
din 28 iulie purtătorul de* 1 * cuvînt 
britanic. Noi nu ne putem prezen
ta la conferința din septembrie a 
țărilor Commonwealthului cît timp 
nu știm ce înțeleg „cei șase" prin
tr-o „politică rezonabilă a prețuri
lor" și prin „acordurile internațio
nale“ care să garanteze desfacerea 
produselor agrare ale țărilor Com
monwealthului".

claraf savantul soviefic Serebrov — 
sînfem datori s8 chemăm Organizația 
Mondială a Sănătății să lupte 'pentru 
o mai bună organizare a acestei opere 
în toate țările“.

Congresul s-a desfășurat înfr-o at
mosferă de colaborare rodnică. El 
poate fi luat drept exemplu de îm
părtășire reciprocă a cunoștințelor și 
experienței savanților din diferite țări 
în interesul comun — al izbăvirii ome
nirii de cancer. Și tocmai în unirea 
eforturilor oamenilor de știință din di
ferite țări, în strîngerea continuă a re
lațiilor dintre ei, în schimbul de expe
riență neîntrerupt, trebuie căutată 

acestei

lupta împotriva războiului, 
eforturilor oamenilor de 

apoi eficiența pentru 
mijloacelor de vindecare a 
sfrîns legate de înlăturarea 
de război, de consolidarea

mit secretar general al falangei 
și a pus unitățile de miliție ale 
acesteia sub comanda armatei. 

1941... Munoz organizează „Di
vizia albastră" (15 000 de oa
meni), string® în cadrul ei pe cei
mai zeloși adepji ai lui Hitler și 
pornește în fruntea ei — conco
mitent comandant și comisar — 
spre frontul de răsărit. După cum 
relatează crohicatul spaniol al 
diviziei, Emilio Esteban-Infantes,
3 934 de oameni din această uni
tate, desființată în 1943, nu s-au 
mai întors acasă.

Decorațiile sale germane, obți
nute pe frontul de răsărit, Munoz 

Grandes le-a 
purtGt chiar lă 
tratativele mili
tare spaniolo-a- 
mericano din 
vara anului 1053. 

Iată care sînt ele : Crucea de fier 
cl. I și 11, Crucea de cavaler și 
Ramura de stejar la Crucea de 
cavaler.

in 1954, cînd președintele Ei
senhower l-a distins pe fostul co
mandant de divizie al lui Hitler 
cu decorația americană „Legion 
oi Merit", spaniolul a declarat 
gazdei sale omericane : ,,Nu de 
mult am lost numit do unii oa
meni criminal de război. Onoru
rile care mi se fac 
tuși să eoni;tme că 
criminal de război, 
Statele Unite întind 
unui caballero'' (1 ?).

Șeful statului; Francisco Fran
co, a știut să răsplătească cu 
dărnicie zelul lui Munoz Grandes. 
El l-a numit gsneral-căpitan (ield- 
mareșal), un titlu care n-a mai 
fost conferit (în Spania — n. r.) 
timp de 35 de ani.

Din 11 iulie, dictatorul spaniol 
l-a pregătit pe căpitan-generalul, 
în vîrstă de 66 de arii, pentru 
cea mai înaltă funcție în stat. în 
clipa în care Augustin Munoz 
Grandes a fost numit, în cadrul 
unei remanieri, vicepreședintele 
guvernului, adică a obținut, în 
mod practic, funcția de premier 
— un post nou creat — un de
cret al șefului statului a anunțat 
că, după Franco, această țară 
din Peninsula Iberică va fi con
dusă de don Augustin.

Vicepreședintele, se arată în 
decret în stilul încîlcit al comu
nicatelor spaniole, va „prelua 
funcțiile care i-au tost atribuite 
în mod special". Cea mai im
portantă funcție : înlocuirea șefu
lui de stat „în cazul unei va
canțe, absențe sau boli".

Decretul reflectă hotărîrea lui 
Franco de a-i transmite, după 
moartea sa, conducerea unei for- I 
țe fără de care (după părerea j 
sa — n. r.) nu se ooate face poli- ; 
tică în Spania : cwftata". <

Ce plăcută este o plimbare „Ia șosea", mai ales în aceste zile toride împre
jurimile Pavilionului Expoziției economiei naționale au devenit un nou loc de recreere a bucureșteni- 
lor. La atracția acestui loc contribuie frumoasa creație arhitectonică realizată după proiectul unui colec
tiv de arhitecți in frunte cu arh. Damian Ascanio, rectorul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu" din 
București.

(...Și, cu acest prilej, o întrebare : bucureștenii regretă că în preajma pavilionului, pe aleile de acces, 
n-au fost așezate bănci ; nu s-ar putea rezolva această cerință, mai ales că aleea din dreapta ar permite 
dispunerea lor fără a se afecta perspectiva genera lă ?).

Festivalul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice

Sîmbătă au continuat în Capitală 
manifestările prilejuite de Festiva
lul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice.

Pe scena Teatrului de vară din 
parcul de cultură și odihnă Herăs
trău, ansamblul italian „Canterini 
romagnoli“ a prezentat un al doi
lea spectacol în cadrul festivalului. 
In același timp, au fost prezentate 
programe artistice la grădina „Boe-

Echipa R. P. Romine a cucerit 
Cupa balcanica la tenis

BRAȘOV 28 (Agerpres). — Echi
pa R. P. Romîne a cîștigat, neîn
vinsă, cea de-a treia ediție a Balca
niadei de tenis și a primit Cupa 
balcanică cucerită la primele două 
ediții de selecționata Iugoslaviei. In 
ultimul meci, tenismanii romîni au 
întrecut cu 3—0 echipa. R. P. F. 
Iugoslavia. Țiriac a cîștigat prin 
neprèzentare la Nicolici, Bosch l-a

in c î tev
Pe velodromul Dinamo din Capitală 

s-au desfășurat sîmbătă două finale con- 
tlnd pentru campionatul republican de 
Ciclism. La viteză, titlul de campion a 
revenit lui Vasile Oprea (Steaua) care 
l-a învins în finală pe Tache Petre, 
campionul de anul trecut.

In proba de 500 m cu start de pe loc 
(juniori), titlul de campion a fost cîști
gat de Vasile Burlacu (Steaua).

★

Desfășurată aseară în sala sporturilor 
Floreasca, întîlnirea de haltere dintre 
echipele Steaua București și Dubla 
Plsen, s-a terminat cu rezultatul de 5—2

Colaborare rodnică in interesul 
omului, al vieții

Pe marginea Congresului internațional de oncologie

— oncologi, 
reprezentanți a o

Azi, sîmbălă, s-a încheiat la Mosco
va cel de-al 8-lea Congres internațio
nal de oncologie. Timp de 7 zile, dra
pelele a 70 de țări au fluturat în fața 
monumentalei clădiri a Universității 
din Moscova.

Circa 5 000 de savanți 
fizicieni, chimișfi, 
serie de noi ramuri ale științei — s-au 
adunat aci pentru a-și împărtăși reci
proc cele mal noi rezultate obținute 
în țările lor în dezvoltarea cercetărilor 
în domeniul oncologiei și al organiză
rii luptei împotriva îmbolnăvirilor can
ceroase.

încă în ziua deschiderii congresului 
s-a subliniat necesitatea arzătoare a 
uniri! eforturilor specialiștilor din toate 
țările pentru a pune capăt acestui fla
gel. Profesorul O. Baroian, vicepre
ședintele Organizației Mondiale a Să
nătății, a arătat că anual pe globul pă- 
mîntesc mor de cancer circa 2 mili
oane de oameni și se înregistrează 5 
milioane îmbolnăviri. Dar niciodată 
concentrarea eforturilor pentru învin
gerea acestei boli n-a fost mai mare 
ca acum. Tocmai pentru a apropia ziua 
cînd această posibilitate va deveni 
realitate, s-au adunat la Moscova sa- 
vanții participanți la congres.

