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Fruntași în producție 
din întreprinderile bănățene

DE PESTE HOTARE

țării

Cinematografe în Deltă

în folo- 
prezent, 
cele 18

cu programe (Agerpres)
Expoziția 

întreprinderilor 
de industrie 

locală

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA»

calitatenumai produse

Aproape 3500 kg grîu la hectar la G.A.S. Moșneni

La Uzina „Oțelul 
Roșu", alături de to- 
pitori cunoscuți cresc 
și își însușesc taine
le meseriei de oțelar 
tot mai mulți tineri. 
Printre aceștia se 
numără și Constantin Stoiculescu. Lucrînd 
la cuptorul nr. 2 el se 
străduiește — și reu
șește — să smulgă 
zi de zi cuptorului 
cantități sporite de 
metal. Tov. Stoicu

lescu se numără astăzi printre fruntașii secției. îm
preună cu tovarășii săi de muncă el dă numai oțel 
de bună calitate, reducînd în același timp procentul 
de rebuturi sub cifra planificată.

'rôSnirgan al Comitetului Central al P.M.R
O noua staiîe de radio

V
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Numele țesătoarei Lina Popescu a de
venit de mult cunos
cut colectivului de 
muncă de la „Indus
tria linii’’ din Timi
șoara. Harnica țesă
toare pe lîngă că-și 
depășește cu regula
ritate sarcinile de 
producție, se remarcă 
și prin calitatea fără 
cusur a produselor 
pe care le realizează 
precum și prin eco
nomiile obținute în producție. Colectivul de la „In
dustria linii" în care muncește fruntașa în produc
ție Lina Popescu a economisit în primele 6 luni 
ale anului materiale și materii prime în valoare de 
1 405 000 lei.

Cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. Foaul Iloaiei, membrii gospodăriei colective „Victoria 
din comuna Podul Iloaiei, regiunea Iași, au terminat la timp recoltatul cerealelor păioase. Acum ei dau 
toată atenția executării arăturilor de vară. în fotografie : mecanizatorii, la arat.
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Comunistul Ilie Pogană, deși tînăr, se 
numără, printre frun
tașii în producție 
la Uzinele mecanice 
din Timișoara. Bri
gada de lăcătuși 
care o conduce 
numai produse 
bună calitate și 
pășește lună de lună 
sarcinile de plan în 
medie cu 15—20 la 
sută.

O nouă stație de radio pe unde metrice ultrascurte a început să emită de curînd în București. Echipată cu instalații și aparate moderne, această stație are posibilitatea să emită două programe simultan, zona de acțiune cuprinzînd Capitala și o parte din regiunile București, Ploiești și Argeș.Stația face parte din programul de dezvoltare a radiodifuziunii prin construirea unei rețele de emisie menite să acopere întreg teritoriul de o înaltă calitate tehnică.
Pe saraêierele de locuințe 

de la „Sieagul Kosis“
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“) Trei 

apartamente și jumătate montează în 
fiecare zi, în loc de două cîte au pla
nificate, constructorii de pe șantierul 
de locuinfe Steagul Roșu-Brașov.

La acest ritm s-a ajuns datorită fap
tului că pe șantier se folosesc panouri 
mari prefabricate livrate de colectivul 
întreprinderii de prefabricate din lo
calitate. Munca este mai bine organi
zată, iar macaralele portale sînt utili
zate din plin. Ca urmare, durata de 
execujie a unui bloc cu 40 de aparta
mente se reduce cu 20 de zile.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Recent, la Ceatalchioi, Crișan, Par- 
dina și Periprava s-au dat 
sință noi cinematografe. In 
11 localități din Deltă, din 
existente, sînt cineficate.

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii"). — Ieri 
în orașul Galati s-a 
deschis, pentru 10 
zile, expoziția între
prinderilor de in
dustrie locală din 
întreaga reqiune. 
Sint prezentate pu
blicului cîtcva sute 
de produse do larg 
consum, de calitate 
mult superioară fată 
de cea din anul 
trecut.

în prezent, cele 5 
întreprinderi de in
dustrie locală din 
regiunea Galați li
vrează populației cu 
170 la sută mai 
multe bunuri de larg 
consum decît în 
1956.

ÎN ORAȘUL ALBANY (statul Georgia — S.U.A.), au avut loc noi demonstrații alo populației de culoare împotriva segregației rasiale precum și împotriva samavolniciilor comise de poliție în cursul săptă- mînii trecute cînd numeroși negrii ce demonstrau pașnic au fost atacați cu brutalitate de polițiști, Și de data aceasta, împotriva demonstranților au fost trimise importante forțe polițienești. Aproximativ 37 de persoane au fost arestate.LUPTA GREVISTĂ pe care meta- lurgiștii din orașul Haeleu (provincia belgiană Limbourg) au dus-o timp de două luni s-a încheiat cu o victorie. Administrația a fost nevoită să satisfacă principalele revendicări ale muncitorilor. Aceasta este o victorie a întregii clase muncitoare din Belgia, care a acordat greviștilor sprijin moral și material.O GREVĂ NAȚIONALĂ DE 2.4 DE ORE, la care participă un milion de muncitori de la întreprinderile prelucrătoare de metal din Italia a început în dimineața zilei de 30 iulie. Muncitorii protestează împotriva poziției Confederației industriașilor din Italia în chestiunea încheierii unui nou contract colectiv de muncă.LA HAVANA a fost inaugurată la 27 iulie expoziția Institutului cuban de resurse minerale (I.C.R.M.) unde au fost expuse mașini, utilaj și apa- rataj petrolier romîn și sovietic. Instalația romînească de foraj 4-LD-150, aflată printre exponate, s-a bucurat de mare atenție din partea publicului.

Cultura grîului ocupă un loc de seamă în gospodăria noastră. Anul acesta am cultivat cu grîu 1250 ha, adică 40 la sută din suprafața arabilă a gospodăriei. Lucrînd bine pămîntul, aplicînd cele mai înaintate reguli agrotehnice, producția a crescut an de an : 
2 004 kg la ha în anul 1959 ; 2 330 
kg în 1960 ; 3 488 kg în 1962.Această creștere nu este întîm- plătoare. Ea se datorește faptului că de la an la an lucrăm mai bine pămîntul, aplicăm pe scară tot mai largă regulile agrotehnice avansate. Care sînt principalii factori care au determinat obținerea acestei producții ?De-a lungul anilor,' noi ne-am convins din proprie experiență că planta premergătoare joacă un rol însemnat în obținerea de recolte bogate. îndeosebi pentru boabe și fîn bune premergătoare pentru grîu. Iată de ce în fiecare vară alegem cu grijă solele unde vom semăna grîu. Pentru recolta din anul acesta, după leguminoase s-au însămînțat 336 ha, după porumb masă verde și siloz 732 ha etc. Ce mare influență a avut aceasta asupra producției rezultă din următorul exemplu. La secția I, pe o suprafață de 33 ha, 
unde grîul a fost semănat după bor- 
ceag, am realizat 3 890 kg la ha.Un alt factor important, care a contribuit la sporirea producției de grîu, îl constituie îngrășămintele. Administrate în mod diferențiat, în funcție de fertilitatea pămîntului din fiecare solă și încorporate în pămînt odată cu arătura de vară, acestea au adus sporuri însemnate de recoltă, care au răsplătit din plin munca depusă, cheltuielile făcute. Astfel, pe suprafața de 813 ha s-au aplicat cîte 400 kg superfosfat la ha ; pe 224 ha, cîte 200 kg superfosfat, iar pe 204 ha s-au administrat 4 064 tone de gunoi de grajd.1 afară de aceasta, în primăvară,1 lunile februarie și martie, pentru a stimula creșterea și dezvoltarea plantelor, pe o suprafață de 782 ha am împrăștiat cu avionul, în mod uniform, cîte 150 kg azotat de amoniu în medie pe fiecare hectar. Efectul îngrășării terenului s-a^vă- zut cu prisosință. Pe o suprafață de 
39 ha, unde odată cu arătura de 
bază au fost administrate cîte 400 
kg superfosfat, iar apoi, în primă
vară, 200 kg azotat de amoniu, s-a 
obținut o producție medii de 4 227 
kg Ia ha. Pe o tarla alăturată — unde 
atît soiul cultivat, cît și lucrările au 
fost aceleași însă s-au dat mai pu
ține îngrășăminte — am obținut 3 420 kg Ia ha. Cît de mare este importanța îngrășămintelor în obținerea de recolte bogate rezultă și din alt çxhmplu. Pe suprafața de 19 î> ^rășată în anii anteriori
1 noi de grajd, precum și cu 400 kg de superfosfat, 300 kg sulfat de amoniu aplicate sub brazdă, și primăvara, pentru stimulare, cu 200 kg de azotat de amoniu de fiecare hectar, am obținut o producție re
cord de 7 573 kg de grîu la hectar.

leguminoasele s-au dovedit

Pentru a obține producții ridicate de grîu la hectar, o mare atenție am 
acordat executării la timp și de 
bună calitate a arăturilor. Această lucrare are o importanță hotărîtoa- re asupra recoltei. Cu cît o execuți mai de timpuriu, imediat după recoltat, cu atît sporul de recoltă e mai ridicat. Este și firesc. Avînd mai multă umezeală, arătura nu iese bolovănoasă, reține mai multă apă, se așează — factori de care depinde, în bună măsură, reușita semănatului și deci și recolta. De aceea, în vara trecută, cînd pămîntul avea destulă umezeală, conducerea gospodăriei, îndrumată permanent de către organizația de partid, a luat măsuri pentru eliberarea timp a terenului. Apoi s-a trecut la executarea 
la adîncimea de circa 30 
gregat cu grapa stelată.

în general, toate arăturile s-au 
executat la timp, imediat după eli
berarea terenului. Am avut însă și suprafețe unde terenul a fost arat mai tîrziu. Pentru a sfărîma bolovanii care ieșeau și a asigura un bun pat germinativ pentru semințe, am fost nevoiți să lucrăm în repetate rînduri terenul cu grapele cu discuri și tăvălugul. Dar munca depusă n-a fost zadarnică. AmXasigu- rat condiții bune de semănat. Totuși producția a fost mai mică cu cîte- va sute de kg la hectar decît pe tarlalele unde arăturile s-au făcut la timp, imediat după recoltarea plantelor . premergătoare.Arături am executat și în toamnă, după porumb. Vremea era foarte secetoasă. Ieșeau bolovani. Pentru ca să-i sfărîmăm și totodată să tasăm terenul arat (condiții esențiale pentru reușita culturii de grîu), am executat cîte două-trei discuiri, precum și două-trei tăvălugiri.

Semănatul griului a început pe 
ziua de 25 septembrie și s-a termi
nat în cadrul epocii optime. Am fo
losit numai semințe din soiuri pro
ductive, condiționate bine și tratate 
din vreme. Semănatul s-a făcut la adîncimea de 6—8 cm, folosindu-se la hectar o cantitate de semințe care să asigure densitatea optimă pentru fiecare soi. în general, am asi
gurat o densitate de 450—500 die 
plante pe metrul pătrat. Imediat după semănat am tăvălugit bine terenul pentru ca semințele să vină în contact mai strîns cu pămîntul.în toamnă pămîntul nu a umiditate suficientă pentru a gura o bună vegetație. în luna tembrie au căzut 5 mm de ploaie, în octombrie 28 mm, iar în noiembrie 14 mm. Din această cauză, la intrarea în iarnă grîul avea o densitate, în medie, de 300—350 plante la mp. La ieșirea din iarnă însă pentru a-1 ajuta să vegeteze în bune condiții am administrat îngrășămin- 
tcle chimice amintite și am aplicat 
diferențiat lucrări de întreținere cu 
grapa stelată sau tăvălugul.Un interes deosebit l-au manifestat mecanizatorii gospodăriei noastre pentru recoltarea grîului la timp. Și trebuie să spun că datorită cu-

în scurt de îndată 
arăturilor 
cm în a-

noașterii din vreme a sarcinilor, folosirii la maximum a capacității de lucru a combinelor, am reușit să 
recoltăm întreaga suprafață în nu
mai 9 zile. Mecanizatori ca Ion Stă- noiu, Aurel Căpraru, Gheorghe Bă- dulescu, M. Brobonea și alții au reușit să recolteze zilnic cîte 25— 30 tone de grîu de fiecare combină.De curînd, în gospodăria noastră s-a decernat drapelul de brigăzi 
fruntașe. Brigada I de cîmp (mai
stru agricol Ion Tudor și mecaniza
tor I. Brobonea) a reușit să obțină 
în medie, pe o suprafață de 275 ha, 
3 670 kg Ia ha.Ca urmare a muncii depuse de colectivul gospodăriei noastre, anul 
acesta am realizat peste plan 
1 558 tone de grîu. Totodată am reu
șit să reducem prețul de cost al 
tonei de grîu, de la 580 lei cît a 
fost planificat la circa 440 lei.învățămintele desprinse din experiența anilor precedenți ne sînt de mare folos. Sîntem hotărîți încă de pe acum, cînd se pun bazele recoltei din 1963, să aplicăm larg acele metode care au dus la obținerea producțiilor celor mai mari. Am condiționat 220 tone de semințe, am împrăștiat pe 250 hectare ce vor fi cultivate cu grîu cîte 350 kg super- fosfat la hectar, iar acum în gospodăria noastră se lucrează intens la executarea arăturilor de vară. Mai mult de 80 la sută din suprafața de pe care s-a strîns recolta de grîu a fost arată, urmînd ca numai în cî- teva zile să terminăm de arat întreaga suprafață. în acest fel încă de pe acum asigurăm condiții bune pentru realizarea de recolte bogate în anul viitor.

Ing. AUREL ANTOHI 
directorul G.A.S. Moșneni, 

regiunea Dobrogea

La Uzinele „30 De. 
cembrie“ din Arad se 
aplică cu succes ini
țiativa de întrajuto
rare la locul de mun
că. In această acțiu
ne un aport deosebit 
la generalizarea ex
perienței înaintate 
aduce și fruntașa în 
producție Maria Sicoe. 
In preajma ei lucrea
ză numai muncitoare 
care își depășesc sar
cinile de producție cu 
8—10 la sută și dau 
de sută la sută. Aceasta datorită faptului că toate 
se întrajutorează la locul de muncă. Maria Sicoe 
este apreciată de colectiv pentru dragostea cu care 
își ajută tovarășele de muncă, pentru sfatul și în
drumarea competentă pe care le-o dă.
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Numeroși munci
tori, tehnicieni și 
inqineri de la depoul 
C. F. R. Călători- 
București își procu
ră cărți de la stan
dul special amena
jat aici.