în cele 20 de secții ale congresului, 
s-au făcut peste 800 comunicări. Con
ținutul principal al lucrărilor l-a cons
tituit sintetizarea 
în ultimii ani în studierea 
a apariției, dezvoltării, diagnosticării și 
tratamentului cancerului.

Problema cauzelor și condițiilor de 
apariție a tumorilor canceroase a fă
cut obiectul unor largi discuții, Trebuie 
spus că în această privință, în rîndul 
oamenilor de știință nu există pînă în 
prezent o părere unitară. Toți savanții 
sînt însă de acord că tumorile cance
roase sînt produse de un complex în
treg de cauze.

Mulți participant! — și în primul rînd 
savanți sovietici, americani și din alte 
țări — s-au referit la rolul virusurilor 
ca agenți ai cancerului. Prof. A. Graffi 
(R.D.G.), care a prezidat ședința sec
ției virusologilor, consideră că ipoteza 
virotică cu privire la geneza tumorilor 
la om va fi confirmată în viitorul 
apropiat. Savantul german și-a susținut 

experienței acumulate
profilaxiei,

ma“ de către formația Edon din 
Cipru și ansamblul folcloric din 
R. P. Albania.

★

La Institutul de folclor a avut loc 
o întîlnire între folcloriști romîni 
și specialiști 
Festivalul de 
canice și din 

străini, invitați la 
folclor al țărilor bal- 
zona Mării Adriatice.

(Agerpres)

cu 7—5, 6—1, 6—3 pe Jelici, 
dublu, Țiriac și Mărmureanu

învins
iar la
au dispus cu 6—2. 6—2, 6—1 de 
perechea Jelici-Josici.

Meciul pentru locul trei dintre e- 
chipele Greciei și R. P. Bulgaria s-a 
întrerupt din cauza
Conduce Grecia cu 1—0. întîlnirea 
va’ fi continuată astăzi dimineață. ”

întunericului.

a r î n d u r i
în favoarea sportivilor romîni. în limi
tele cat. pană, Fiți Balaș a stabilit un 
nou record al tării noastre, la stilul a- 
runcat cu o performantă de 142,5 kg.

★

Un public numeros a aplaudat sîm
bătă seara pe stadionul Republicii echi
pa de box (juniori) a tării noastre vic
torioasă cu 8—3 in meciul susținut cu 
selecționata juniorilor din R.. P. Unga
ră. Au evoluat cu mult succes in aceas
tă gală tinerii Buzuluc (hîrtie), Crudu 
(cocoș), Niculescu (ușoară) și Chivăr (se- 
mimijlocie). Din echipa oaspete s-au re
marcat Pataki și Magyar. (Agerpres) I

afirmația, referindu-se la un șir de in
teresante experiențe făcute de omul 
de știință sovietic B. M. Bergold.

In general, după cum arată savantul 
sovietic prof. Serebrov, în baza refera
telor prezentate la congres, în timp 
ce s-a stabilit cu certitudine că la ani
male tumorile spontane pot fi provo
cate realmente de virusuri, nu se poate ’ 
afirma același lucru în privința forma
țiunilor maligne la om. Știința nu a

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 

progresat deocamdată mai departe de 
ipoteze cu privire la originea virofică 
a cancerului la oameni. „După părerea 
mea, a subliniat savantul, materialele 
expuse la congres au întărit teoria 
pluralității cauzelor care determină 
evoluția cancerului".

Dintre multiplele cauze care concură 
la formarea tumorilor canceroase, une
le sînt de pe acum cunoscute. S-a 
constatat, de pildă, că acțiunea siste
matică a radiați'lor sau a anumitor sub
stanțe asupra omului, fumul coșurilor 
uzinelor, gazele de eșapament, fuma
tul — contribuie la apariția cancerului. 
Este îndeobște cunoscută larga răspîn- 
dire a acestei boli în rîndul homari
lor din Anglia.

Cu Interes a fost ascultat referatul 
profesorului L. Șabad, membru al Aca
demiei de Științe Medicale a U.R.S.S. 
— Dispunem de asemenea date ale 
statisticii medicale — a spus el — care 
ne îngăduie să vorbim despre o legă
tură între îmbîcsirea atmosferei și răs- 
pîndirea cancerului pulmonar. Cance
rul pulmonar se întîlnește mai des în 
marile orașe pline de fum decît în lo
calitățile sătești. în Uniunea Sovietică 
se acordă o deosebită atenție creării 
unui bazin aerian curat deasupra ora
șelor.

Problemele legate de proveniența 
cancerului au fost discutate în multe 
secții. Profesorul japonez Marido Isate, 
ca și mulți alți savanți, consideră că, 
unele celule cu ereditate malignă apar
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OLTEȚU (coresp. „Scînteii!'). ] 
— în comunele și satele raio- ) 
nului Oltețu din regiunea Ol- j 
tenia sînt în curs de construe- j 
țle 62 de obiective social-cul- J 
turale. Majoritatea lor sînt j 
școli. La Bălcești, de exem- j 
piu, se fac ultimele lucrări de J 
finisaj la noua școală medie, j 
iar în ....... ~ .
turnat fundația unei alte școli 
medii. în comuna Diculești și 
în satul Popești noile școli sînt 
aproape terminate. în acest 
raion sînt în construcție 27 de 
școli.

Sînt în curs de realizare și 
alte obiective: o policlinică și 
o piață modernă la Bălcești, 
un dispensar în comuna Roșii
le, cămine culturale în comu
nele Puești și Văleni. în satul 
Otetelișu se extinde electrifi
carea, iar în comunele Frățila 
și Bulzești se dezvoltă rețeaua 
de radioficare.

Multă atenție se acordă în 
raion și întreținerii drumuri
lor. Față de 37 500 tone piatră, 
cîte s-au transportat anul tre
cut pe șoselele și drumurile 
raionului, anul acesta' s-a pre
văzut a se transporta și îm
prăștia 75 000 tone de piatră, 
în scopul reducerii cheltuieli
lor pentru transportul pietrei, 
s-au descoperit noi cariere.

La fi ecare locuifor, un fibrei 
C. E. C.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — In 
.regiunea Brașov, valoarea depuneri
lor pe librete de economii C.E.C. a 
creșcut în primele 7 luni ale anului 
cu 30 la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut, iar numărul de
punătorilor a crescut cu 70 000. As
tăzi la fiecare locuitor există un 
libret C.E.C.

în organismul fiecărui om și, probabil, 
mult mai des decît se crede, Dar ele 
nu produc întotdeauna tumori, Siste
mele de apărare și reglare ale orga
nismului, dacă funcționează normal 
previn de obicei boala.

In timp ce zeci de oameni de știință 
își confruntau datele culese în timpul 
îndelungatelor și stăruitoarelor cerce
tări cu privire la cauzele cancerului, în 
diferitele săli ale congresului se discu
tau alte aspecte ale problemei. De
sigur, însemnătatea capitală au avut-o 
discuțiile cu privire la mijloacele pen
tru prevenirea și vindecarea canceru
lui.

Infr-unul din auditoriile Universită
ții, cei prezenți au ascultat cu interes 
referatul unui renumit oncolog — pro
fesorul Jean Maisin din Belgia.

Vindecarea cancerului — se auzea 
vocea domoală a profesorului — are 
o importanță uriașă pentru omenire. 
Dar ar fi și mai bine dacă s-ar exclude 
posibilitățile de îmbolnăvire. Se poate 
oare ajunge acolo incit organismul 
omului să devină imun față de tumorile 
maligne ? Profesorul consideră că a 
crea imunitate corpului omenesc față 
de îmbolnăvirile canceroase este mai 
ușor decît a găsi preparate eficiente 
pentru vindecarea lor. După părerea 
lui, căutarea metodelor de creare a 
imunității împotriva cancerului trebuie 
să devină direcția principală în onco
logie. în comunicarea sa, savantul bel
gian se bazează pe datele provenite 
din experiențele sale, ca și ale savan
tului sovietic L. Zilber.