Iată-I pe difuzorul 
Zaharia Leancă, re- 
comandînd cititori
lor ultimele noutăți 
apărute zilele aces
tea în vitrinele li
brăriilor.

(Foto : M. Cioc)
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TELEGRAMA

Economii și beneficii peste planORADEA (coresp. „Scînteii”). — Colectivul fabricii „Azbociment” din Oradea obține noi succese în întrecerea pe care o desfășoară pentru sporirea producției și productivității muncii, pentru realizarea de economii.Prin mecanizarea tăierii azbocimentului, de pildă, cu ajutorul unei foarfeci rotative, productivitatea muncii a sporit la această operație de cîteva ori. Datorită aplicării planului de măsuri tehnico-organizato- rice și folosirii mai depline a mașinilor și utilajelor, planul producției globale și marfă în nuarie—1 august a cu mult înainte. în acest an, colectivuldus peste prevederile planului în- velitori din azbociment echivalente cu circa 1 milion de țigle, iar productivitatea muncii a crescut cu a- proape 20 la sută.

Totodată, în urma reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare și a cheltuielilor generale de producție s-au obținut economii suplimentare, la prețul de cost de 530 000 lei, iar angajamentul privind realizarea de beneficii a fost depășit cu 845 000 lei.
®o-----

perioada 1 ia- fost îndeplinit cele 7 luni din fabricii a pro-

S-a termamat treâerîșul

avut asi- sep-
ha, cu

pââoaselor
PLOIEȘTI

„Scînteii"). — Gospodă
riile colective și gospo
dăriile de stat din re
giunea Ploiești au ra
portat încheierea treie- 
rișului cerealelor păioa- 
se de pe cele 130 000 ha 
cultivate cu grîu și orz. 
Pregătirea din vreme a

(coresp. campaniei de recoltare, 
buna organizare a mun
cii și folosirea întregii 
capacități de lucru a 
tractoarelor, combinelor, 
și celorlalte mașini a- 
gricole au făcut ca sece
rișul și treierișul să se 
desfășoare într-un ritm 
mult mai intens față 
de anul trecut.

In prezent, toate -for
țele au fost îndreptate 
spre executarea arătu
rilor de vară. Pînă la 
30 iulie au fost arate 
aproape 45 000 ha. Pen-^ 
tru grăbirea acestor lu
crări a fost organizat 
schimbul II, pe un în
semnat număr de trac
toare.

Comitetului Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia

Guvernului Republicii Socialiste CehoslovacePRAGAComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă trimit sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Rudolf Strechaj, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și președintele Prezidiului Consiliului Național Slovac, eminent om politic și de stat al R. S. Cehoslovace, prieten apropiat al țării noastre.
COMITETUL CENTRAL AL CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
ROMÎN

99
pentru

care utila- com- în'.re-

să 
ai- 
tot

pe arein-

îmbietoare, poartă fir- 
de „ingeniozitate", de 

„Produse zaharoase".

Cînd se va întruni 
comisia ?“Colectivul nostru, înțelegînd deplin importanța pe care o predarea fierului vechi pentru dustria siderurgică a țării, se străduiește să se achite cu conștiinciozitate de această obligație. Anul acesta ne-am îndeplinit și depășit, lună de lună, sarcinile de plan privind predarea fierului vechi. Dar ne putem oare mulțumi cu aceasta, cînd avem posibilități mai mari? De bună seamă că nu. în întreprinderea noastră există utilaje vechi pe care nu le mai folosim de ani de zile și a căror reparație ar costa cît nu face. Predate oțelării- 

lor, ele s-ar putea transforma în metal nou. E vorba de un cazan de 
aburi și de un compresor, amîndouă 
cu un grad înalt de uzură. Pentru cazanul de aburi s-au întocmit formele de casare și propunerea s-a înaintat direcției de resort din Ministerul Minelor și Energiei Electrice, spre aprobare. Au trecut însă luni de zile și nu ni s-a dat nici un răspuns. Am aflat doar, între timp, că încă „nu s-a întrunit comisia" ar urma să hotărască soarta jului. La fel stau lucrurile și cu presorul, care zace în curtea prinderii de aproape doi ani.Cînd se va- întruni comisia ?

MIHAI ȚARĂLUNGĂ 
maistru mecanic, 

întreprinderea regională 
de electricitate Galați

La întreprinderea de construc
ții metalice prefabricate nr. 7 din 
Capitală se încarcă în vagoane 
un nou lot de stîlpi din beton 
pentru linii de înaltă tensiune.

(Foto : Agerpres)

o astfel de fir- 
„soluție" au gă-

a necesitat această firmă l Oare 
s-au epuizat sursele de inspi
rație 
mă ? Aceeași
sit-o și alții : magazine după ma
gazine, de multe ori foarte apro
piate unu] de altul, se numesc „în
călțăminte", „Textile", „Alimen
tara" ca și cum cumpărătorul nu 
vede în vitrine ce fel de mărfuri 
se vînd acolo. E probabil comod, 
dar cît este și de plicticos, de 
neatractiv și deci neindicat nici 
din punct de vedere comercial. O- 

dală, de două, de 
trei ori — mer
ge. Dar aceasta, 
nu înseamnă 
le întîlnești, 
doma’ ,a 
pasul.

Pentru a-și crea tradiție în car
tier, vad comercial, reputație, e 
bine ca magazinul să aibă un nume 
propriu, așa fel incit consumatorii 
să vorbească, de pildă, de băcă
nia „Dafin" și nu de... unitatea 
O.C.L. 1181

Cu denumirile cinematografelor 
nu stăm mai bine. Unele sînt 
mai potrivite, altele mai puțin. 
Deși există și aici un teren larg 
pentru 
regulă,

Sînt
cărora 
poate, 
tea locului:
Crinului. E romantic. Sfatul popu
lar nu ar avea motive să le schim
be numele. Dar întîlnești și străzi 
botezate straniu — cine știe cînd 
și de cine. Știați că există în Ca
pitală o stradă a „Balamalei?" Alta 
a... „Disciplinei"? Ori strada „Sar
sailă"? Poate că nu știați, dar 
există. Nu se pot găsi soluții, 
nume mai frumoase și pentru ele?

Ar merita un efort de fantezie, 
ca și celelalte de care vorbeam 
— ca mijloace prin care frumosul 
e prezent în viața de zi cu zi.

EM. MIHÄILESCU

Seara, în parcul Herăstrău. Co
roanele arborilor aproape se con
fundă cu întunericul de tuș. Cerul 
e țintuit cu stele. Prin firma lui de 
neon, debarcaderul te invită la o 
plimbare cu vaporașul. E roman
tic? Ar fi, dacă... Dacă pe Urma 
debarcaderului n-ar străluci, trium. 
fător, patru litere de sticlă și foc: 
I... C... A... B...1 De ce era nevoie 
de ele în acest peisaj? li preocupă 
aceasta pe vizitatori, își va strica 
dispoziția vreo pereche de îndră
gostiți neștiind de cine ține din 
punct de vedere 
administrativ de
barcaderul ?

Mai sînt și alte 
asemenea însem
ne, de utilitate 
și gust foarte în
doielnice. Avem restaurante și 
bufete cu frumoase nume de munți: 
Postăvarul, Caraiman etc. Dar de 
ce trebuie să figureze pe firmele 
lor nelipsitul „T... A... P... L... ?" Ca 
organizația centrală de care de
pind să-și cunoască unitățile ? 
Poți auzi adesea: „Hai să bem o 
bere rece la „Postăvarul", dar 
niciodată „la TîAPîLî 18".

Pentru un magazin de confecții 
de copii s-a găsit un 'nume foarte 
potrivit și de aceea cunoscut nu 
numai părinților, dar și copiilor : 
„Trei ursuleți". Frizeria copiilor se 
numește — nici că se poale mal 
în notă — „Ciufulici". Pentru cei 
mici e și distractiv, și — dacă vreți
— instructiv. Un mic efort, și dea
supra unor vitrine în care produ
sele de pește ocupă un loc dacă 
nu dominant, cel puțin important
— se poate vedea o firmă ca „Del
ta Dunării". Și altele. Pe calea 
Victoriei însă, între blocul Tele
foanelor și teatrul „C. Tănase", un 
magazin de dulciuri care expune 
în vitrină articole felurile, frumos 
ambalate, 
ma plină 
„fantezie" :
Vă închipuiți cît efort de gîndire

fantezie, nu se iese, de 
dintr-un anumit șablon, 

în Bucureștiul nostru străzi 
le-au fost nași fără doar și 
poe/i anonimi de prin par- 

Iasomiei... Florilor...
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Toată atenția executării la timp

a lucrărilor agricole de vară !
ÎN REGIUNEA I 

MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ

Ritmul la strîngerea
I recoltei poate fi grăbit

Pentru a afla cum se desfășoa
ră lucrările de strîngere a recol
tei în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, un redactor al ziarului 
nostru s-a adresat telefonic tov. 
inginer Marcel Mogoșiu, pre
ședintele consiliului agricol re
gional, cu rugămintea de a ne 
informa despre stadiul acestor 
lucrări. Iată răspunsul primit :

Din cauza timpului rece și a ploilor 
căzute din abundență, în regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară, secerișul a 
început mai fîrziu decît în alte regiuni. 
Cu toate acestea, datorită măsurilor în
treprinse de către organele și organi
zațiile de partid, sfaturile populare, 
consiliile agricole raionale, bunei orga
nizări a muncii și folosirii întregii ca
pacități de lucru a mijloacelor de re
coltare, multe unități agricole au ter
minat secerișul sau recoltează ultimele 
suprafețe. Cele mai bune rezultate s-au 
obținut în raioanele Tîrnăveni, Luduș 
șl Tg. Mureș. Pînă la 29 iulie, în ra
ionul Tîrnăveni de pildă se recoltase 
63 la sută din suprafața cultivată cu 
grîu, în raionul Luduș — 58 la sută, 
în raionul Tg. Mureș — 52 la sută. Vi
teza zilnică de recoltare planificată în 
raionul Luduș, este de 2 400 ha dar 
se realizează peste 3 000 de ha.

Succesele obținute la seceriș în a- 
cest raion se daforesc faptului că aici 
campania de recoltare a fost pregătită 
din vreme. S-au reparat mașinile și 
tractoarele, s-a organizat temeinic mun
ca, reparfizîndu-se judicios forțele. în 
fiecare unitate s-ar stabilit din timp 
unde va lucra fiecare mașină.

Pe baza planurilor de măsuri stabi
lite de comitetele raionale de partid, 
de sfaturile populare și consiliile agri
cole raionale, nu s-a așteptat coacerea 
grîului pe suprafețe întinse, ci s-a re
coltat treptat, evitîndu-se astfel pierde
rile.

Cu toate acestea — ne relatează tov. 
Mogoșiu — rezultatele la seceriș pu
teau fi și mai bune. Sînt unități în 
care nu se lucrează cu toate forțele 
și din această cauză nu se realizează

viteza zilnică. în raioanele Ciuc, Gheor- 
ghieni și Toplifa culturile sînt mai 
înfîrziate. De aceea, consiliul agricol 
regional și consiliile raionale trebuie să 
îndrume inginerii agronomi să contro
leze zi de zi lanurile și să se freacă 
la recoltat pe porjiuni din lan cît de 
mici. Nu-i mai pufin adevărat că la 
unele S.M.T.-uri, printre care Sărmaș, 
mijloacele mecanizate nu funcționează 
din plin datorită proastei organizări a 
muncii, lipsei de intervenue operativă 
cînd se ivesc anumite defeejiuni la 
mașini. Timpul este destul de înaintat. 
Ploile ne dau tîrcoale destul de des și 
dacă nu se mobilizează toate forjele, 
strînsul recoltei s-ar putea prelungi 
prea mult.

în continuare, președintele consiliu
lui agricol regional ne-a relatat că 
se menfine un mare decalaj între se
ceriș și treieriș. Din cele aproape 41.000 
ha de pe care s-a strîns re
colta s-a treierat doar recolta 
de pe 2 100 ha. Cauze sînt mai multe, 
în primul rînd transportul păioaselor la 
arii se desfășoară înfr-un ritm nesa- 
fisfăcător; în unele unități, batozele nu 
lucrează cu întreaga capacitate, din 
cauză că nu s-a organizat bine munca 
la arii ; pe alocuri, din pricina unor 
reparajii făcute de mîntuială, batozele 
se defectează des.

în acest scop' consiliul agricol re
gional și consiliile raionale au luat 
unele măsuri menite să asigure fermi-

narea neînfîrziată a amenajării ariilor 
și folosirea întregii capacități de lucru 
a batozelor. Este necesar ca fiecare 
gospodărie colectivă să fie îndrumată 
și sprijinită concret pentru a asigura 
condițiile ca lucrul să înceapă în zorii 
zilei și să nu înceteze pînă seara fîr- 
ziu. Acolo unde ariile sînf electrificate, 
vor trebui luate neînfîrziaf măsuri ca 
să se lucreze din plin și în timpul nop
ții. Pentru ca batozele să funcționeze 
fără întrerupere, conducerile S.M.T. tre
buie să organizeze în așa fel munca 
îneîf defecțiunile ce se ivesc să fie în
lăturate operativ.

Este necesar, de asemenea, să »e 
grăbească executarea arăturilor șl a 
însămînfărilor în miriște. Aceasta cu 
afît mai mult cu cîf solul are destulă 
umezeală.

în încheiere, fov. Mogoșiu ne-a co
municat că la Indicația comitetului re
gional de partid, sfatul popular regio
nal și consiliul agricol regional au luat 
în ultima vreme o serie de măsuri 
pentru grăbirea lucrărilor agricole de 
vară. Activiști și specialiști din aparatul 
de partid și de stat s-au deplasat în co
mune și sprijină conducerile de uni
tăți și sfaturile populare în aplicarea 
măsurilor organizatorice menite să gră
bească secerișul și 
concret organizațiile de partid pentru 
a antrena pe toți cei care muncesc pe 
ogoare la grăbirea recoltatului, popu
larizează experiența fruntașilor.

IN REGIUNEA BANAT

treierișul, ajută

termsînrat sec^rașaBl grâiaSuazarea de cuplaje de batoze, la care se lucrează în două schimburi, pînă acum s-a treierat griul de pe 234 000 ha, ceea ce reprezintă peste 72 la sută din suprafața recoltată. Această lucrare a fost terminată în toa’e
Batoza trimisă de S.M.T. Obîrșia de 

Cîmp în satul Recea, raionul Vînju Mare, 
funcționează defectuos.

de nubatozei

în seara zilei de 30 iulie, în regiunea Banat, s-a terminat secerișul griului. Gospodăriile de stat și gospodăriile colective din regiune au recoltat întreaga suprafață de 330 000 ha cultivate cu grîu și orz într-o perioadă mai scurtă decît a- gospodăriile de stat, precum și în- nul trecut, datorită folosirii din plin a combinelor și secerătorilor-legă- tori, precum și ca urmare a organizării la un nivel superior a muncii în cîmp.Acum, toate forțele din unitățile agricole socialiste din regiune sînt îndreptate spre terminarea treieri- șului. Astfel, prin folosirea unui mare număr de combine și organi-

tr-un număr de 260 gospodării colective. în raionul Sînnicolau Mare, treierișul a lost terminat, iar în raioanele Timișoara, Arad și Deta, se treieră acum ultimele cantități de grîu.în același timp, mecanizatorii din regiune au arat peste 90 000 ha și au însămînțat plante furajere în cultură dublă pe 30 000 ha.
Ară și însămînțează plante 

i miriște
200 000 de hectare) ceea ce repre
zintă mai mult de jumătate din su
prafața recoltată. Totodată ei au 
însămînțat cu plante furajere, pes
te 40 000 hectare. Cele mai mari 
suprafețe au fost arate și însămîn- 
țate în gospodăriile de stat din re
giunile București, Galați, Dobrogea 
și Oltenia.

Gospodăriile agricole de stat au 
recoltat griul de pe mai mult de 
95 la sută din suprafața cultivată. 
Acum se recoltează păioasele de pe 
ultimele suprafețe și în regiunile 
din nordul țării.

O atenție deosebită s-a acordat 
pregătirii terenului pentru recolta 
anului viitor. Astfel, mecanizatorii 
din aceste unități au arat peste (Agerpres)

— Ce î-ați făcut 
merge cum trebuie ?

— Nu i-am făcut nimic. De-un an 
de zile, nimeni n-a pus mina pe ea... 
Din ziarul regional „înainte"-Craiova

GrăbescPITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — După terminarea secerișului, colectiviștii din raionul Drăgășani, regiunea Argeș, au trecut cu toate forțele la treieriș. Pînă sîmbătă seara, în raion, treierișul a fost e- fectuat în proporție de 67 la sută.

treierișul»în aproape 20 de comune printre care Voicești, Zăvideni, Ștefănești fost încheiată.Paralel au fost efectuate și arături de vară pe mai bine de 20 la sută din suprafața eliberată.
Zlătărei,etc., această lucrare a

à îndeplinirea sarcinilor de plan
Colectivul întreprinderii „Industria sîrmei"-Cîmpia Turzii îndeplinește an de an cu succes sarcinile de plan. în 1961, oțelăria acestei uzine a cucerit pentru a șasea oară drapelul de oțelărie fruntașă pe •țară. în primul semestru al anului 1962, la „Industria sîrmei“ au fost obținute noi și însemnate realizări : 7 450 tone produse peste plan — oțel, laminate, sîrmă trefilată — a- proape 770 mii lei economii suplimentare la prețul de cost. Planul a fost realizat la toți indicii.Aceste succese sînt strîns legate de munca politică și organizatorică desfășurată de organizația de partid pentru mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea sarcinilor de plan.Ne-am adresat mai multor tovarăși din comitetul de partid al uzinei și din birourile organizațiilor de bază, cu rugămintea de a ne împărtăși unele din aspectele cele mai importante din experiența acestei organizații. Iată ce ne-au relatat :

pentru îmbunătățirea calității produselor, sînt obligațiile contractuale întreprinderi ? — iatăchestiunile care au con-
buie făcut continuă a respectate cu alte cîteva din stituit obiectul controlului de partid exercitat atît la nivelul uzinei, cit și în fiecare parte.Pentru a controla cum plinit planul tehnic,

conducerii secție îneste înde-____' ’ , comitetul de partid a atras un mare număr de 
.HlIllllllllllllllllIjllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Din experiența organizației
de, partid dc la Uzinele 

„industria sîrmei" - Cîmpîa Turzii

îndeplinirea planului 
la toți indicii — în atenția 
permanentă a organizației 

de partid
„Ö pîrghie deosebit de importantă prin care organizația noastră a- sigură îndeplinirea planului la toți indicii este controlul de partid asupra tuturor laturilor activității întreprinderii, ne-a spus ing. Ion Ve- 

deanu, secretarul comitetului de partid. Ne străduim să exercităm controlul dg partid în mod sistematic și în profunzime, îndrep- tîndu-ne atenția, în primul rînd, spre problemele principale d<? care depinde îndeplinirea planului. Cum se ocupă conducerea întreprinderii de îndeplinirea planului tehnic, în ce măsură este asigurată folosirea din plin a capacităților de producție, sînt bine gospodărite ma- țeriile primp și materialele, ce țre-

ingineri și tehnicieni, muncitori fruntași din fiecare secție. Cunos- cînd temeinic situația, am avut posibilitatea ca, în ședința de comitet, în care, directorul tehnic, tov. Carol Hertl, a* prezentat referatul despre îndeplinirea planului tehnic, să purtăm discuții fructuoase. Ele s-au soldat cu măsuri tehnico-organizato- rice importante pentru introducerea unor procedee tehnologice avansate. Toate acestea au contribuit la îmbunătățirea calității produselor, la realizarea în uzina noastră a unor produse noi : bare hexagonale din oțel inoxidabil, sîrmă pentru beton precomprimat, cablu de coborîre pentru televiziune etc.Noi îndrumăm organizațiile de bază să atragă cît mai larg masa muncitorilor și tehnicienilor la rezolvarea problemelor producției. în sectorul laminoare, de pildă, unde capacitățile de producție nu e- îndeajuns de bine folosite, organizația de bază a inițiat vii dezbateri pe tr-o adunare de partid și apoi în consfătuirile de producție. Și-au spus cuvîntul un mare număr de piuncițori și tehnicieni, au rezultat

multe propuneri valoroase. 'Astfel, cîțiva membri de partid, fruntași în producție, au propus înlocuirea jgheabului răcit cu apă, cu unul din oțel refractar fără răcire, arătînd că în felul acesta vor putea fi înlăturate opririle la linia de laminare, prin care se pierdeau în fiecare schimb circa 30 minute. Aplicarea acestei propuneri, ca și a altora a dus la creșterea indicelui intensiv la linia de profile cu peste 20 la sută față de cel realizat anul trecut.Experiența ne-a arătat că controlul de partid este eficace, atunci cînd el intervine cu operativitate, determinînd măsuri pentru înlăturarea grabnică a deficiențelor ce se ivesc. în această direcție, însă, noi trebuie să facem mai mult. Astfel, organizația de partid n-a intervenit la timp pentru lichidarea unor stocuri supranormative. Așa se explică, în mare parte, faptul că mai avem în uzină stocuri supranorma- tive la unele materiale“.
Activitate politică 

multilaterală

rau această temă în-

„în mobilizarea tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan — ne-a spus tov. Liviu Maier, membru în comitetul de partid — folosim intens agitația politică de masă. A- gitatorii sînt sistematic instruiți a- supra problemelor principale ale producției, de care depinde realizarea planului la toți indicii.Recent, secretarul organizației de bază din secția oțelărie i-a instruit pe cei șaptezeci de agitatori din secție, pe tema „Căile și mijloacele reducerii continue a consumurilor specifice". Acest instructaj i-a tat să desfășoare o activitate bine orientată. La un moment prim-topitorul Traian Turbuțanurmărit atent procesul de topire și s-a rupt un electrod. Imediat, agitatorii au prganiza.t convorbiri șl

?ju- yie, dat, n-a

"*»—............ ...............■—
„Băutura cea mai bună / Este 

apa de izvor...“ spune poezia 
populară. Pentru vizitatorii sta
țiunii balneare Buziaș este vorba 
de izvorul „Republica", foarto 
solicitat.

(Foto : Agerpres)

Școli noi în satele 
din munfi

DEVA țcoresp. „Scînteii"). — De la 
începutul anului, în regiunea Hunedoara 
au fost construite sau se află în lucru 
școli de 4 și 8 ani cu 117 săli de clasă. 
Atenție sporită se acordă dezvoltării re
țelei școlare în satele îndepărtate și din 
munfii regiunii, 
ceperea noului 
cu 58 de săli 
anul trecut.

Printre școlile
din munți se numără cele de 
galde, Inuri, Vorța, Ceru-Băcăinfi și al
tele.

In aceiie locuri, la în- 
an școlar, vor 
de clasă mai

nou construite

funcționa 
mult ca

în satele 
la Infre-

In vitrinele librăriilor Turneul teatrului muzical
Cărți tehnice

Tratamentul termic al oțelului
Lucrarea „Tratamentul termic al oțe

lului" de A. P. Guleaev, tradusă din 
limba rusă, în Editura tehnică, după 
ediția a ll-a revăzută și completată, în
fățișează teoria și problemele generale 
ale tratamentului termic al oțelului. 
Cartea este destinată inginerilor și teh
nicienilor care lucrează în domeniul 
metalurgiei fizice și tratamentului ter
mic.
Legumicultura — volumul I

Volumul I al lucrării „Legumicultura", 
elaborată de prof. I. Maier, apărută în 
Editura Agro-Silvică, tratează probleme 
generale ale culturii legumelor : pregă
tirea terenului, producerea răsadului, 
cultura legumelor în sere șl răsadnițe 
etc, Cartea se adresează inginerilor și 
tehnicienilor care lucrează în sectorul 
legumicol.

Analiza preparatelor 
îitoiarmaceutice

Lucrarea publicată de Editura 
demiei R. P. Romîne, aparține 
colectiv de autori format din

Aca- 
unui 

Sever 
Petrașcu, Elvira Grou, Alexandru Polizu, 
Margareta Baltac, Gabriela Balif și Ma
ria Ilie. Volumul prezintă o metodică 
de analiză a preparatelor fitofarmaceu- 
tice, bazată pe analiza a 1 500 prepa
rate romînești și străine, folosite în cea 
mai mare parte în domeniul chimizării 
agriculturii și în special al protecției 
plantelor.
Sîngele și glandele endocrine

Editura Academiei R. P. Romîne a 
publicat lucrarea „Sîngele și glandele 
endocrine" de Ruxandra Holban. Acea
stă monografie se ocupă de următoa
rele probleme : factorii endocrini în 
cadrul reglării structurii sîngelui ; date 
experimentale privind inflpența hormo
nilor asupra morfologiei sîngelui ; glan
dele endocrine, hemostaza și librino- 
liza ; viteza de sedimentare a hematii
lor ; modificările sîngelui în clinica 
endocrinologică ; problemele hemato
logice în endocrinologie ; factorii en
docrini în etiologia bolilor de sînge ; 
tratamentul endocrin în bolile de sînge.

Din istoria cărții

TÎRGU-MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
— La biblioteca documentară „Bo
lyai“ din Tîrgu-Mureș cu cîteva luni 
în urmă a fost deschisă expoziția 
„Scurt isțoric al tipăririi cărților". în 
vitrinele' frumos amenajate sînt expu
se manuscrise din epoca feudală, ti
părituri ale mișcării muncitorești în 
orînduirea capitalistă efc. Deosebit de 
interesantă este și secția expoziției 
care înfățișează dezvoltarea tipăririi 
cărților în țara noastră după elibe
rare.

Clubul muncitoresc
Zilnic, la clubul 

ților Fabricii de 
din Bicaz se desfășoară 
o bogată activitate. Bri
gada artistică, formația 
corală, echipa de dansuri 
prezintă cu regularitate 
programe atît în sălile 
clubului, cît și în împre
jurimile Bicazului. Cu cî- 
feva zile în urmă, de pildă,

salaria. 
ciment

brigada artistică și echipa 
dș dansuri au susjirțut un 
program artistic în fața 
muncitorilor de la cariera 
de piatră de la Cheile 
Bicazului.