Pînă în prezent, mijloacele princi
pale de luptă împotriva tumorilor erau 
operațiile chirurgicale și terapeutica 
pe bază de radiații. Acestor me
tode verificate în timp, congresul a 
continuat să le acorde atenția cuvenită, 
în interesul neîncetatei lor perfecțio
nări. lată, în sala de proiecție se ru
lează două filme științifice create sub 
conducerea profesorului sovietic A. Sa- 
vinîh, despre operarea cancerului la 
plămîni și la stomac. După vizionarea 
filmului, prof, Savinîh explică specia
liștilor că în clinica Iul s-au făcut pînă 
acum aproape 700 asemenea operații

KURSK 28 (Agerpres). — La 27 
iulie, primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
a sosit la Combinatul de minereu de 
fier Mihailovka, din regiunea ano
maliei magnetice de la Kursk, unde 
a luat cunoștință de munca mine
rilor și de mersul lucrărilor în ve
derea lărgirii minei de la Mihai
lovka.

Aci, în centrul R.S.F.S.R., geologii 
sovietici au explorat zăcăminte de 
minereu de fier extrem de bogate, 
care au fost apreciate la cîteva zeci 
de miliarde tone. în regiunea ano
maliei de la Kursk se construiesc 
o serie de mine.

Mina de la Mihailovka a și fost 
dată în exploatare. în această re
giune geologii au descoperit apro
ximativ 500 milioane tone minereu 
concentrat. în ceea ce privește cuar- 
țitele conținînd pînă la 38—48 
sută fier, zăcămintele cunoscute

Dan realizările 
țărilor frățești

R. P. BULGARIA

SOFIA 28 (Agerpres). — Direcția 
centrală de statistică de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P. Bul
garia a comunicat că în primul se
mestru al anului 1962 planul pro
ducției industriale globale a fost în
deplinit în proporție de 102,4 la 
sută.

în comparație cu primul semestru 
al anului 1961, producția industrială 
globală a crescut cu 9,2 la sută. în 
anul în curs au fost lărgite supra
fețele agricole, a sporit șeptelul de 
vite.

R. D. GERMANĂ

BERLIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., Consi
liul de Miniștri al R. D. Germane a 
analizat îndeplinirea planului econo
miei naționale a republicii pe pri
mul semestru al anului 1962.

Karl Mewis, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, a arătat în 
raportul său că volumul producției 
industriale a fost în această perioa
dă cu 7 la sută mai mare în com
parație cu perioada corespunzătoare 
a anului precedent. S-au obținut 
rezultate bune în industria cărbu
nelui, metalurgiei, industria chi
mică.

O9O

Un nou obstacol în calea aderării Angliei 
comunăla Piața

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
„Miniștrii Pieței comune și Angliei, 
relatează Reuter, după 9 ore de toc
meală strînsă și-au întrerupt în zo
rii zilei de 28 iulie tratativele fără 
să realizeze vreun progres în pro
blema cheie privind aderarea An
gliei la Piața comună". Surse demne 
de încredere afirmă că tratativele 
în problema oferirii unor piețe de 
desfacere compensatoare pentru Ca
nada, Australia și Noua Zeelandă, 
în cazul aderării Angliei la Piața

îndoială efectul

sporirea eficaci- 
aplicarea medi-

șl că 95 la sută din ele au dat rezul
tate pozitive.

La congres s-a demonstrat însemnă
tatea tot mai mare pe care o capătă 
în vindecarea cancerului chimiotera
pie. Primii pași în acest domeniu au 
fost tăcuți. în laboratoarele din dife
rite țări se experimentează zeci de 
preparate menite să distrugă tumorile, 
fără a ataca țesuturile sănătoase. Sa
vanții americani au raportat la congres 
despre noul lor preparat „5-Fforuracil“, 
în fimp ce medicii sovietici și-au îm
părtășit experiența în crearea și ex
perimentarea medicamentului denumit 
„Sarkolizin“. Un grup de oarți.eni de 
știință din China a relatat că unii 
compuși de antimoniu și alte metale 
grele, frînează sinteza substanțelor în 
țesuturile tumorale. în sfîrșit, s-au creat 
și se încearcă antibiotice anticance- 
ro’ase.

Ample discuții a stîrnit problema : 
„Cum să fie îmbunătățită influența 
asupra organismului, a preparatelor 
deja existente ?" Omul de știință ame
rican J. Burchenal a vorbit despre ex
periențe interesante în legătură cu 
aplicarea combinată a preparatelor. 
Fiecare dintre preparate are particula
ritățile sale pozitive și combinarea lor 
rațională va spori fără 
tratamentului.

O altă cale pentru 
lății tratamentului este 
camenfelor în doze mari. Dar aici se 
ivește'o greutate: trebuie înlăturată 
influența primejdioasă a dozei mari 
asupra întregului organism. Unii oa
meni de știință au propus în asemenea 
cazuri grefa (transplantarea) măduvei 
oaselor. Experiențe de acest fel au 
avut loc. Despre aceste experien
țe a vorbit dr. O. Costăchel, directorul 
Institutului de oncologie din Bucu
rești. Măduva oaselor se extrage de 
la un bolnav de cancer înainte de ad
ministrarea medicamentelor. Acest lu
cru se face pentru a feri o parte a 
măduvei oaselor de influența vătămă
toare a medicamentelor. Apoi, bolna
vului i se administrează o doză inten
să de preparat anfifumoral, după care 
îi este redată organismului 
tă), măduva oaselor care 
luată temporar.

La Congresul internațional 
logie a fost discutată problema 
rării bolnavilor de cancer în stadii a- 
vansate de îmbolnăvire. Schimbul de 
păreri în problema organizării 
anticanceröase în diferite țări, a 
dit că un sistem armonios de 
anficanceroasă pe plan național 
elaborat deocamdată numai în 
nea Sovietică. „Noi, oncologii —

(regrefa- 
i-a fost

de onco- 
ajuto-

luptei 
dove- 
luptă 

a fost 
Unlu- 
a de-

KURSK 28 (Agerpres). — La 
28 iulie N. S. Hrușciov a sosit la 
Kalinovka (regiunea Kursk) — satul 
său natal unde, împreună cu alți 
conducători ai partidului și guver
nului, a vizitat timp de 
ogoarele colhoznice.

La prînz, în fața casei de cultură 
a colhozului a avut loc 
la care au participat numeroși col
hoznici din Kalinovka și din satele 
vecine. La miting a luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov.

Declarația Comitetului Politic al P.C. 
din Marea Britanie

LONDRA 28 (Agerpres). — Comi
tetul Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanie a dat publicită
ții la 28 iulie o- declarație în legă
tură cu cuvîntarea rostită la 26 iulie 
de primul ministru Macmillan în 
Camera Comunelor.

Primul ministru englez, se arată 
în declarație, a ignorat complet în 
cuvîntarea sa serioasa criză prin 
care trece în prezent economia An
gliei, creșterea șomajului și perico
lul concedierilor în masă care pla
nează asupra muncitorilor dintr-o 
serie de ramuri ale industriei, ma
jorarea prețurilor care devansează 
creșterea salariilor și a pensiilor.

Toate forțele progresiste din țară, 
se arată în declarație, trebuie să se 
unească pentru organizarea de noi 
alegeri în scopul renunțării la poli
tica de înghețare a salariilor, pen-

o» o

„Indiscrețiile“ lui 
produsa

BONN 28 (Agerpres). — „Depu
tății din Bundestagui vest-german 
sînt cumpărați și plătiți de capita
liști”. Acest lucru îl recunoaște 
Fritz Berg, președintele Federației 
industriașilor din Germania occi
dentală, într-un interviu publicat 
de ziarele „Hamburger Abendblat” 
și „Der Spiegel”. „Industriașii nu 
vor fi decît foarte îneîntați dacă 
toate partidele vor fi finanțate de 
către stat — a spus el. Vom putea 
economisi în acest caz bani și, pro- 
cedînd ca și multe alte țări, vom 
putea pur și simplu cumpăra nu
mărul necesar de deputați”.