Biblioteca centrală a 
clubului muncitoresc are 
peste 7 000 de volume și 
circa 600 de cititori. Lu
nar, biblioteca își mărește 
numărul de cărți cu ulii-

discuții de la om la om, arătînd pe bază de calcule pierderile. La o rupere se irosesc 1—15 kg electrozi. Cei care lucrau neglijent, fiind în permanență în atenția agitatorilor, au începuț să-și vadă în mod serios de treabă. Consumul specific de electrozi a fost în mod simțitor redus.Pentru continua îmbunătățire a activității agitatorilor, comitetul de partid organizează schimburi de experiență pe secții. De obicei, acestea sînt axate pe o anumită temă de mai mare actualitate în secția respectivă.Noi inițiem uneori și discuții între agitatorii din secțiile direct legate între ele în procesul de producție. într-o asemenea discuție, a- gitatorii din secția electrozi au aflat de la agitatorii din oțelărie despre diferite neajunsuri în ceea ce privește calitatea electrozilor, care dădeau mult de furcă oțelarilor. întors în secție, agitatorul loan Bon- dor a organizat o convorbire cu tovarășii din echipa în care muncește, arătîndu-le în mod convingător ce consecințe au neglijențele lor în muncă. Pe loc au fost luate măsuri pentru înlăturarea lipsurilor semnalate de agitatorii oțelari. Muncitorii de la malaxor s-au angajat să asigure o Alții au procesul așa fel,sime uniformă pe toată suprafața sîrmei. Astfel în această echipă procentul de rebuturi a scăzut mult, ajungînd de 4 ori mai mic decît cel admis. Calitatea electrozilor produși în secție s-a îmbunătățit simțitor“

pastă mult mai omogenă, primit sarcina să conducă de presare a electrozilor în îneît pasta să aibă o gro-

Rolul important 
al propagandei tehnice„în uzina noastră are loc o vie și pasionantă întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan — ne-a spus tov. loan 

Ban, muncitor fruntaș, membru în comitetul de parțid. Interesul muncitorilor pentru întrecere este puternic stimulat datorită grijii care există pentru popularizarea rezultatelor obținute, pentru răspîndirea experienței fruntașilor.Lunar, în consfătuirile de producție se face bilanțul întrecerii. Imediat apoi, în ziarul de uzină „Metalurgistul“ și în cele peste 20 de gazete de perete din secțiile uzinei

din Bicaz
mele noutăți ce apar în 
librării. Pe lîngă bibliote
ca centrală mai funcțio
nează și 8 biblioteci mo
bile, care deservesc pe 
iubitorii cărții de la di
ferite secții și sectoare 
ale fabricii de ciment. 
Una dintre aceste biblio
teci funcționează la ca
riera de calcar de lîngă 
Lacul Roșu.

apar articole închinate fruntașilor și metodelor lor înaintate de muncă. La stația de radioamplificare se transmite cu regularitate emisiunea „Ce e nou în întrecerea socialistă din uzina noastră ?“.La clubul uzinei se organizează sistematic simposioane pe tema „Ne vorbesc fruntașii despre experiența lor“.Iată de ce la panourile de onoare apar mereu noi și noi fruntași, iar steagurile roșii de secție, schimb sau echipă fruntașă trec lună de lună dintr-un loc într-altul“.Tov. Ion Dărămuș, inginer șef al uzinei, ne-a spus :„In sprijinul îndeplinirii sarcinilor ce stau în fața uzinei noastre, acționează cu bune rezultate și propaganda tehnico-știin- țifică. Comitetul de partid ne-a îndrumat să urmărim ca propaganda tehnică în uzină să răspundă într-o măsură cît mai mare cerințelor vieții, problemelor tehnico-economice ce se cer rezolvate în fiecare secție, în fața oțelarilor, de pildă, s-au ținut anul acesta conferințe pe teme ca „Reducerea incluziunilor nemetalice din oțel“ ; în fața strungarilor conferința „Aplicarea regimurilor rapide de așchiere a metalelor“ etc. în ziarul de uzină, la stația de radioamplificare se face regulat prezentarea celor mai valoroase cărți tehnice. Periodic sînt organizate — sub îndrumarea comitetului de partid — expoziții tematice la locul de muncă cu cărțile care prezintă cele mai noi procedee tehnologice aplicabile în uzină.Ne preocupăm de organizarea propagandei tehnice și pentru specialiști, spre a-i ajuta să-și perfecționeze pregătirea, să fie la curent cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii. Nu de mult, din inițiativa organizației de partid a avut loc în uzină o sesiune de comunicări teh- nico-științifice, la care au participat toți inginerii, tehnicienii și numeroși fruntași în producție. Inginerul Gh- Sîrbu a susținut referatul „Stadiul actual al stabilirii tehnologiei de fabricație a sîrmelor de beton precomprimat de calitate superioară“, ing. Alex. Cloambeș a prezentat comunicarea : „Noua tehnologie pentru elaborarea oțelurilor de rulmenți“ etc. Din aceste refe-

din GalațiTțirneul teatrului muzical din Galați la București a atras aproape seară de seară, la spectacole de operă și operetă, un public numeros ; cel de-al treilea sector de activitate al teatrului — estrada — căreia i-au fost dedicate următoarele zile, a continuat să se mențină în atenția spectatorilor.Ca unul dintre cele mai tinere colective de teatru muzical din țară, ansamblul din Galați tinde să cuprindă toate domeniile genului liric, împlinind, cu secții oarecum diierențiate, necesitățile artistice multilaterale ale unui oraș în plină dezvoltare.Pentru mersul ascendent al teatrului este semnificativ faptul că seara de operă prezentată la București — „Cavaleria rusticană” de Mascagni și „Paiațe“ de Leoncavallo, montări mai recente, au dovedit o seamă de posibilități, care deschid și pentru viitor perspective îmbucurătoare. Trebuie subliniată însă necesitatea ca viziunea nouă, contemporană să fie prezentă în concepția spectacolelor.Colectivul de operă numără tineri cîntăreți talentațl ; în general tinerețea celor două spectacole este evidentă în spontaneitatea jocului actoricesc, în dăruirea cu care fiecare interpret se consacră personajului său, integrîndu-se în același timp echipei. Prin această coeziune a întregului, prin faptul că aproape toți artiștii joacă și cîntă cu o participare entuziastă, colectivul de operă și regizoarea Cici Popescu au reușit să realizeze spectacole meritorii. Dintre interpret! soprana Cornelia Seracin s-a dovedit a fi una dintre cele mai promițătoare personalități ale ansamblului. Este de admirat la această cîntăreață sensibilitatea muzicală deosebită ; ea pune în valoare frumusețile expresive ale partiturii muzicale, subliniind — în rolul Santuzzei — sinceritatea sentimentelor și suferința adîncă a a- cestei.fete nefericite. Cu oarecari îmbunătățiri ale tehnicii vocale, Cornelia Seracin va perfecționa în viitor creațiile sale. George Davi- descu (Turridu) are un glas puternic penetrant, cu timbrul citor, foarte potrivit stilului de operă ; artistul este încă mare nestăpînind, cu forțe rolul pe tot parcursul său. Mărgărit — o atrăgătoare Lola — Ștefan Stoica — un Alfio hotărît și convingător — și Floarea Alecu — mama Lucia au asigurat buna desfășurare muzicală și dramatică a operei lui Mascagni.

coral este minuit — muzical și participant - cu mai puțină sigu'

strălu- italian în for- egale, Sanda

Anșamblițl ca organism la acțiune — ranță. în marea scenă corală d. 6 tabloul I se realizează o exagera- y tă solemnitate ; de fapt corul ar z trebui să se preocupe aci de exac- X titatea interpretării muzicale. y în „Paiațe” de Leoncavallo am << avut prilejul să aplaudăm pe Va- x sile Martinolu, care în celebrul X „Prolog” șl în rolul lui Tonio s-a << prezentat foarte bine. Mai puțin o- y mogenă din punct de vedere mu- X zical, distribuția a mai cuprins pe << Viorica Pop (tînără și pasionată y Nedda care mal poate dezvolta X expresivitatea lirică a rolului), Pan- << telimon Frunză (tetior ale cărui y realizări sînt delimitate de culoa- X rea specifică a timbrului său, de << modul în care cîntul se apropie de V declamație) Ion Roman (Silvio) și Cornel Mărgărit (Beppo). Remar- « căm ca un element bun în ambele (s opere felul în care interpreții au urmărit să îmbine firescul cîntului cu rostirea clară a cuvintelor. Desigur, ar mai ii de revizuit anumite laturi ale concepției regizorale ; de pildă, abuzul nejustiilcat în mo- dificarea luminilor șl a coloritului )> lor. ??„Silvia” de Kalman, tradiționala y operetă cu melodii într-adevăr ne- <7 muritoare dar cu un libret foarte << convențional, face parte și ea din >> repertoriul turneului. (Regia Paul Mihai Ionescu). Cuplul liric princi- << pal Nineta Crainici — soprană cu $ calități muzicale pentru genul operetă — și Cornel Mărgărit pe care l-am preferat în rolul operă — se reliefează mai puțin decît rolurile comice, care sînt susținute cu temperament și vervă (de Ecaterina Niculescu, Lauren- țiu Buzilă, Jean Segal, Corneliu Sava).Cam lung și sub nivelul celor două amintite mai sus, spectacolul place pe alocuri publicului, deși motivele rîsului sînt deseori foarte , vechi trucuri actoricești caracte- ' ristice genului. Regia are datoria să le elimine impunînd o prezență 1 mai fermă a bunului gust. (S-ar putea și fără dialoguri ca acesta : ' „Spune-mi ceva fierbinte 1” Râs- puns — „ciorbă de vițel 1"). 1Scenografia este semnată la toa- < te spectacolele prezentate de Cla- ' udia Fanea. Dintre cei doi dirijori < Gabor Kiss a obținut în operă o ' mai bună contribuție a orchestrei, < decît Criștofor Barbatti în operetă. ’
ADA BRUMARU !

dede

FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚA
RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA MĂ
RII ADRIATICE. (la Circul de Stat): PA
RADA COSTUMELOR POPULARE șl 
selecțiunt DIN SPECTACOLELE AN
SAMBLURILOR PARTICIPANTE — (o- 
rele 20).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Teatrul 
de vară „23 August“) : ȘAPTE NOȚE LA 
CONCERT — (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Concert dat de LUIS ALBERTO DEL 
PARANA din Paraguay și cvartetul său

rate, ca și din discuțiile care s-au purtat, s-au desprins cîteva concluzii importante pentru activitatea în uzină.Socotim că comitetul sindicatului ar putea face mai mult pentru intensificarea propagandei tehnico- științifice. Atragerea mai activă a specialiștilor din uzină ne-ar da posibilitatea să organizăm în mod sistematic expuneri pentru muncitori. Cred că n-ar fi deloc lipsite de interes unele întîlniri cu autorii unor cărți tehnice sau organizarea unor vizionări de filme tehnicq-științi- fice“.
Repartizarea judicioasă 

a forțelor
Simion zației de membru ne-a vorbit despre necesitatea repartizării judicioase a comuniștilor în locurile importante de muncă. „în posturile mai grele — ne-a spus el — unde se simțea nevoie, conducerea întreprinderii, la propunerea organizației de bază, a trimis să lucreze comunișți cu o bună pregătire politică și profesională, ca Vasile Purcaru, șef adjunct la secția laminoare, Iosiî Hada, maistru, și alții.Primirea a noi candidați și membrj de partid din rîndurile muncitorilor fruntași, ca Simion Pușcaș, laminator, Simion Ticudean, zincator, Ștefan Iaçob, lăcătuș, și alții ne-a dat posibilitatea să asigurăm o tot mai bună repartizare a forțelor organizației. Fiecărui membru și candidat de partid îi sînt încredințate sarcini concrete pe locul de producție. Și, periodic, în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază, ei informează cum le duc la îndeplinire. în felul acesta, organizația de partid izbutește să cuprindă, în sfera ei de preocupări, principalele laturi ale muncii din uzină, să-și exercite mai bine rolul conducător“. •*Preocupîndu-se continuu de întărirea muncii de partid în întreprindere, fără îndoială că organizația de parțid de la „Industria Sîr- mei“-Cîmpia Turzii va obține noi succese în lupta pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.

ION SPĂLĂȚELU

Cocu, secretar al organi- bază de la laminorul I, al comitetului de partid,

de muzică ușoară „LOS PARAGUAYOS“ 
— (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (9,15;
19; 21,15), Elena Pavel (8;
14 45' 17 19* 19 49* 77
23' August '(8; 10,15; 12,35; 14,35; 17; 19,45; 
22), Stadionul Dinamo (20,30), Stadionul 
Republicii (20,30), Grădina Progresul 
(20,30). UN PUMN DE NOTE — cine- 
mpșcpp ; Republica (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
19; 21,15), Gh Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
10,45; 21). G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arenele Libertății (20,15). ACADEMI
CIANUL DIN ASKANIĂ : rulează la ci
nematografele Magheru (10,15; 12; 15; 17; 
10; 21), Drumul Serii (16; 18; 20). CERA- 
SELLA : București (10,30; 12,30; 15; 17; 
19; 21). FANTOMELE DIN SPESSART : 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Tineretului 
(10; 12: 14; 16: 18,15; 20,30), Alex. Sahia 
(10: 12; 14; 16,30; 18,45; 21 — grădină 20,15), 
Volga (11; 14.45; 17; 19,05; 21,05). Grădina 
13 Septembrie (20,15). PLĂCERILE ORA
ȘULUI : I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21 - grădină 20,30), înfrăți
rea între popoare (10,30; 16; 18; 20), Vasile 
Boaită (10; 12; 16; 18; 20 — grădină 20,30). 
Stpdipnyl Giuleștl (21). TEROARE ÎN 
MUNȚI — cinemascop : Lumina (de la 
io la 14 în continuare — 16; 18; 20,30), 1 
Mai (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). FOCURI 
IN MUNȚI: Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21), 30 Decembrie (16; 18; 20). URME TĂ
CUTE : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,ji; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18,15 — grădiLM 
20,30). PROGRAM PENTRU COPII :./*• 
Septembrie (10; 11,30). CIELITO LINDC 
13 Septembrie (13; 16,30; 18.30; 20,31
TUNA ȘI TRUȚUNA — DINCOLO E . 
LUMEA NOASTRĂ — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT Nr. 20 — ACOLO UNDE FUGE RE
NUL - ÎN CUIB STRĂIN - SECRE
TUL PANTOFIORILOR DE AUR : Tim
puri Npi (rulează în continuare de la 
orele 10 la 21). POST-RESTANT : rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (16; 
18; 20). ÎNVIEREA - ambele serii ; Cul
tural (15,45; 19,30), Munca (16; 20). ALBĂ 
CA ZĂPADA ; rulează la cinematogra
ful Alex. Popov de Ia orele 9,30 la 21 
în continuare. AL NOUĂLEA C'ERC : 8 
Martie (15; 17; 19 - grădină 20,30), Li
bertății (10; 12; 16; 18; 20 - grădină 20,30). 
CIND VINE DRAGOSTEA : Grivița (15; 
17; 19; 21). COMEDIANȚII ; rulează la 
cinematograful C. David (15,30; 18; 20,30). 
DUELUL N-A AVUT LOC : Flacăra (16; 
18,15; 20,30). LUNGA NOAPTE A LUI '43 : 
Tudor Vladlmlrescu (16; 18; 20 — gră
dină 20,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Eițiisiune pentru co
pii : Filmul ..MOFTURILE LIZEI“, pri
mit din partea Televiziunii soviet 
19,35 — Emisiune de știință și tehu. ă? 
20,00 — Demonstrație de haltere. 20',lf - 
Filmul artistic ,,S-A INTIMPLAT . ■ 7
ZIUA SOLSTIȚIULUI“ - o produ^’Sr-a 
studiourilor sovietice. 21,30 — Muzică
populară romînească. Cîntă o formație 
instrumentală condusă de Victor ~ 
descu, artist emerit. In încheiere ; 
turi pentru telespectatori. Ultimele

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

ușor instabilă, mai ales în jumătatea de 
nord a țării, unde cerul a fost mai mult 
npros. In rest cerul a fost variabil. Au 
căzut ploi locale, mal ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. în 
Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova și re
giunile de munte. Vîntul a suflat slab 
cu intensificări locale de scurtă durată 
predominînd din sectorul nord-est. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse îptre 30 grade la Turnu 
Măgurele și 14 grade la Gheorghieni.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 august : Vremea în general fru
moasă, cu cerul variabil mai rpuiț ' senin 
noaptea și dimineața. In cursul după- 
amiezelor se vor produce averse Izolate 
de ploaie în sudul țării și în ' regiunea 
de munte. Vint slab pînă la moderat din 
sectorul estic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 12 grade 
și 22 grade, iar maximele între 22 și 33 
grade.

11,30; 14;
10,15; 

grădină

Pre- 
Sfa- 
știri.
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vizita în tara

trans-

I

a avut loc o Bacău, orga-

lor de aproape trei tara noastră, cei 30 vizitat

Iugoslavia, cu soția ; Emilio Bassi, însărcinat cu afaceri

Tovarășii Gheorghe Apostol, prim- vicepreședințe al Consiliului de Miniștri, și Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, au primit, la’ Consiliul de Miniștri, delegația Uniunii țăranilor din Cipru, condusă de Kyriakos Tsettis, membru în secretariatul central al Uniunii, care a vizitat țara noastră.Delegația a fost primită la C.C. al P.M.R. de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și Nicolae Gîosan, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.în tirppul convorbirilor care au decurs într-o atmosferă caldă, prietenească, oaspeții și-au împărtășit impresiile lor despre noastră.
Membri

in

în călătoria săptămîni prin de membri ai delegației au complexe și uzine industriale,' gospodării agricole de stat și gospodării agricole colective, stațiuni experimentale pentru cercetări științifice în agricultură din regiunile București, Bacău, Brașov, Dobrogea, Galați și Argeș. Ei au vizitat, de asemenea, Muzeul de istorie a partidului, Muzeul de la Doftana și diferite instituții culturale. Timp de cîteva zile oaspeții ciprioți au făcut o călătorie pe litoral.Duminică, 29 iulie, delegația a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.în ziua de 30 iulie delegația Uniunii țăranilor din Cipru și-a încheiat vizita în R.P. Romînă, plecînd spre țară. (Agerpres)
------oeo------ 

ai corpului diplomatic 
excursie la Bacăuîntre 27 și 29 iulie excursie în' regiunea nizată pentru șefii misiunilor diplomatice din București, la care au participat : Sukrisno, ambasadorul Republicii Indonezia, cu soția ; Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Republicii Cuba, cu soția ; Emmanuel Kodjoe Dadzie, ambasadorul Republicii Ghana, cu soția ; Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare, cu soția ; Semsettin Arif Mardin, ambasadorul Turciei, cu soția ; James Dalton Murray ministrul Marii Britanii ; Tahmuress Adamiyatt, ministrul Iranului ; William Crawford, ministrul S.U.A. ; Carlos Jacyntho de Barros, ministrul Braziliei ; K. M. Kannampilly, însărcinat cu afeceri a.i. al Indiei, cu soția ; Hans Colliander, însărcinat cu afaceri a.i al Suediei ; Luka Soldic, însărcinat cu afaceri a.i. al

R.P.F.Paolo______,a.i. al Italiei, Gherson Amir, însărcinat cu afaceri a.i. al Izraelului ; dr. Siegfried Bock, însărcinat cu afaceri a.i. al R.D. Germane.Cu această ocazie au fost vizitate: Combinatul chimic și termocentrala din Borzești, Rafinăria de petrol și Combinatul de cauciuc sintetic din Onești, Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Roznov, Fabrica de fire și fibre sintetice de la Săvi- nești, Hidrocentrala „ V. I. Lenin“ și barajul de la Bicaz, orașul Onești și stațiunile de odihnă Slănic-Mol- dova și Lacul Roșu.în seara zilei de 28 iulie președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Bacău a oferit o masă în cinstea partici- panților la excursie. (Agerpres)

Spectacolelor prezentate cum în cadrul Festivalului

Cu prilejul intrării în funcțiune a noii hidrocentrale

Fabrica de cabluri șl materialo electroizolante din Capitală. Aspect 
din hala de emailat conductorii de bobinaj. (Foto : Agerpres)

întrecerile sportive ale Festivalului 
de la Helsinki

MARIA BIȚI ȘI IOLANDA BALAȘ AU CUCERIT MEDALII 
DE AUR

pînă... de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice li s-au adăugat luni seara altele noi. Pentru prima dată a apărut în cadrul festivalului, pe scena Teatrului C. C. S„ grupul „Scurtă înfățișare a mișcării munci-
------------ O fi O-------------

MAT«

torești din Italia de la 1900—1962 . La Teatrul de vară „N. Bălcescu” s-a prezentat cel de-al doilea ansamblu folcloric din R.P. Romînă, iar Teatrul de vară „23 August” a găzduit spectacolul ansamblului folcloric din R.P. Albania. (Agerpres)
INFOR I

HELSINKI 30 (prin telefon de la trimișii speciali Agerpres) :Competițiile sportive ale Festivalului au continuat luni pe stadioanele și bazele sportive din Helsinki, fiind urmărite cu interes de un numeros și entuziast public.Un frumos succes a repurtat atleta romînă Maria Diți-Diaconescu, cîștigătoarea medaliei de aur la proba de aruncarea suliței, cu performanța de 51,02 m. Iolanda Balaș s-a clasat pe primul loc la săritura în înălțime femei cu un rezultat de 1,84 m. Atletul sovietic Igor Ter Ovanesian bun — 7,93 mCursa de 1 500 m a
sovietic Igor a obținut un rezultat la lungime.revenit polo-

Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice din Comitetul 
de stat pentru Cultură și artă și Uniunea 
scriitorilor din R.P. Romînă au organi
zat luni o seară literară cu prileiul a- 
propierii comemorării a 25 de ani de la 
moartea scriitorului Alexandru Săhia.

Pompiliu Mareea aCriticul literar
vorțrit despre personalitatea și opera li
terară a scriitorului. In continuare actori 
ai teatrelor din Capitală au citit din o- 
pera lui Alexandru Sahia și din unele 
lucrări literare consacrate scriitorului co
memorat. (Agerpres)

O O O ........ —

CICLISM jv, Grigore
de lond

Dezvoltarea rețelei comerciale
La parterul noilor blocuri 

cuințe din Brașov, Copșa 
Cisnădie și din alte orașe ale 
nii Brașov au fost date în acest an 
în folosință 12 magazine pentru 
desfacerea produselor industriale și. 
alimentare. Noile unități sînt dotate 
cu mobilier modern și utilaje frigo
rifice. în același timp alte 39 de 
unități ale .comerțului de stat din 
regiune au fost modernizate.

Odată cu dezvoltarea și moder
nizarea rețelei de desfacere s-au

de lo-
Mică, 

regiu-

extins formele rapide de servire a 
populației : desfacerea, produselor cu 
plata la vînzător, livrarea la domi
ciliu a produselor comandate și al
tele.

Ca urmare a creșterii continue a 
puterii de cumpărare a oamenilor 
muncii valoarea mărfurilor vîndute 
prin unitățile comerțului socialist 
în regiune a crescut în primul se
mestru al anului cu peste 170 mi
lioane lei față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Noul campion al țării în proba de 
fond este alergătorul Nicolae Grigore 
(Steaua), Cursa care i-a adus tiflul a 
avut loc ieri 
București—Cîmpina, traseul 
în total 180 de kilometri. Distanta n-a 
constituit poate un obstacol atît de 
dificjț, pe cîf de puternice și inco
mode au fost rafalele de vînt care 
i-au „însoțit“ pe cicliști. în aceste con
diții, evadarea inițiată pe prima parte 
a cursei a reușit, fugarii 
destul de calmi și sosind 
apreciabil. Grigore și 
Bădără au fost de fapt 
și-au disputat victoria pînă la capăt. 
Cei doi, distanțați mult în față, au 
mers roată în roată pînă în apropierea 
liniei de sosire. N. Grigore, mai bun

dimineafS pe șoseaua
măsurînd

rulînd apoi 
cu un avans 
dinamovisiul 
singurii care

KREMENCIUG 30 (Agerpres). — TASS transmite : Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare la 29 iulie la un miting cu prilejul punerii în funcțiune a hidrocentralei de la Kremenciug pe Nipru.
N. S. Hrușciov a declarat că după 

Congresul al XXH-lea al P.C.U.S. ' 
Uniunea Sovietică se află în plin 
avînt. A fost îndeplinită cu succes 
prima jumătate a planului septenal 
(1959—1965). Producția industrială a 
fost cu 5 Ia sută mai mare decît 
cea prevăzută în cadrul septenalu- 
lui pentru acest interval.După ce a subliniat că în Programul P.C.U.S. un loc central este rezervat electrificării țării, Nikita Hrușciov a comunicat : în prima ju
mătate a septenalului au fost puse 
în funcțiune centrale lelectriee ou o 
putere totală de peste 22 C00 090 
de kW.în 1980 Uniunea Sovietică va produce de peste trei ori mai multă energie electrică decît se produce actualmente în Statele Unite ale Americii.în continuare vorbitorul a spus : „Sarcina fundamentală a constructorilor energeticieni P constituie sporirea eficacității investițiilor, accelerarea ritmului construcțiilor, reducerea prețului de cost al construcției de centrale și rețele electrice“.N. S. Hrușciov a arătat că Stalin avea o idee nejustă, denaturată a-

supra șiștem.u.lui de producție agri? col socialist, nu a înțeles însemnătatea folosirii energiei electrice în producția colhozurilor și sovhozurilor. Vorbitorul a subliniat că este necesar ca în problema asigurării colhozurilor și sovhozurilor cu energie electrică să fie dezrădăcinată moștenirea negativă a trecutului, pentru a se asigura avîntul rapid al producției agricole.Relevînd rezervele dezvoltării accelerate a energeticii, vorbitorul a spus printre altele : Este necesar să se intensifice lucrările pe linia, realizării unor agregate cu turbine cu gaze și turbine cu gaze și abur, unor instalații de valorificare ener- gotehnică a combustibililor, de transformare chimică a combustibililor în energie electrică și, în sfîr- șit, pe linia stăpînirii reacției termonucleare controlate pentru transformarea directă a energiei nucleare în energie electrică, ceea ce va permite să se realizeze un salt calitativ nou în dezvoltarea energeticii”.Odată cu construirea cascadei de hidrocentrale de pe Nipru, se deschid mari posibilități pentru dezvoltarea transporturilor cutarea lucrărilor în lorificării complexe a draulice ale Niprului mitent cu rezolvareaVolgăi mari, va duce la crearea unei căi unice interioare de transport de mare adîncime. Este vorba de lega-
pe apă. Exe- domeniui va- resurselor hi- mare, conco- problemei

reg Volgăi și Nîprylui prin canalul Volga—Don, Marea de Azov și Canalul Nipru—Marea de Azov.Este prevăzută legarea Niprului de Marea Baltică prin Pripet și Niemen.N. S. Hrușcțov a apreciat drept eveniment însemnat darea în exploatare a liniei de transport de e- nergje electrică Dobroțvor—Tisa, pe care energia electrică dip U.țt.Ș.Ș. a început să fie transportată în Un? garia. iar prin rețelele acesteia, în sistemul energetic interconectat al Cehoslovaciei, Poloniei și R.D. Germane. La ordinea zilei se află lucrările pentru stabilirea unor asemenea legături cu sistemele energetice din Bulgaria și Romînia. Este în curs de construcție conducta internațională „Prietenie“. în colaborare cu Republica Populară Chineză se elaborează un proiect de valorificare a posibilităților energetice și de port ale fluviului Amur și rîului Sungari.
„Aceste lucrări vor permite 

gului lagăr socialist să dezvolte mai 
bine, mai economic, industria, trans
porturile, agricultura sa și vor duce 
la unirea și mai strînsă a popoare
lor țărilor noastre”.*

DNEPROPETROVSK. La 30 iulie, Nikita Hrușciov a sosit la Dne- \propetrovsk pe bordul motonavei „Dobroliubov“, venind din Kremenciug.

între-:

sute de km, Niprul va deveni

formația R. D. Germane cu15—6 ; 15—9). Astăzi

Duminică, la Kremenciug, pe Ni- imuncitorilor și inginerilor, al îmbină- 
pru, a avut loc festivitatea intrării în Irii entuziasmului creator cu tehnica 
funcțiune a unei hidrocentrale cu o Imodernă a fost ridicarea puterii cen- 
pufare de 625 mii kW. Ea este unul jtralei de la 450 de mii kW, cît pre- 
din cele mai importante noduri ener- / vedea proiectul inițial, pînă la 625 
getice de pe Nipru și produce mail mii kW. Pe deasupra, cheltuielile de 
multă energie electrică decît toate) producție au fost reduse cu 20 de 
centralele Rusiei în 1923. înfr-un timp \milioane de ruble, iar hidrocentrala 

a intrat în funcțiune cu doi ani îna
inte de termen.