Declarațiile lui Berg au stîrnit

rienfă neîntrerupt, trebuie 
cheia rezolvării cu succes a 
probleme.

Participanfii la congres sînt 
care s-au consacrat unei profesii 
nu are legătură directă cu politica. Nu 
pufini dintre delegați au relevat însă 
legătura dintre lupta împotriva can
cerului și 
Succesul 
știință și 
omenire a 
bolilor sînt 
pericolului 
păcii.

oameni
ce

AL. CÎMPEANU
Moscova, 28 iulie.

Illli? ' a»?

în legătură cu lucrările celui de-al 8-lea Congres international de 
oncologie s-a deschis la Moscova o expoziție internațională de apara
tură medicală, utilaj pentru laboratoare, preparate terapeutice și litera
tură medicală.

în fotografie : aspect din secția de aparatură medicală sovietică.

NEW YORK (Agerpres). — Comi
tetul Special al O.N.U. pentru Afri
ca de șud-vest a adoptat vineri un 
raport prezentat de președintele și 
vicepreședintele comitetului care au 
vizitat cu cîteva luni în urmă acest 
teritoriu.

Raportul conține următoarele 
concluzii și recomandări :

1. Guvernul sud-african continuă 
să aplice în Africa de sud-vest po
litica de apartheid, ceea ce este 
contrar mandatului de tutelă, Cartei 

tru reducerea cheltuielilor militare 
și a impozitelor.

Comitetul politic se pronunță cu 
hotărîre împotriva participării An
gliei la Piața comună deoarece a- 
ceasta „subminează independența 
Angliei și intensifică criza economi
că“ și cheamă la lărgirea comer
țului între Est și Vest și la .convo
carea unei conferințe internaționale 
care să discute problema creării u- 
nei organizații internaționale de co
merț.

în încheiere Comitetul Politic al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie cere „naționalizarea monopo
lurilor, abandonarea politicii răz
boiului rece, renunțarea la N.A.T.O., 
renunțarea la strategia și experien
țele atomice, lichidarea bazelor 
străine de pe teritoriul englez, obți
nerea neîntîrziată a unui acord cu 
privire la dezarmare“.

Berg și reacția 
la Bonn
indignarea opiniei publice și au pus 
în încurcătură cercurile' conducă
toare de la Bonn. Kehut, lider al 
Partidului liber democrat, care face 
parte din coaliția guvernamentală, 
l-a dat în judecată pe Berg pentru 
„defăimarea Bundestagului”. El a 
adresat de asemenea o scrisoare 
președintelui Bundestagului, Ger- 
stenmaier, în care cere acestuia să 
ia măsuri împotriva lui Berg. Se 
anunță că Gerstenmaier a dat 
deja indicații departamentului său 
juridic să examineze acest „caz” 
din punct de vedere al „concordan
tei cu faptele” și „din punct de ve
dere juridic”.

Ziarul „Frankfurter Rundschau” 
aduce aspre reproșuri lui Berg pen
tru „indiscrețiile” făcute și cere în
lăturarea lui din postul pe care îl 
ocupă. „Industria vest-germană, 
scrie ziarul, nu poate tolera un pre
ședinte care nu știe să-și țină gura, 
chiar dacă acest președinte are 
strînse relații cu cancelarul federal”.

orao

Urmașul lui Franco

colonel — șeful

Sub titlul „Camarazi vechi", re
vista vest-germană „DER SPIE
GEL" îl prezintă pe generalul Mu
noz Grandes numit recent locții
torul și presupusul urmaș al dic
tatorului spaniol Franco.

„în septembrie 1925 — relatea
ză revista — în fruntea unității 
sale, maiorul spaniol Augustin 
Munoz Grandes debarcă în gol
ful Alhucemas, pe țărmul nord- 
african. Cîteva minute mai tîrziu, 
spaniolii atacă pe răsculații ma
rocani de sub comanda conducă
torului lor, Abd el-Krim.

După scurt timp, Munoz Gran
des raporta unui 
operației — că 
atacul a reușit. 
Numele colone
lului era Fran
cisco Franco.

Zilele de
Alhucemas au pecetluit priete
nia dintre Munoz Grandes și 
Franco, o prietenie care a exer
citat în repetate rînduri influen
ță asupra soartei Spaniei. Cu cit 
a urcat mai sus colonelul Franco, 
cu atît mai loial l-a urmat ma
iorul Munoz Grandes La începu
tul lunii iulie 1962, prietenia din
tre cei doi s-a transformat în is
torie : Franco, șeful statului spa
niol, l-a desemnat pe Munoz 
Grandes ca succesor al său.

După terminarea războiului ci
vil, Franco și-a văzut amenințat 
regimul militaro-birocratic de di
sensiunile din sînul falangei. A 
recurs la Munoz Grandes. L-a nu- 

Răsfoind presa străină

la

Națiunilor Unite și declarației drep
turilor omului.

2. Nu există nici un indiciu care 
să arate că Republica Sud-Africană 
pregătește teritoriul pentru acorda
rea unei autonomii interne.

3. Majoritatea africanilor doresc 
ca O.N.U. să-și asume administra
rea teritoriului. Fără folosirea for
ței sau a altor măsuri de constrîn- 
gere nu este posibilă aplicarea re
zoluțiilor Adunării Generale în pro
blema Africii de sud-vest și împie
dicarea anexării ei de către Repu
blica Sud-Africană.

4. De aceea se impune o acțiune 
energică : Adunarea Generală va 
trebui să preconizeze revocarea tu
telei Republicii Sud-Africane asu
pra Africii de sud-vest, să-și asume 
administrarea teritoriului și la ne
voie să adopte sancțiuni și alte 
măsuri coercitive.

★

Africa de sud-vest este o fostă 
colonie germană care, printr-o ho- 
tărîre a Ligii Națiunilor a fost tre
cută ■ sub tutela Uniunii Sud-Afri
cane (astăzi Republica Sud-Africa
nă). Guvernul rasist sud-african re
fuză însă în prezent să recunoască 
sistemul internațional de tutelă și 
atribuțiile O.N.U. în această pri
vință și a anexat de fapt Africa de 
sud-vest, extinzînd rînduielilê ra
siste și în acest teritoriu.

PENTRU CĂ A LUAT APĂRAREA 
POPULAȚIEI DE CULOARE...

NEW YORK 28 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
dr. Martin Luther King, cunoscutul 
luptător al populației de culoar« 
din S.U.A. pentru apărarea dreptu
rilor cetățenești, a fost arestat pen
tru a treia oară în cursul ultimelor 
nouă luni și închis în închisoarea 
din Albany, statul Georgia.

King, împreună cu alți nouă negrî, 
încercase să intre în clădirea mu
nicipalității orașului pentru a dis
cuta cu reprezentanții autorităților 
în legătură cu problema integrării 
rasiale.

sa

-------OtO------

Acțiuni menite 
intensifice încordarea 

în Beriin
BERLINUL OCCIDENTAL 28 (Ager- 

pies). — în seara zilei de 26 iulie 
pe porțiunea vest-berlineză a căii 
ferale urbane, care aparține R. D. 
Germane, au fost incendiate două 
cabine ale revizorilor de cale. Acea
stă nouă provocare a ultrareacțio- 
narilor din Berlinul occidental, or
ganizată în scopul menținerii încor
dării politice, este în legătură di
rectă cu atentatele autorităților 
vest-berlineze la drepturile legitime 
ale R. D. Germane în privința admi
nistrării căii ferate urbane din 
Berlin.

aici par to- 
nu sînt un 

pentru câ 
mina doar
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DE CERCETĂRI AL SATELITULUI

Se deschide Festivalul Mondial
Grevă in Republica 

Dominicană

* un nou satelit artificial

HELSINKI 28. — Duminică se deschide în capitala Finlandei gran
dioasa sărbătoare a tineretului lumii — cel de-al VlII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie. In cursul 
zilei de sîmbătă la Helsinki au sosit ultimele delegații aie organizațiilor 
de tineret și studenți din cele peste 140 de țări, care și-au anunțat 
participarea la impunătoarea manifestare de pace și prietenie. Cei 
aproape o jumătate de milion de locuitori ai acestui bătrîn oraș i-au 
primit cu simpatie pe delegați, salutînd festivalul ca pe un eveniment 
important, care fără îndoială va contribui la o cunoaștere reciprocă 
mai bună, la întărirea legăturilor de prietenie dintre tinerii din lumea 
întreagă, la sporirea eforturilor lor în lupta pentru pace și un viitor 
fericit.