..illlllllllllllllllllllllllllllM

nezului Barăn în 3’ 42” 6/10, urmat de Salinger (R. S. Cehoslovacă) — 3’51” 6/10 și Vamoș (R.P.R.) —3’ 52” 2/Ï0. Recordmana mondială Irina Press (U.R.S.S.) a cîștigat proba de 80 m garduri în 10” 9/10, iar coechipiera sa Isaieva a învins la 400 m în 57” 9/10, urmată de Florica Grecescu — 58”3/10.Tot luni, pe terenurile complexului olimpic au început turneele de volei. Echipa feminină a R. P. Ro- mîne a debutat victorioasă, între- cînd3—0 (15—3 ;se desfășoară în continuare competițiile de atletism și volei și încep concursurile de natație și baschet.
(Steaua) campion 

pe 1962

(Agerpres)
Convorbire cu militanțî ai mișcării pentru pace din S. U. ADl. Mark Chamberlin, un om trecut de 50 de ani, cu părul alb tăiat scurt, cu ochii .vioi, este- pastor metodist, iar soția sa, d-na Corinne Chamberlin, o americană înaltă, cu chipul blind și calm, cu voce melodioasă, este medic de spital. Cei doi soți au făcut parte din delegația americană la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, după care, la invitația Comitetului Național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă, au fost oaspeți ai țării noastre timp de cîteva zile.Zilele întîlniri cei doi impresiile culese din călătoria lor — prima, după cum subliniau ei, în afara Statelor Unite.Ambii au declarat că i-a impresionat puternic Congresul mondial, caracterul său deosebit de discuțiile libere și deschise, nirile interesante pe care le-a lejuiț. M. Chamberlin ține să linipze faptul că, în ciuda versității de profesii, convingeri politice și sociale, rase, delegații pre- zenți la Congres au găsit un im- Y portant punct de vedere comun : necesitatea dezarmării generale și asigurarea unei păci trainice. „Congresul mondial — spune el — a demonstrat un lucru foarte însemnat, și anume, cît de necesară este unirea tuturor forțelor păcii pentru a obține înfăptuirea dezarmării. Ne întoarcem acasă cu convingerea că în această mișcare trebuie să se unească toate forțele păcii, toate popoarele".Dl. Chamberlin a arătat că înainte de Congres, unii adepți ai păcii nu înțelegeau necesitatea de a coopera cu toate grupurile și organizațiile, indiferent de ideologie, pentru realizarea țelului dezarmării. „Or, a spus M. Chamberlin, sper că acum această necesitate a unțtății este înțeleasă toț mai bine, Jji asta și constă de altfel marea semnificație a Congresului". Arătînd că în această privință mai există totuși și

triva acestor experiențe nucleare, pentru instaurarea unei politici îndreptate spre pace și dezarmare.
„Romînia are un mare

acestea, în cadrul unei cu reprezentanți ai presei, oaspeți și-au împărtășit
larg, întîl- pri- sub- di-

excepții, oaspetele a dat ca exemplu reticențele a doi tineri americani, adepți ai unui curent „federalist", care consideră că pacea va veni „de la sine" și pe care nu i-a putut convinge de greșeala părerii lor.Despre amploarea și importanța Congresului a vorbit și d-na Corinne Chamberlin.
Aspecte ale mișcării 

pentru pace în S. U. A.Interlocutoarea noastră a relatat cîteva aspecte ale mișcării pentru pace din S.U.A., în special larga participare a femeilor la recentele “a’h nivel de“Vmecaniza’re”’șî’auto-

împăitășindu-și impresiile din vizita făcută în țara noastră, d. M. Chamberlin a spus : Am remarcat unele lucruri care constituie pentru noi o revelație. „Aș ii fericit — a adăugat el — să am timpul necesar pentru a scrie natele lucruri Ne-am dat imens realizat trial. în uzine, Roșu" din Brașov, am întîlnit
o carte despre minu- văzute în Romînia. seama de progresul în domeniul indus- de pildă la „Steagul un

sprinier, și-a depășit colegul de între
cere cu cîțiva metri înainte de sosire.

Ceea ce a surprins în campionatul 
de ieri a fost faptul că numeroși aler
gători, văzîndu-și șansele pierdute, au 
preferat să abandoneze. Din păcate, o 
astfel de cale au a|es-o numeroși a- 
lergători fruntași, printre care și corn- 
ponenții lotului republican. E adevărat 
că aceștia — sosiți duminică 
U.R.S.S., unde au luat parte la cîteva 
concursuri internaționale — s-au resim
țit în urma oboselii cauzate de drum 
și a întreruperii antrenamentelor. De 
ce însă cluburile respective n-au ținut 
seamă de aceste împrejurări ? Oare 
înfr-un campionat republican sportivii 
se prezintă numai ca să semneze foile 
de concurs ? Federația de specialitate 
trebuia să prevină o astfel de situație, 
chiar dacă antrenorii cicliștilor respec
tivi ar fi fost de altă părere. După cum 
bipe s-a văzut și ieri, înțr-o întrecere 
sportivă nu contează rezonanța nu
melui...

Campionatul de fond al juniorilor s-a 
disputat pe distanța de 100 de kilo
metri. Nicolae Ciumeti, de la clqbul 
Unirea, a reușit ca la interval 
mai 24 de ore să cucerească 
titlu de campion, 
cîștigase tiflul de 
timp individual).

(Duminică, 
campion la

din

de nu- 
un nou 
Ciumeti 
confra-

I. D.

centralele Rusiei în 1923. înfr-un timp 
scurt, constructorii au ridicat un ba
raj de pamînt lung de 12 km, înalt 
dé 25 m, clădirea stațiunii cu 12 
turbine, o ecluză și un dig de apă
rare pe o lungime de 63 km. în ace
lași timp, s-a construit un oraș mo
dern în care locuiesc zeci de mii de 
oameni.

O însemnătate deosebită are noua 
stațiune pentru întreaga economie a 
Ucrainei. Prețul de cost al unui kW/ 
oră de energie este mai mic de 0,1 
copeici. Datorită acestui fapt, noua 
centrală îngăduie reducerea însem
nată a cheltuielilor de producție a 
curentului electric în întregul sistem 
energetic din sudul țării.

Specialiștii apreciază centrala de la 
Kremenciug ca o nouă treaptă în îm
bogățirea tezaurului de experiență al 
hidroenergeticienilor sovietici. Con
structorii au perfecționat sistematic 
„din mers", proiectul stațiunii și mij
loacele de efectuare a lucrărilor. Re
zultatul aplicării inițiativei bogate a

'iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
Pentru întîia oară în Uniunea So

vietică, o mare hidrocentrală este 
consfruiță fără sală de mașini- Teh
nicienii și muncitorii au însă posibi
litatea să țină sub supraveghere fie
care agregat, căci deasupra turbine
lor sînt instalat? capace demontabile.

Captarea resurselor energetice ale 
Niprului continuă. în afara celor cinci 
hidrocentrale care funcționează sau 
se construiesc în prezent, proiectanfii 
elaborează planul stațiunii de la Ka- 
nev, Puterea întregii cascade va fi 
ridicată la 3,5 milioane kW.

După crearea cascadei, de la Kiev 
pînă la Marea Neagră, de-a lungul

a nouă 
o magistrală accesibilă celor mai mari 
nave. Drumul de apă Irece prin re
giunile industriale ale Ucrainei. Va
sele vor putea transporta suplimentar 
milioane de tone de minereu, căr
bune, cereale, lemn de construcție.

Se elaborează, de asemenea, pla
nurile reconstrucției cursului superior 
al mîndrului fluviu ucrainean, Niprul 
va fi unit cu Niemenul și Bugul. Două 
canale îl vor lega de Krivoi Rog, 
Marea de Azov și Donbas.

Amenajarea Niprului este numai o 
parte din impresionantele schimbări 
care au survenit în ultimii ani în geo
grafia fizică, și economică a Uniunii 
Soviptiçe. De la începutul septena
lului pe harta U.R.S.S. au apărut zeci 
de lacuri de acumulare și giganți 
producători de energie.

Ritmul de sporire a potențialului 
energetic al Uniunii Sovietice va 
crește și mai mult odată cu încheie
rea lucrărilor pe marile șantiere hi
drotehnice din Siberia, Kazahstan, 
Asia centrală, precum și pe șantie
rele numeroaselor stafiuni termoelec
trice care se construiesc în întreaga 
fără. Ideea leninistă a electrificării 
complete a țării capătă viață în ritm 
tot mai rapid.

AL. CÎMPEANU

în
Rezultatele dezvoltării 

economice 
a R. S. Cehoslovace 

primul semestru al anului 1962PRAGA 30 (Agerpres). — Agenția CTK a transmis comunicatul Direcției centrale a controlului de stat și statisticii din Cehoslovacia cu privire la dezvoltarea economiei naționale a R. S. Cehoslovace pe primul semestru al anului 1962.în comparație cu primul semestru al anului țpecut volumul producției industriale a țării a crescut cu 6,8 la sută.Planul producției industriale globale a fost îndeplinit în proporție de 99,6 la sută.
- ■■ =

„Africa sä fie liberă de orice forme 
de asuprire și exploatare I“ 
CONFERINȚA FEMEILORDAR-ES-SALAM 30 (Agerpres). — în clădirea Parlamentului Tangani- căi își desfășoară lucrările Conferința femeilor din întreaga Africă. Scopul acestei conferințe este crearea unei organizații a femeilor întreaga Africă.

Să distrugem toate bombele — ceasta a fost chemarea rostită reprezentanta femeilor ghaneze, melia Aryee.Reprezentanta femeilor din Rhodesia de nord a arătat că, după formarea Federației Rhodesiei și Nyas- salandului, mii de persoane au fost aruncate în închisori, iar altele au căzut victime terprji polițienești, în timpul dominației engleze, a spus ea, din rîndurile africanilor au fost pre-

pea- de E-

„marșuri ale păcii" organizate la Washington, în fața Casei Albe, și în alte orașe. „La Portland — spune ea — am participat și eu la un asemenea marș, care a fost primit și susținui de locuitorii șului".M. Chamberlin pre organizarea „seri ale păcii", program tipărit, în care, printre vorbitori, figurau cîteva personalități de seamă ; nu lipsea nici numele cunoscutului savant Linus Pauling. El a mai arătat că în cadrul Federației metodiste, adopții păcii și dezarmării se străduiesc să dezvolte o mișcare numită „cursa pentru pace". Această mișcare — spune el — nu e încă avansată. Este de înțeles ; în S.U.A., lupta pentru pace și dezarmare are de întîmpinat multe dificultăți.La întoarcerea în S.U.A., spun soții Chamberlin, delegații care au fost la Congresul mondial urmează a avea la Chicago o mare reuniune sub lozinca : „Pentru acțiuni în favoarea dezarmării și unei păci trainice". Oaspeții au arătat că experiențele nucleare efectuate în prezent de pericol, patrie - să intensificăm acțiunile pentru a convinge poporul american să ia atitudine cît mai categorică împo-

bine ora-a vorbit apoi în S.U.A. a arătîndu-ne și undes- unor

S.U.A. constituie un maie Cînd ne vom întoarce în au arătat ei — vom căuta

matizare. Fabrica de confecții din București produce articole frumoase, cu mult bun gust. O revelație a fost pentru mine — spune oaspetele american — faptul că dvs. exportați o serie de produse industriale, aparate, mașini. Sistemul dvs. (el se referă la orînduirea socialistă — n. r.) funcționează atît de bine, îneît mi-e teamă că sistemul nostru (adică cel capitalist — n. r.) va fi depășit... După cele văzute, spune el, sînt sigur că Romînia are un mare viitor".D-na dr. C. Chamberlin și-a exprimat admirația pentru frumusețile naturale ale Romîniei și impresia profundă produsă de progresul e- conomic și social din țara noastră. Vizitînd o gospodărie colectivă, a spus ea, numeroase femei pline de elan și voioșie ne-au înconjurat cu deosebită simpatie, ca și cum ne-am fi aflat în America. Ne vom aminti cu plăcere de zilele petrecute în Romînia și cu aceleași sentimențe vom aștepta în S.U.A. pe vizitatorii străini.Apreciind vizita în Romînia ca una din cele mai valoroase experiențe personale, soții Chamberlin au subliniat ospitalitatea poporului romîn, exprimîndu-și dorința de a mai reveni în țara noastră. Am găsit un popor foarte prietenos și primitor — au încheiat cu căldură oaspeții.
L. RODESCU

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 28 iulie, la Moscova 
și-a încheiat lucrările cel de-al 
VIII-lea Congres internațional de 
oncologie.

S-a hotărît să se convoace cel 
de-al IX-lea Congres internațional 
în 1906, la Tokio.

într-o rezoluție specială, în nume
le tuturor celor 5 000 de participant, 
Congresul a adus mulțumiri sincere 
lui Nikita Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, pentru mesajul său și os
pitalitatea de care s-au bucurat la 
Moscova delegații la congres.

★
Salutînd pe savanții oncologi la o 

recepție oferită de guvernul sovietic 
cu prilejul încheierii lucrărilor Con
gresului internațional de oncologie, 
Anastas Mikoian, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat că Congresul in
ternațional de oncologie constituie o 
bună ilustrare a colaborării interna
ționale între oamenii de știință. 
„Este important, a adăugat el, ça oa
menii de știință din celelalte dome
nii să urmeze calea dv.”.

Anastas Mikoian a amintit că. în 
luna iulie, în Palatul Congreselor 
din Kremlin, s-au desfășurat două 
congrese internaționale. La primul 
dintre ele — Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace — 
s-au întrunit oameni de diferite 
rase, religii și convingeri politice — 
fermieri, muncitori, capitaliști, oa
meni de știință și de litere.

„Toți urmăreau un singur țel — 
de a salva omenirea de pieirea în-

spustr-un război atomic. Ei au ry-" „Nu !" războiului. Erau animați de 
grija pentru binele omului”.

Participanții la Congresul interna
țional de oncologie urmăreau un țel 
similar — de a ' _
care suferă de pe urma bolilor can
ceroase.

în scurtele cuvîntări pe care le-au 
rpstiț, eminenți savanți din diferite 
țări și-au exprimat convingerea că 
numai în colaborare oncologii vot 
reuși să rezolve problema canceru
lui. Această părere a fpst exprimată 
în special de prof. Alexander Had- 
dow, președintele Uniunii internațio 
nale de oncologie.

★„Incontestabil, Congresul internațional de oncologie de la Moscova a apropiat victoria asupra cancerului”, a declarat într-un interviu acordat unui corespondent al „Pravdei” prof. 
Carlo Sirtori, directorul secției de patologie a Institutului național de oncologie din Milano (Italia). „S-au făcut mulți pași importanți pe calea spre această vjetorie”. a adăugat el.Acad. Eugen Macovschi, directorul Institutului de biochimie al Academiei R. P. Romîne, a acordat o înaltă șpr.eciere Copgresylui. Forumul oamenilor de știință — a declarat ei — „a contribuit în uriașă măsură la apropierea diferitelor vederi, la îmbogățirea materialului experimental acumulat, la precizarea orientărilor în cercetările științifice, la întărirea colaborării dintre oamenii de știință din diferite țări’’.„Sînt foarte promițătoare realiză-

salva pe oamenii

rile în domeniul creării imunității împotriva bolilor canceroase”, a declarat Jean Maișin, directorul Insti- tutqlui de oncologie din Louvain (Belgia), vicepreședinte al Uniunii internaționale de oncologie. Descoperirile și progresul îp tehnica cercetărilor ne dau temeiuri să sperăm, a subliniat el, că într-un viitor apropiat oamenii de știință vor găsi noi metode de diagnpstipare a cancerului.Omul de știință belgian a subliniat că Congresul de la Moscova a fost cel mai reprezentativ din întreaga istorie a Uniunii internaționale de oncologie. „Acesta a fost primul congres, a spus el, la care oamenii de știință din Est și Vest s-au putut îptîini, au putut stabili contacte strînse și discuta multe probleme de cea mai mare importanță ale combaterii cancerului”.Eminentul chirurg american George Pack a spus :„Ca președinte al secției pentru cancerul gastric, țin să subliniez înaltul pivei al cercetărilor asupra acestei categorii de boli canceroase, atins de oamenii de știință din Uniunea Sovietică, Ungaria' Romînia, Bulgaria, precum și rezultatele bune de tratament pe care le obțin. Informațiile pe care le-am cules în ședințele secției sînt foarte valoroase și utile”.Savantul american și-a exprimat speranța că contactele prietenești stabilite cu oamenii de știință sovietici se vor întări și dezvolta și pe Viitor.

DIN ÎNTREAGA AFRICAgătiți numai trei avocați și doi medici. Aceasta a fost „misiunea civilizatoare" a englezilor în Rhodesia de nord.Relatînd condițiile insuportabile create de colonialiștii portughezi în Mozambic, reprezentanta femeilor din această țară a relatat că 85 la sută din numărul copiilor din Mozambic nu au posibilitatea să învețe. 
Ea a cerut retragerea trupelor străi
ne și desființarea tuturor bazelor 
militare de pe teritoriul țării ei.

Africa trebuii să fie liberă de 
orice forme de asuprire și exploata
re, liberă de colonialiști și neocolo- nialiști, a declarat în cuvîntarea sa Margareth Kenyatta, fiica președintelui Uniunii naționale africane din Kenya, Jomo Kenyatta. în proiectul de statut al Organizației femeilor din întreaga Africă, elaborat de Comitetul ele pregătire în vederea convocării acestei conferințe, se arată că femeile sînt ferm hotărîte să-și unească eforturile în lupta comună a popoarelor Africii împotriva ignoranței și nedreptății, pentru emanciparea femeii africane, pentru creșterea nivelului de trai al popoarelor și pentru transformarea Africii într-un continent al prosperității, libertății și păcii.

Adoula face concesii 

lui Cliomke

Ce prevede prpiecțul noii Constituții 
a CongouluiNEW YORK 30 (Agerpres). — Cancelaria primului ministru al Congoului, Adoula, a dat publicității un comunicat în care sînt prezentate principalele trăsături ale noii Constituții a Republicii Congo. Califi- cînd aqeastă acțiune a lui Adoula ca un „gest mult așteptat”, corespondentul agenției Associated Press spune deschis că proiectul noii constituții este „o concesie considerabilă făcută revendicărilor președintelui Katangăi, Chojpbp”.Potrivit propunerilor privitoare la noua constituție, Congo va avea uri regim federativ și fiecare din părțile sale componente va fi controlată de o administrație proprie.După cum arată corespondentul agenției Associated Press, comunicatul lui Adopla este considerat drept un prim pas in înfăptuirea „planului de compromis”, elaborat ae puterile occidentale. După cum rezultă din cele transmise de agențiile de presă, acum este vorba, de fapt, despre menținerea scindării Katangăi de Congo, pentru a face pe placul rechinilor imperialiști,
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Argumentele neîntemeiate ale delegatului Canadei și replicile 
prompte ale reprezentantului sovieticGENEVA 30 (Agerpres). — în ședința plenară din 30 iulie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentanții puterilor occidentale au încercat din nou să demonstreze că în urma primei etape a dezarmării înfăptuite în conformitate cu proiectul sovietic de tratat raportul de forțe dintre Vest și Est ar fi în favoarea U.R.S.S. și a celorlalte țări participante la Tratatul de la Varșovia.După cum s-a mai anunțat, în ședința precedentă șeful delegațieiU. R.S.S., V. A. Zorin, a analizat temeinic aceste afirmații și a demonstrat că chiar dacă s-ar lua drept bune datele Institutului britanic de cercetări strategice, după înfăptuirea programului sovietic al primei etape a dezarmării, țările participante la Tratatul de la Varșovia nu ar avea nici un fel de avantaj în ce privește puterea militară.Principalul vorbitor din partea țărilor N.A.T.O. în comitet a fost delegatul Canadei, generalul Burns.Burns nu a putut nega că după prima etapă a dezarmării efectivul total al forțelor armate ale țărilor vest-europene — membre ale N.A.T.O. — nu va fi de fapt mai mic decît efectivul trupelor U.R.S.S. și ale aliaților ei din cadrul Tratatului de la Varșovia. De altfel el nici nu ar fi putut nega acest fapt întrucîtV. A. Zorin a citat tocmai datele Institutului britanic sus-amintit. Burns a recurs la un alt truc, și a- nume el a propus să fie excluse din efectivul total al forțelor N.A.T.O. trupele Greciei, Turciei și Norvegiei, pretinzînd că în cazul izbucnirii u-

nui conflict militar ele „nu ar putea avea nici,un rol”.De ce ? l-a întrebat V. A. Zorin pe Burns, oare aceste țări nu sînt membre ale N.A.T.O. ? De ce nu ar avea ele nici un rol ? La această întrebare nu a urmat nici un răspuns.Și mai neverosimilă pare a fi afirmația lui Burns că nici Anglia „nu va putea avea vreun rol”. Potrivit programului sovietic, al primei e- tape a dezarmării, a spus Burns, Anglia va trebui să-și retragă trupele din Europa pe insulele britanice, și în caz de război acestor trupe le-ar fi tot atît de greu .să revină pe continent ca și în timpurile lui Napoleon sau în cel de-al doilea război mondial. Și atunci, chipurile, Uniunii Sovietice și alia- ților ei li s-ar opune doar trupele Europei continentale.De ce ? l-a întrebat din nou V. A. Zorin. Doar în epoca napoleoneană, cînd Anglia a fost supusă blocadei și izolată de continent, Franța era inamica Angliei, iar acum ea este aliata ei. In timpul celui de-al doilea război mondial Germania a fost inamica Angliei, iar acum R.F.G. este aliata ei. Și aceste țări aliate ale Angliei nu vor împiedica trupele engleze să treacă peste Canalul Mînecii. Englezii vor reuși să facă aceasta fără prea multă greutate.In cazul izbucnirii, după prima etapă a dezarmării, a unui conflict armat, nici una din țări nu va avea nici forțe maritime militare importante, nici aviație de bombardament,

nici alte mijloace propice pentru a împiedica trupele engleze să traverseze Canalul Mînecij și să revină în Europa.După cît se pare nu este vorba de considerente militare strategice care ar împiedica puterile occidentale să accepte programul sovietic al primei etape a dezarmării. Netemeinicia a- cestor considerente este atît de evidentă încît după răspunsul dat de V. A. Zorin generalului Burns delegațiile occidentale nu au mai revenit la acest subiect. Este vorba firește de atitudinea negativă a puterilor occidentale față de încheierea tratatului cu privire la dezarmarea /generală și totală. .Tocmai această idee a V. A. Zorin în încheierea replicii pe care a dat-o delegatului Aceeași idee s-a desprins și din cu- vîntarea bine argumentată a șefului delegației cehoslovace.în următoarea ședință plenară fixată pentru 1 august, comitetul va trece la examinarea măsurilor pentru dezarmare referitoare la mijloacele de transportare a armei nucleare.

relevat-ocanadian.
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Acțiuni arbitrare
«

de la
ale autorităților

• •

BonnBERLIN (Agerpres). — La 28 iulie autoritățile grănicerești ale Bonnului au săvîrșit o acțiune arbitrară împotriva personalului trenului aparținînd R. D. Germane, care circula între Berlinul occidental și Austria, silindu-1 să părăsească trenul în stația vest-germană de frontieră Freilasing. în legătură cu a- ceasta, un purtător de cuvînt al Mi-

alnisterului Afacerilor Externe R.D.G. a făcut o declarație în care a calificat acțiunile arbitrare ale autorităților de la Bonn drept o încălcare grosolană a acordurilor realizate anul trecut între căile ferate din R.D.G., R.F.G. și Austria, precum și a acordurilor internaționale cu privire la transporturi și a uzanțelor dreptului internațional.
--------o®o--------

Locuitorii Manchester-ului 
au dat fasciștilor riposta cuvenită LONDRA 30 (Agerpres). — Locuitorii indignați ai Manchester-ului s-au opus acțiunilor cîtorva zeci de fasciști, în frunte cu Mosley, care au încercat să organizeze o demonstrație. Polițiștii care au sosit i-au protejat pe huliganii fasciști. In fasciști s-a aruncat cu pietre, cu roșii.

Patrioții scandau : „Jos trădătorul”, cîteva persoane au rupt cordonul de polițiști, au smuls din mîinile fasciștilor steagurile și le-au bucăți. Poliția a arestat 46 soane pentru „încălcarea Printre cei arestați se află singur fascist.
-------- o ©-o--------

Sute de mii de dolari
...pe reclama unor regimuri putrede

rupt în de per- ordinei”. doar un

Să se acorde imediat 
independență Rhodesiei de sud ! 
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI PARTIDULUI UNIUNEA PO

PORULUI AFRICAN ZIMBABWESALISBURY 30 (Agerpres). —Luînd cuvîntul în fața a peste 2 000 de africani, Joshua Nkomo, președintele partidului Uniunea Poporului African Zimbabwe, a rostit
Ia 29 iulie un discurs în care cere ca Anglia să acorde imediat independență Rhodesiei • de sud. „Ne 
vom elibera singuri, dacă Anglia nu 
va face acest lucru“.

------o© o--------  

pentru missică șs feracire"
Lucrările Congresului Partidului popular al Convenției din GhanaACCRA 30 (Agerpres). — La 29 iulie a avut loc în orașul Kumasi al 11-lea Congres anual al Partidului popular al Convenției din Ghana.Kwame Nkrumah, secretarul general al partidului, a prezentat la , lată într-o singură propozițiune: să congres raportul despre noul program și statut al Partidului popular al Convenției. Raportorul a chemat, printre altele, pe muncitorii, țăranii și intelectualii din Ghana „să se unească pentru a lichida în Ghana toate rămășițele colonialismului — analfabetismul, bolile, mizeria, foametea“.Delegații la congres au aprobat în unanimitate noul program al Partidului popular al Convenției din

Ghana „Pentru muncă și fericire“, propus de Kwame Nkrumah.„Politica partidului nostru, se spune în introducerea la noul program al Partidului popular al Convenției din Ghana, poate fi formu-

oeo

er ia

asigurăm dreptul la muncă și să creăm condiții pentru o viață fericită fiecărui noastre".Programul racterizare a Partidul populai’ al Convenției din Ghana în ultimii 10 ani. Se vorbește despre succesele obținute de partid în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru independența politică și economică a Ghanei.Noul program al Partidului popular al Convenției pune în fața partidului, poporului și guvernului Ghanei sarcini concrete în toate domeniile vieții.

membru al societățiicuprinde o scurtă ca- drumului parcurs de

30 iulie, prima zi dupa deschiderea 
solemnă a festivalului. Răsfoiesc 
programul... Corespondentul de pre
să e pus într-o veritabilă încordare : 
i se deschid în față peste o sută de 
drumuri, adică tot atîtea manifes
tări, de toate genurile care îl soli
cită. De altfel această varietate poate 
fi exprimată exact prin cîteva cifre 
reflectînd, în același timp, și am
ploarea marii întîlniri pentru pace 
și prietenie. Cei peste 18 000 tineri 
din 142 de țări vor participa în cele 
zece zile ale festivalului la 1430 ma
nifestări... Figurează în program 400 
de spectacole, 60 de colocvii, semi- 
narii și întîlniri, alte 100 (deși e 
vădit de pe acum că această cifră 
va fi mult depășită) întîlniri priete
nești între delegații, competiții spor
tive, circa 30 expoziții, 35 baluri.

Sînt, așadar, nenumărate căile, 
mijloacele, posibilitățile oferite tu
turor participanților de a se cu
noaște și împrieteni, de a discuta și 
a se înțelege în problemele majore 
ce preocupă tînăra generație de a 
se distra și îmbogăți sufletește. Spi
cuiesc la întîmplare din agenda zilei 
de ieri.

...La invitația președintelui parla
mentului finlandez s-au mtîlnit 
deputați din diferite țări partici
pante la festival. S-au întîlnit 
de asemenea tineri consilieri și 
funcționari municipali. S-a des
chis seminarul studențesc internațio
nal pe tema : „Principiile democra
tizării învățământului și adaptarea 
sa la necesitățile epocii noastre”. 
Pînă noaptea tîrziu, după ora 1 s-a 
desfășurat pe insula Seurasaari săr
bătoarea închinată culturii finlan
deze, în cadrul căreia s-a aprins pe 
plajă „focul prieteniei". Alt seminar 
internațional studențesc : „Tineretul 
în film și în viață”. în cea mai mare 
sală a orașului a avut loc specta
colul național al delegației sovietice,

au continuat concursurile 
ale festivalului — canto, 
strumente de coarde, instrumente 
de suflat, dansuri populare, orches
tre de muzică ușoară și de jaz — 
care prilejuiesc întreceri între mii 
de tineri din numeroase țări. La 
cluburile respective s-au reunit ama
tori de șah și filatelie. Și-au
deschis porțile nu mai puțin de 
5 expoziții internaționale. Toată
ziua au avut loc întîlniri prietenești, 
vizite la cantonamente. Tinerii so
vietici, de pildă, au primit acasă 
la et pe bordul motonavei „Gruzia" 
ancorată în port, tineri din Berli
nul occidental. Numeroase grupuri, 
printre care și tineri din țara noa
stră, au făcut vizite și excursii în 
vecinătatea orașului Helsinki.

Pe fila de ieri a agendei festiva
lului se înscrie și călduroasa întîl- 
nire dintre tinerii noștri și un grup 
de francezi.