SANTO DOMINGO 28 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agenției Associa
ted Press, la 26 iulie salariafii și 
muncitorii de la întreprinderile gu
vernamentale aparținînd unui număr 
de 26 de sindicate din Republica 
Dominicană au declarat grevă în 
semn de protest împotriva noilor 
majorări de impozite. Mitinguri de 

: masă au avut loc în capitala țării, 
1 precum și în orașele Azua și San 

Pedro 
mingo 
murile 
Chase 
ților
bancă, precum și alte categorii de 
muncitori și-au exprimat solidarita
tea cu greviștii. Poliția a atacat pe 
manifestanți omorînd 
rănind multe altele.

I

de Macoris. La Santo Do- 
manifestanții au spart gea- 

filialei băncii americane 
Manhattan. Federația studen- 
universitari, funcționarii de

In sprijinul păcii și prieteniei între popoare
O Inițiativă a R. P. Romine aprobată in Consiliul Economic ți Social 

al O.N.U.

Sărbătorirea

o persoană și

GENEVA 28 (Agerpres). — După 
cum se .................... —
Populare 
sesiune a 
a înscris
„Măsuri pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare“.

In îndeplinirea rezoluției adopta
te de Adunarea Generală O.N.U. la 
sesiunea XV-a, U.N.E.S.C.O. a alcă
tuit un raport în această problemă 
pe care l-a prezentat celei de-a 34-a 
sesiuni a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., care are loc la Ge
neva.

Consiliul Economic și Social 
(C.E.S.) care a luat în discuție a- 
cest raport, a aprobat în unanimi-

știe delegația Republicii 
Romine la cea de-a XV-a 
Adunării Generale O.N.U. 
pe ordinea de zi punctul :

propunerea delegației 
o rezoluție prin care 
ia notă de raportul 

și îl transmite celei

0*0

S-a animat deodată peisajul nordic, 
lată-l înconjurat cu vădită simpatie pe 

‘ italianul pe a cărui bonetă strălucesc 
■ zeci de insigne strînse din atîtea 

colțuri ale planetei, lată-i pe sene- 
•galezi ce se unduiesc în monom în 
ritmul
pentru oamenii blonzi de la paralela 
60 ; iată, lîngă țărmul Mării Bal
tice, în apropierea portului urcind 
dintr-un arcuș romînesc, o melodie 
de pe lîngă Marea Neagră, Și, liind 
vorba de mare... 
Deosebit de căl
duroasă a fost 
primirea făcută în 
ajun celor 700 
soli ai tineretului 
sovietic sosiți pe N||||||||||||||U|||||||||||||||||||||||M 
bordul motona
vei „Gruzia". In întîmpinarea lor, 
cîteva mii de locuitori ai orașului au 
împînzit țărmul.

Se poate spune : cel de-al VlII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților a început. Deschiderea festi
vă,-, solemnă va avea loc azi, 29 iulie, 
pe stadionul olimpic, dar încă de 
ieri -T- deși a fost o zi de avanpre
mieră, de acomodare — suflul tine
resc al'marii întîlniri s-a făcut simțit 
pe străzile liniștite ale capitalei fin
landeze : prin zeci de întîlniri între 
delegați la cantonament, 
cursul dimineții ; prin 
Clubului internațional al 
care va fi unul dintre 
locuri de întîlnire și discuții priete
nești. S-a deschis aci un centru de 
informații, s-au făcut primele schim
buri de timbre între filateliști și tot 
aici, după-amiază, am văzut vîrtejul 
dansurilor în cadrul primului bal al 
festivalului. Invitația la dans nu pre
supune dicționar...

Am trecut pe lingă stadionul .olim
pic. Ploua mărunt. Va fi cineva aici 7 
Deodată însă s-a auzit glas de bu
cium... Pe covorul verde, umed, tine
rii noștri făceau ultima repetiție pen
tru marele spectacol din cadrul festi
vității de deschidere. După un dans 
îndrăcit pe melodia „Ciocîrliei" 
răsunat de sub tribuna acoperită, 
plauze. Erau cîteva sute de tineri a- 
parținînd altor delegații, prezenți și 
ei la repetiția generală. Nici pentru 
Ciocîrlia, pentru zborul ei avîntat și 
pur, nu e nevoie de dicționar...

Un concert de înaltă ținută artisti
că susținut de orchestra simfonică și 
de cea de coarde a Conservatorului 
din Moscova care au făcut să răsune 
în cea mai mare sală din Helsinki 
muzica lui Beethoven și Ceaikovski, 
Sibelius și Haydn, cîteva spectacole 
internaționale de varietăți (Argentina, 
China, Finlanda, Indonezia), o de
monstrație internațională de- gimnas
tică în cadrul căreia și-au arătat 
măiestria sportivi de reputație mon
dială — iată tot atîtea acte ale 
avanfpremierei.

Pentru delegația tineretului nostru

unei melodii surprinzătoare

De la trimisul nostru 
special

primul act de acest fel a fost o în
tîlnire. La ora 10 dimineața Infîiul 
grup de oaspefi a fost întîmpinat pe 
pragul cantonamentului romînesc :

— Fiți bine venifi I
Erau Iii ai eroicei Cube. Ne înmî- 

nează cărți poștale cu fotogralia lui 
Fidel Castro.

— Paz y amistad I
Și, dintr-odată, sintern cu toții vechi 

și bune cunoștințe. Discuția se înfi
ripă spontan.

Se face schimb de daruri. Se a- 
plaudă la filmul romînesc „Ritm și 

construcție". Doar 
și pe unii și pe 
alții, fiii unor țări 
atît de îndepăr
tate — și totuși 
cit de apropiatei 
— îi animă ho- 
tărîrea comună 
dintre cubanezi :

I

în fot 
inaugurarea 
festivalului 

principalele

au
a-

Populația Londrei a dat o ripostă 
hotărîtă neonaziștilor englezi care au 
organizat un miting fascist în piața 
Trafalgar. 15 minute după începerea 
mitingului difuzoarele au amuțit.

»

insurecției naționale din Cuba 
in America Latină

BUENOS AIRES 28 
După cum informează 
Prensa Latina, la 26 iulie, ziua in
surecției naționale a poporului Cu
ban, în capitala Argentinei au avut 
loc mari mitinguri și demonstrații 
de solidaritate cu revoluția cubană.

Purtînd uriașe pancarte pe care 
scria „Cuba da, yankeii nu” demon
stranții au străbătut principalele 
străzi ale capitalei argentiniene, 
scandînd lozinci în sprijinul revolu
ției cubane.

O demonstrație similară a avut 
loc în orașul Bahia Blanca. Purtînd 
steagul cuban, demonstranții au di
fuzat manifeste de . solidaritate cu 
Cuba și de condamnare a imperia
lismului american.

(Agerpres). — 
agenția

27 (Agerpres). — 
din Uruguay au 

cea 
insurecției na-

(X

MONTEVIDEO 
Oamenii muncii 
sărbătorit ziua de 26 iulie 
de-a 9-a aniversare a 
ționale din Cuba.

Cu prilejul acestei 
unică a muncitorilor 
Federația studenților 
mișcarea pentru sprijinirea revolu
ției cubane au. organizat solemnități 
la care au participat nu numai lo
cuitori din Uruguay, ci și reprezen
tanți ai țărilor vecine. La aceste so
lemnități au sosit de asemenea solii 
Cubei eroice : Armando Hart, minis
trul învățămîntului, și Haydeé San
tamarias una din conducătoarele Fe
derației unice a

täte, la 
U.R.S.S., 
C. E. S. 
U.N.E.S.C.O. 
de-a 17-a sesiuni a Adunării Ge
nerale O.N.U. în cadrul discutării 
acestui punct a luat cuvîntul Ti
tus Sinu, observator din partea 
R. P. Romîne la cea de-a 34-a se
siune a C.E.S., care a spus printre 
altele :

„După părerea delegației romîne, 
adoptarea unei declarații interna
ționale de către Adunarea Genera
lă O.N.U. — este o problemă de cea 
mai mare actualitate, a cărei re
zolvare pozitivă va constitui un a- 
port extrem de prețios la realiza
rea scopurilor înscrise în Cartă. Re
publica Populară Romînă a adus 
și va aduce și în viitor o contribu
ție concretă în această problemă“.

Reprezentantul romîn a declarat 
că trebuie depuse toate eforturile 
și găsite mijloacele cele mai potri
vite ca problema educării genera
ției de mîine a omenirii să capete 

rezolvare potrivit dorinței de pace 
tuturor popoarelor.

o 
a

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS : La 28 Iulie 1962 
vietică a fost lansat cu succes pe orbită un nou satelit 
mîntului — „Cosmos-7".

La bordul satelitului sînt instalate aparate științifice 
nuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie a.c.

Potrivit datelor preliminare, satelitul s-a plasat pe o orbită cu pa
rametrii : perioada inițială de revoluție — 90,1 minute ; îndepărtarea 
maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) — 369 km ; îndepărtarea 
minimă (la perigeu) — 210 km ; unghiul de înclinație al orbitei față de 
Ecuator — 65 grade.

La bordul satelitului se află un emițător radio care funcționează pe 
frecvența 19,994 MHz. La bordul satelitului există, de asemenea, un sis
tem radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei, precum 
și aparataj radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea dispozitivelor și a aparatajului științific instalate 
la bord.

Analiza primelor date obținute arată că aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează normal. Urmărirea satelitului și recepționa- 
rea informației telemetrice se efectuează de către punctele terestre ale 
complexului de comandă și măsurători situate pe teritoriul Uniunii So
vietice.

Programul științific de cercetări care urmează să fie îndeplinit prin 
lansarea satelitului ,,Cosmos-7’ ca și programul sateliților din această 
serie, lansați anterior, prevede :

— studrerea concentrației particulelor încărcate în ionosferă în 
scopul cercetării propagării undelor radio ;

— studierea fluxurilor corpusculare și a particulelor de mici energii;
— studierea compoziției sub raport energetic a centurilor de ra

diații din jurul Pămîntului pentru determinarea pericolului radiațiilor în 
cursul zborurilor

— studierea 
intensității lor ;

— studierea
— studierea 

altor corpuri cosmice ;
— studierea păturilor
— studierea efectului 

construcție ale obiectelor
— studierea repartiției șl formării sistemelor noroase în atmosfera 

terestră.

în Uniunea So- 
artificial al Pă-

destinate conti-

cosmice de lungă durată ;
compoziției primare a razelor cosmice și a variației

cîmpului 
radiației

magnetic terestru ;
de scurtă lungime de undă a Soarelui și a

superioare ale atmosferei ;
substanței meteoritice asupra elementelor de 
cosmice ;

date Centrala 
din Uruguay, 

universitari și

femeilor cubane.

exprimată de unul 
„Revolucion es construir”. Răsuni un 
cinfec romînesc, cubanezii răspund 
prin imnul revolutionär din 26 iulie. 
Nici aceste cîntece n-au nevoie de 
dicționar...

După promisiunea de a le întoarce 
curînd vizita, răsfoim ziarele finlan
deze de dimineață...

Cu toate că — semnificativ pentru 
interesul opiniei publice mondiale 
fată de această reuniune de pace și 
prietenie — s-au acreditat pînă 
acum la centrul de presă peste 600 
ziariști din toate colturile lumii, une
le ziare burgheze ale social-demo- 
crației de dreapta din Finlanda fac 
politica struțului. Ca și cum n-ar fi 
auzit de sosirea tineretului, ca și 
cum ferestrele acestor redacfii n-ar 
da spre străzile orașului... iar aceste 
străzi, devenite filele unui Atlas al 
geografiei tinereții și păcii, îi ridicu
lizează, Filele festivalului care a în
ceput.

V. VINTU
+ >■

La Helsinki au sosit ca invi
tați la Festival scriitorii Demos- 
tene Botez, Titus Popovici, Mih- 
nea Gheorghiu și artistul eme
rit Marcel Anghelescu.

99

w
aii

PARIS. La 27 iülie, la Parts a 
avut loc o adunare pentru cinstirea 
memoriei cunoscutului fruntaș al 
mișcării socialiste internaționale și 
franceze Jean Jaurès, luptător in
transigent împotriva militarismului 
și războiului, asasinat la 31 iulie 
1914. La marele miting a luat cuvîn
tul François Billoux, membru al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist Francez.

te pentru dezarmare, a plecat la 28 
iulie pe calea aerului la Washington 
pentru a se consulta cu guvernul 
american.

Dîn toate col
țurile lumii so
sesc în Mexic 
mii de mesaje 
care cer revo
carea sentinței 
pronunțate îm
potriva picto
rului mexican 
David Alfaro 
Siqueiros, con
damnat la 8 
ani închisoare. 
Siqueiros a lost 
întotdeauna un 
neobosit luptă
tor pentru 
bertăți și 
mocrație 
continentul
merican. El este 
un reprezentant 
de seamă al 
școlii revoluți
onare de pic
tură mexicană.

In fotografie: 
Marele pictor 
în fața celulei 
în care este 
închis.

II- 
de- 
pe 
a-
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Ce reprezintă formula
interdependenței atlantice66

Unul din subiectele la modă în 
discuțiile politice de aici, ca și în 
rubricile celor mai renumiți comen
tatori ai ziarelor americane, este 
recenta propunere cu privire la a- 
doptarea unei declarații de interde
pendență a tuturor statelor alianței 
„atlantice" și crearea unei „asocia
ții" (partnership) întemeiată, chipu
rile, pe o deplină egalitate între 
S.U.A. și Europa occidentală.

Această propunere a fost făcută 
la 4 iulie în cuvîntarea rostită de 
președintele S.U.A. la Philadelphia, 
cu prilejul aniversării independenței 
S.U.A. De atunci încoace, întreaga 
tehnică a presei, radio-ului și tele
viziunii americane a fost pusă în 
mișcare pentru a prezenta această 
idee ca avînd o „importanță isto
rică" pentru lumea occidentală.

înainte de a intra în fondul pro
blemei se impune o observație pre
liminară. însăși punerea, sub aceas
tă formă, a problemei înfăptuirii 
egalității între S.U.A. șl Europa oc
cidentală constituie o recunoaștere 
a faptului că această egalitate nu 
a existat, nu există, și că, în rea
litate, alianța atlantică este domi
nată de S.U.A. Ceea ce toți obser
vatorii realiști ai vieții internațio
nale au susținut de mult este recu
noscut azi de cei mai înverșunați 
promotori ai N.A.T.O. „în Vest cel 
puțin — eerie Joseph Alsop — făuri
torii politicii americane puteau li 
siguri că vor avea pînă la sfîrșit 
ultimul cuvînt, atît timp cît poziția 
lor de monopol se menținea". Este 
vorba nu numai de monopolul asu
pra armei nucleare ci și de rolul 
dominant al S.U.A. în elaborarea 
politicii „atlantice" — rol legat toc
mai de acest monopol și de pon
derea foarte ridicată, în primii ani 
de după război, a puterii financiare 
și industriale a S.U.A. în cadrul lu
mii capitaliste.

De la o vreme, raportul de forțe 
între S.U.A. și aliații lor din Europa 
occidentală a început însă să se 
schimbe. In S.U.A. se spune în mod 
curent că ghinionul noii adminis-

trațil a fost acela că a venit la 
fere într-o perioadă cînd „era 
nopolului american”, în sensul 
mai sus, se apropie de sfîrșit.

Intr-adevăr, din punct de vedere 
al ritmului de creștere a economiei, 
al unox 
plan 
S.U.A.
urma 
timp, 
armei 
lor, nu numai că a încetat față de 
Anglia, dar începe să fie contestat 
azi fățiș de Franța șl, pe căi mal 
mult sau mai puțin ocolite, de 
Germania occidentală. Ceea ce în-

pu- 
mo- 
de

sectoare importante pe 
comercial și financiar, 

au rămas, în ultimii ani, în 
Europei de vest. In același 

monopolul american asupra 
nucleare, în raport cu aliațll

Scrisoare din New York

cearcă să facă acum administrația 
este să adapteze politica americană 
la acest nou raport de forțe creat 
între statele occidentale, în așa fel 
încît să mențină totuși poziția do
minantă a S.U.A. în alianța N.A.T.O. 
Desigur, în același timp S.U.A. în
cearcă să obțină o diminuare a 
contradicțiilor lumii capitaliste spre 
a „face față' marilor progrese în
registrate de statele socialiste, de 
mișcarea de eliberare a popoarelor 
coloniale, de mișcarea muncitoreas
că din Apus.

Dar în „lumea atlantică', tendința 
spre noi forme de „asociere" este 
însoțită de tendința spre agravarea 
inegalităților și contradicțiilor din
tre componență acestei lumi. Ultima 
dintre aceste tendințe acționează cu 
atît mai mult cu cît spațiul de ac
țiune al imperialismului se micșo
rează din ce în ce, ca urmare a 
creșterii și întăririi sistemului socia
list și a lichidării colonialismului.

In alianța occidentală există un 
șir de asemenea inegalități. In do
meniul nuclear se menține deocam
dată, după cum am arătat, o ine
galitate în avantajul S.U.A. (mono
polul asupra utilizării armei nuclea-

ie) pe care cercurile conducătoare 
americane insistă s-o păstreze cu 
orice preț, pentru că acesta le-ar 
permite să exercite în continuare 
un rol dominant în alianță. Pe de 
altă/lsaite, S.U.A. aflîndu-se, după 
expfgsla folosită aci, în „pierdere 
de viteză" în domeniul economic, 
încearcă să obțină o ușurare a po
verilor lor militare în privința arme
lor convenționale, declarînd că o 
parte a acestor poveri trebuie să fie 
preluată, pentru restabilirea echili
brului, de membrii europeni ai coa
liției N.A.T.O.

Este cunoscut că, datorită în pri
mul rînd cheltuielilor militare în 
străinătate, S.U.A. înregistrează de 
cîțiva ani mari deficite bugetare și 
în balanța de plăți, pierderi enor
me de aur, reducerea continuă, 
a puterii dolarului pe piața mon
dială. Pentru echilibrarea acestei 
balanțe se impune sporirea comer
țului exterior american. Necesitatea 
aceasta este cu atît 
cît simptomele unei 
economice devin din 
numeroase în S.U.A.

Aceste interese americane se cioc
nesc însă de interesele Pieței comu
ne, care ridică bariere în calea dez
voltării comerțului cu țările din 
afara ei. De aceea, S.U.A. caută să 
obțină un aranjament care să acor
de produselor americane un trata
ment egal în țările Pieței comune.

Țările vest-europene în cauză au 
refuzat pînă acum să acorde S.U.A. 
acest tratament de egalitate, după 
cum au refuzat, în general, să-și 
asume obligații militare sporite în 
domeniul armelor convenționale, 
ceea ce ar permite, după teoriile 
Pentagonului, reducerea cheltuielilor 
S.U.A. în străinătate. In schimb ele 
insistă pentru „egalitate în domeniul 
nuclear".

După toate datele și comentariile 
publicate, problema cu privire la 
crearea unei „interdependențe" sau 
a unei „asociații atlantice' caută o 
soluție pentru acest impas, legînd 
pentru prima dată în mod explicit 
acceptarea de către S.U.A. a unei

mai acută cu 
noi stagnări 

ce în ce mai

BERLIN. într-o scrisoare adresată 
curții supreme din Karlsruhe (R.F.G.) 
Comitetul luptătorilor din mișcarea 
antifascistă de rezistență din R.D.G. 
a cerut să fie imediat pus în liber
tate Ludwig Landwehr, președintele 
organizației din Saxonia Inferioară a 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști. în scrisoare se subliniază că 
arestarea lui 
încercare de 
omul care a 
ucigași ai lui

PRAGA. La 28 iulie a încetat din 
viață la Praga Rudolf Strechaj, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace și președintele 
diului Consiliului Național

LONDRA. în luna iunie în 
au avut loc 181 de greve la < 
participat aproximativ 37 800 de oa
meni, a anunțat Ministerul Muncii 
al Angliei. Aceste cifre nu includ 
cele 36 de greve care au început în 
luna mai și au continuat la începu
tul lunii iunie.

NEW YORK. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale, în seara zilei 
de 27 iulie în S.U.A. a fost lansat 
un nou satelit-spion cu ajutorul 
unei rachete „Thor-Agena“.

ULAN-BATOR. La 26 iulie a a- 
vut loc la teatrul de muzică și dra
mă din Ulan-Bator primul concert 
al grupului de artiști romîni sosiți 
în R. P. Mongolă conform planului 
de colaborare culturală între 
două țări pe anul 1962.

Concertul artiștilor romîni 
bucurat de mult succes.

vada a fost efectuată o nouă ex
plozie nucleară subterană. Aceasta 
este cea de-a 47-a explozie din seria 
experiențelor 
în septembrie

MOSCOVA.
ția Sovietului

americane, începută 
anul trecut.
La 28 Iulie la Invita- 
Suprem al U.R.S.S. a 

sosit în Uniunea Sovietică o dele
gație a Adunării Naționale a Repu
blicii Mali.

cele

s-a

Landwehr constituie o 
a reduce la tăcere pe 
descoperit pe cei doi 
Ernst Thälmann.

NEW YORK. La 28 iulie, pe 
ligonul experimental din statul

po- 
Ne-

BRASILIA. Ministrul de justiție 
al Braziliei, Candido de Oliveirâ, a 
ordonat 
țară a 
Kampf”, 
în limba 
cercurile 
guvernului a fost luată la cererea 
Asociației foștilor combatanți din 
Brazilia.

confiscarea în întreaga 
cărții lui Hitler „Mein 
editată pentru a treia oară 
portugheză și difuzată de 
fasciste braziliene. Măsura

o»o

Situațaa din er ta
•. I

Prezi- 
Slovac.

i Anglia 
care au

GENEVA. A. Dean, reprezentan
tul S.U.A. în Comitetul celor 18 sta-

ALGER 28 (Agerpres). — Din ști
rile transmise din Alger de agen-, 
țiile de presă străine reiese că în 
această țară încordarea 
și s-au 
dintre 
tului 
După 
France 
sit la Alger, venind din Oran, Mo
hammed Khider, unul din cei șapte 
membri ai Biroului Politic al Fron
tului de Eliberare Națională, cola
borator apropiat al lui Ben Bella, 
vicepreședinte al Guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria. La Al
ger, M. Khider a avut întrevederi
noHaBHMoanonKKnKKBaniranKBaB

a slăbit 
contactele 
ale Fron- 

Națională. 
agenția 

Presse, la 27 iulie a so-

intensificat 
grupările opuse 
de Eliberare 
cum transmite

forțe nucleare vest-europene de în
cheiere a unor aranjamente între 
Piața comună și S.U.A., avantajoase 
pentru acestea din urmă. Propune
rea cu privire la „interdependență" 
a fost însoțită de o referire oficială 
la posibilitatea creării unei forțe 
nucleare vest-europene „mai puțin 
dependente de S.U.A.". Referirea a 
fost astfel făcută încît a sugerat 
clar că S.U.A. vor studia această 
posibilitate numai dacă se va reali
za o „uniune lărgită" vest-europea- 
nă, induzînd Anglia.

In ce va consta „forța nucleară 
vest-europeană mai puțin depen
dentă de S.U.A.' nu s-a spus însă 
în mod clar și toți comentatorii sînt 
de acord că cercurile oficiale ame
ricane au fost în mod deliberat vagi 
în această privință.

în fond, după părerea S.U.A., a- 
ceasta nu e problema cea mai ur
gentă. Ceea ce trebuie rezolvat mal 
întîi este asigurarea relațiilor S.U.A. 
cu Piața comună. S.U.A. speră că 
intrarea Angliei în această organi
zație va slăbi influența Germaniei 
occidentale și a Franței și va înlesni 
menținerea influenței șl pătrunderea 
produselor americane în interiorul 
Pieței comune. Totodată mai trebuie 
arătat că importante cercuri de a- 
faceri din S.U.A. care încearcă de 
mult să obțină slăbirea legăturilor 
Angliei cu Commonwealthul, văd în 
aderarea Angliei la Piața comună, 
prilejul de a atinge In sfîrșit. ace3t 
obiectiv, care ar deschide noi piețe 
pentru produsele americane. După 
ce se vor rezolva aceste probleme, 
par să spună S.U.A. aliaților lor 
vest-europeni, vom vedea ce putem 
face șl cu forța nucleară vest-euro
peană.

Walter Lippmann a cărui compe
tență în ce privește interpretarea 
politicii S.U.A. este recunoscută, 
scrie : „Problemele pe care le dis
cută acum d-nii Rusk și McNamara 
cu guvernele europene nu sînt ur
gente șl critice (este vorba tocmai 
de problemele forței nucleare vest- 
europene — N.N.). Ceea ce este 
gent și critic este ca negocierile 
Marea Brltanie să se termine 
succes și ca negocierile S.U.A. 
Piața comună lărgită 6ă poată 
cepe".

Este desigur puțin probabil ca a- 
llații europeni al S.U.A. să accepte

ca- 
cc- 
po- 
nu 

noi

ur- 
cu 
cu 
cu 
în-

punctul de vedere că numai acele 
probleme sînt urgente și critice cară 
interesează S.U.A. Observatorii sînt 
de părere că aceștia vor presa (în 
special Franța și R.F.G.) pentru a 
obține concesii din partea S.U.A.

In ultimă analiză, propunerea de 
creare a „interdependenței atlan
tice' se dovedește a fi o încercare 
de a încheia un nou tîrg între ma
rile puteri occidentale sub semnul 
cursei înarmărilor și al reîmpărțirii 
zonelor de dominație și de influență. 
Această încercare este condusă 
după tipicul comportament al oame
nilor de afaceri, care caută fiecare 
să-și păcălească cît mal bine par
tenerul.

In același timp, dacă ar fi să 
lificăm această „nouă asociație" 
cidentală, adjectivul care 1 s-ar 
trivi ar fi acela de explozivă, 
numai pentru că ea va duce la
șl ascuțite contradicții între statele 
occidentale, dar șl pentru că dez
voltarea ei implică primejdii evi
dente pentru pacea generală.

Nu se poate să nu se vadă că 
acest aranjament include accepta
rea perspectivei de răspîndire a ar
mei atomice, inclusiv de predare a 
ei în mîinile militariștilor vest-ger- 
mani. Este de înțeles de ce unii di
plomat! americani fac acum figură 
jenată atunci cînd li se amintesc 
propriile lor declarații anterioare 
după care S.U.A. s-ar opune acestei 
perspective.

„Interdependența atlantică" poate 
duce ușor la adîncirea diviziunii de 
azi a lumii în blocuri militare, la 
întețirea cursei înarmărilor nucleare.

Această semnificație a propune
rii americane a fost relevată de 
mulți comentatori ai presei interna
ționale.. Cităm unul din aceste co
mentarii apărut în ziarul „Free Press 
Journal" din Bombay, care poate 
servi foarte bine ca o concluzie : 
„Dacă asociația preconizată de pre
ședintele S.U.A. va deveni realitate, 
ea va face diviziunea lumii în două 
tabere și mai permanentă, șl mai 
amenințătoare. O asociație atlantică 
nu poate fi o binecuvîntare pentru 
lume. Interdependența adevărată se 
exprimă prin interdependența comu
nității mondiale șl nu printr-un seg
ment al ei".

și convorbiri cu Ben Khedda, pre
ședintele Guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, și cu miniștrii 
Rabah Bitat și Lakhdar Ben Tobbal, 
precum și cu conducătorii zonei au
tonome Alger. După întrevederea cu 
M. Khider, Ben Tobbal și-a expri
mat speranța în posibilitatea unui 
„compromis cu grupul din Tlemcen” 
(adică cu Ben Bella și adepții săi). 
Intr-un comunicat, dat publicității de 
conducerea zonei autonome Alger se 
arată că tratativele cu M. Khider 
s-au referit la „stabilirea la Alger 
a Biroului Politic al Frontului na
țional de eliberare și la rezolvarea 
crizei existente”.

La 27 iulie au sosit la Paris ve
nind din Alger trei activiști de 
frunte ai Frontului de Eliberare Na
țională — Saad Dahlab, Mohammed 
Yazid și Ait Ahmed. înainte de a 
pleca cu avionul din Paris la Ge
neva, S. Dahlab, care pînă nu de 
mult a deținut funcția de ministru 
al afacerilor externe în Guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria, și-a 
exprimat convingerea că Algeria nu 
este amenințată de un război civil 
și că greutățile actuale vor fi regle
mentate prin tratative. De aceeași 
părere a fost și M. Yazid, ministrul 
informațiilor din Guvernul provizo
riu al Republicii Algeria, care și-a 
exprimat convingerea fermă că „ju
decata sănătoasă și patriotismul con
ducătorilor algerieni vor 
toate obstacolele din calea 
lirii unității depline”.

ir
PARIS 28 (Agerpres). — 

France Presse relatează că la 28 iu
lie la Alger a avut loc o întîlnire 
între Mohammed Khider (agenția îl 
numește „mîna dreaptă“ a lui Ben 
Bella) și Krim Bellkassem pe care 
France Presse îl consideră „unul 
din cei mai înverșunați adversari ai 
Biroului Politic al Frontului de Eli
berare Națională".

„Convorbirea pe care am avut-o 
cu Krim Bellkassem, a declarat Khi
der, a decurs într-o atmosferă fră
țească. Faptul că a intervenit o des
tindere permite să se presupună că 
ne apropiem de rezolvarea crizei". 
Khider a anunțat că se va înapoia 
la Oran pentru a avea convorbiri 
cu prietenii săi din Biroul Politic 
și că va veni din nou la Alger după 
două zile pentru a continua contac
tele cu diferite personalități. Krin 
Bellkassem va pleca la Tizi Ouzou 
pentru convorbiri cu prietenii săi.

-----000-----
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STANLEY B. CARSON

90 000 000 dolari-aur 
pierderi în S. U. A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). Agen
ția France Presse relatează că, potrivit 
unui comunicat al Ministerului de Fi
nanțe al S.U.A., pierderile de aur ale 
Statelor Unite pe săptămîna încheiată 
a 25 iulie s-au cifrat la 90 000 000 do- 
lari.

De la începutul anului totalul pier
derilor de aur ale S.U.A. se ridică ast
fel la suma de 682 000 000 dolari, iar 
de la 25 iulie 1961, la 1 049 000 000 
dolari.
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