Oaspeții au aplaudat cîntecele 
noastre populare executate de ta
raful ce 
artistic al 
frumusețea Carpaților pe care o 
descoperă 
tar „De 
Făgăraș".
mai multe despre viața tineretului 
nostru : cîți studenți avem ? ; e ade
vărat că. manualele școlare se (dis
tribuie la dv. gratuit ? ; cum lucrea
ză un comitet sindical ? Discuțiile 
ce se poartă , de la om la om înfi
ripă între tineri o atmosferă sinceră, 
amicală.

Timpul se scurge pe nesimțite. 
Deodată, o propunere din partea 
francezilor : să dansăm perinița. Au 
auzit-o și în ajun, pe stadionul olim
pic și ar vrea acum s-o danseze cu 
romînii. Zis și făcut. Cu toții întind 
o horă afară, în plin soare, unde se 
vede, albăstrind printre pinii finlan
dezi, marea.

ia parte la concursul 
festivalului. Aplaudă

în filmul documen
ta Piatra Craiului în 
Sînt .dornici să afle cît

NEW YORK 30 (Agerpres). — Activitatea desfășurată în Statele U- nite de lobbiștii aflați în serviciul guvernelor străine și care au obligația ca în schimbul unui onorar gras să prelucreze în spiritul corespunzător opinia publică americană, Congresul și guvernul, a luat un caracter atît de scandalos, încît senatul a fost nevoit să dispună cercetarea acțiunilor lobbiștilor.De la cel de-al doilea război mondial, scrie în această ordine de idei „New York Herald Tribune“, lobbiștii și-au extins „tot mai mult activitatea și astăzi ei reprezintă o ramură importantă de activitate în Statele Unite“. „Așa, de pildă, scrie

ziarul, Portugalia plătește agentului său american 207 000 de dolari pe an și acesta are obligația de a ne convinge de justețea dominației coloniale a Portugaliei în Angola și Mo- zambic. Katanga plătește agenților săi 100 000 de dolari pentru a ne convinge că ea a procedat just sepa- rîndu-se de restul Congoului. Spania plătește agentului său 875 000 de dolari pentru ca el să obțină o a- titudine mai binevoitoare față de regimul lui Franco...".Ziarul scrie, de asemenea, că principalul obiectiv al lobbiștilor sînt senatorii și membrii Camerei reprezentanților.
„Generali care scapa

PARIS 30 (Agerpres). — După cum rezultă din relatările corespondenților străini din Alger, cele două grupări opuse din cadrul Frontului de Eliberare Națională sînt preocupate de căutarea unor căi pentru reglementarea divergențelor. Mohamed Khider, colaboratorul cel mai apropiat al lui Ben Bella s-a înapoiat luni la Oran după tratativele pe care le-a dus la Alger cu Ben Khedda, președintele G.P.R.A., ■ Krim Bellkassem, vicepreședinte al G.P.R.A. și cu alți miniștri. După cum anunță agenția France Presse, într-un interviu acordat corespondenților, Mohamed Khider și-a exprimat convingerea că criza a trecut deja și a declarat că el intenționează să se întoarcă din nou la Alger, iar joi sau vineri în acest
fhmas;ea P.

oraș va sosi de asemenea Biroul Politic al ' ' 'Națională.Potrivit presă, luni dința a Biroului căreia a Khider cu privire la tratativele pe care le-a dus. In aceeași zi el a plecat din nou cu avionul la Alger.Amintind de greutățile prin care au trecut algerienii atît în domeniul politic, cît și în cel economic și scoțînd în evidență pasivitatea autorităților, Ben Khedda a arătat că în legătură cu criza „alegerile în Adunarea națională nu vor avea loc la data fixată, adică la 12 august, dar că ele nu trebuie amînate la nesfîrșit".
C. dan Algeria

Frontuluirelatărilor a avut loc
de Eliberareagențiilor de la Oran o șe- Politic, în cadrul fost ascultat raportul lui

PARIS 30 (Agerpres). — Ziarul a forței, precum și operațiunile „L’Humanité” a publicat chemarea litare și polițienești împotriva Partidului Comunist din Algeria trioților, indiferent de lagărul consacrată recentelor evenimente din Algeria în legătură cu divergențele în rîndul membrilor Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, conducerii Frontului de Eliberare Națională, precum și cu primejdia războiului civil și a intervenției din afară a forțelor imperialiste.în chemare se arată că neocolo- nialiștii caută pretexte pentru o imixtiune militară în treburile interne, că O.A.S. începe să-și. reia activitatea criminală, că imperialismul vrea să transforme Algeria într-un nou Congo.Referindu-se la situația economică precară a țării, la creșterea șomajului și a mizeriei, partidul .comunist constată cu îngrijorare că „viața și viitorul țării sînt în primejdie”. „Este inadmisibil, declară el, ca frații de arme de ieri să se răscoale, ducînd unul împotriva altuia o luptă sîngeroasă“.„Cu toate divergențele existente între diferite clase, pături sociale și diferite forțe naționale, se spune în chemare, poporul trebuie să obțină unitatea. Trebuie să se evite cu orice preț ca divergențele noastre politice să se termine cu un antagonism artificial pentru funcții politice”.Partidul Comunist din Algeria cheamă pe patrioți să creeze pretutindeni comitete de unitate populară, conciliere și pace între cetățeni, pentru a curma orice folosire
hățurile44Sub titlul de mai sus, ziarul vest- geiman „DIE WELT“, constatînd că „în America Latină val de tatoriloi", relatează legătură cu continent :„în Peru, deocamdată generală proclamată de sindicate a fost înăbușită. Hayo de la Torre, candidatul care a repurtat victoria în alegerile prezidențiale, se ascunde. Militarii, care acum o săptămînă, ținînd seama de demonstrațiile populației împotriva regimului lor, au anunțat o apropiată instituire a unei conduceri civile, au preluat întreaga putere în stat și l-au proclamat pe generalul Perez Godoy, conducătorul puciului, președinte al țării.Marii latifundiari, aliați cu militarii, încearcă să întoarcă înapoi ceasul să mențină dominația banului din ultimii 100 de ani și să împiedice efectuarea unor reforme sociale.Se creează Impresia că, la fel ca și în trecut, coloneii și generalii hotărăsc soarta țărilor Americii Latine, că armatele și rebeliunile militare determină dezvoltarea politică a continentului latino-american.Dar militarii care și-au instituit a- cum dominația la Lima reprezintă în realitate o rămășiță, o anexă care se tîrăște în coada unei epoci care s-a sfîrșit. Gțeneialii și dictatorii, care decenii de-a rîndul au guvernat majoritatea țărilor latino-

s-a ridicat un rezistență împotriva dic- următoarele în de pe acestsituația
a repurtat-ovictoriajunta militară. Greva

americane, pierd în ultimii ani din putere. Aceasta o dovedesc numeroasele evenimente și evoluția situației din ultimele 18 luni.In Republica Dominicană, dictatorul Trujillo a fost omorît și nici fiul său nu și-a putut menține moștenirea, deși purta uniforma de general și comanda armata. In Brazilia, președintele Quadros a eșuat, e adevărat, din cauza rezistenței opuse politicii sale de către militari.
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

dar și încercarea generalilor de a-1 constrînge pe succesorul său să numească un guvern conservator a e- șuat și ea. împotriva rezistenței înverșunate a ofițerilor. Brazilia promovează astăzi o politică cu caracter social.Chiar și generalii argentinieni, care în mod practic au guvernat țara 30 de ani și care abia a- cum cîteva luni au destituit și arestat pe președintele ales al țării, au fost nevoiți, sub presiunea greutăților economice și a nemulțumirii populației, să-l aducă în guvernul creat sub protectoratul lor pe ministrul economiei Alsogaray, un om pe care-1 urăsc chiar mal mult decît pe președintele răsturnat de ei.Mai guvernează Stroessner în Paraguay, Somoza în Nicaragua și o juntă militară în Salvador. Acești

dictatori șt aceste regimuri militare, care acum 10 ani au constituit o regulă, sînt astăzi o excepție pe continentul latino-american, căci se lovesc de rezistența tot mai puternică a populației din propriile lor țări. Aceasta se remarcă și în Argentina și în Peru.Motivul acestei dezvoltări este clar. Coloneii și generalii au primit puterea lor de la așa-zisa „oligarchic" — o pătură puțin numeroasă, dar bogată din țările latino-ame.ri- cane. Această pătură, care, pînă a- cum cîțiva ani a stăpînit întregul continent, a recurs la militari pentru a-și consolida puterea acolo unde era amenințată, precum și pentru a rezolva luptele pentru putere din propriile ei rînduri. Această situație a oferit militarilor mereu noi prilejuri de a pune mîna pe putere.Mișcarea vertiginoasă care a a- vut loc în ultimii 10 ani în Asia și Africa a trezit și masele Americii Latine. Un puternic ecou l-au avut evenimentele din Cuba. Dominația păturilor bogate sus-puse nu mai este acceptată astăzi fără luptă de către populația Americii Latine. Muncitorii industriali și țăranii fără pămînt s-au săturat de farsele bine studiate ale puciurilor generalilor și ale rebeliunilor de familie. Ei cer o schimbare radicală a structurii sociale din țările lor, o redistribuire a proprietăților și o participare proprie la puterea politică... In caz contrar se ajunge în mod inevitabil la revoluție".

mi- pa- din care ar face parte, pentru ca să fie eliberați toți patrioții aflați în închisoare.La aceste scopuri, se spune în chemare, pot fi adăugate următoarele puncte care au fost stabilite în declarația dată publicității la Tlem- cen și anume : să fie întărită independența Algeriei, să fie creat un stat democratic modern, în care să nu existe sub nici o formă dictatura polițienească, să fie asigurată pentru toți cetățenii libertatea individului, libertatea cuvîntului și dreptatea socială ; forțele întunecate ale neocolonialismului și aliații lui să fie împiedicați să triumfe.Partidul Comunist din Algeria se pronunță împotriva proiectelor de creare în Algeria a unui singur partid, subliniind în chemarea sa că „statul algerian democrat, care a lichidat orice dictatură polițienească sau militară, este incompatibil în actuala situație politică și socială cu existența unui singur partid”, deoarece un asemenea partid ar fi antidemocratic. Partidul Comunist din Algeria consideră că în etapa actuală este foarte important să se înfăptuiască revoluția democrată și națională cu participarea tuturor forțelor progresiste algeriene, fără nici o excepție, în condițiile respectării independenței fiecăreia din aceste forțe.„Comitetele populare ale unității, concilierii naționale și păcii între cetățeni, se spune în chemare, pot și trebuie să se pregătească pentru congresul național al Frontului de Eliberare Națională în urma căruia să fie creat un front unic care să unească pe baza unui program comun toate curentele și toate grupările”.Partidul Comunist din Algeria consideră că în situația actuală alegerile pentru Adunarea constituantă trebuie să fie amînate, pe cît posibil pe o perioadă cît mai scurtă, în cursul căreia trebuie grăbită rezolvarea crizei pe o bază democratică și pașnică.

Aspecte de pe marele Stadion Olimpic de la Helsinki : trece

VICTOR VÎNTUHelsinki, 30 iulie

few

Aspecte de pe marele Stadion Olimpic de la Helsinki : trece delegația tineretului țârii noastre (fotografia din stînga) ; emblema festivalului formată de tineri din cele cinci continente, (fotografia din dreapta). ■ ■ < : ' ■ ■ ;________ __ (Telefoto : Agerpres)
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În culisele „unității“ atlantice
IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

„Un conflictLONDRA 30 (Agerpres). — Ziarele britanice au publicat la loc de frunte știri și comentarii în legătură cu întreruperea tratativelor dintre Anglia și Piața comună. „Pesimism și o oarecare ostilitate la adresa atitudinii inflexibile a Franței, relatează France Presse, sînt cele două note dominante ale comentariilor presei britanice cu privire la impasul de la Bruxelles în ceea ce privește „debușeele comparabile" pe care Anglia încearcă să le obțină pentru Commonwealth după lichidarea preferințelor imperiale".„SUNDAY TELEGRAPH" scrie că 
englezii sint indignați de faptul că 
cerînd Angliei să renunțe la legătu
rile sale cu Commonwealthul, Fran
ța insistă in același timp asupra 
dreptului de a avea „legături spe
ciale" cu fostele sale colonii 
Africa.

„Negocierile se află într-un 
pas care riscă să pună capăt 
cercărilor Angliei de a se alătura 
Pieței comune — scrie „OBSERVER". Dezacordul, care se credea la început că este de ordin tactic, apare acum sub aspectul unei divergențe de păreri grave și poate chiar fatale. Negociatorii britanici, scrie în continuare ziarul, suspectează Franța că vrea să monopolizeze Piața comună pentru propriile sale produse agricole. In orice caz, conclude „Observer", nu este vorba de di
vergențe formale ci de un conflict 
fundamental de principii“.„Heath, șeful delegației britanice, scrie „SUNDAY TELEGRAPH",

fundamental"

din

im- 
în-

întors la Londra pentru a primi instrucțiuni care (dată tivele cazul politice și trarea Angliei în Piața comună, așa cum sînt acestea impuse de Franța”. „Deocamdată, însă, scrie la rîndul său „SUNDAY TIMES", eșecul final al negocierilor este periculos de aproape".în fața riscului de a vedea pră- bușlndu-se întreaga sa politică de alăturare a Angliei la Piața comună, spune în editorialul său „SUNDAY EXPRESS“, guvernul britanic va fi nevoit să accepte condițiile impuse de „cei șase”. Acest lucru însă, avertizează ziarul, „va provoca o diviziune chiar în rîndurile partidului conservator".

S.U.A. cer sacri£âcii 
Cassadei

are la de să
din partea guvernului« de hotărît pînă miercuri care vor ii reluate tralala Bruxelles), dacă este cedeze în fata condițiilor economice privind in-

BOGOTA 30 (Agerpres). — Agenția Prensa Latina anunță că Confederația muncitorilor din Columbia și Uniunea muncitorilor colum- bieni au adoptat, în cadrul unei reuniuni comune, o rezoluție de protest împotriva practicilor discriminatorii ale Statelor Unite față de

La 27 iulie, la Paris a avut Ioc o adunare pentru cinstirea memoriei 
cunoscutului fruntaș al mișcării socialiste internationale și franceze Jean 
Jaurès, luptător intransigent împotriva militarismului și războiului, asa
sinat la 31 Iulie 1914. în fotografie : François Billoux, membru al Biroului 
Politic al P. C. Francez, vorbind la miting.

OTTAWA 30 (Agerpres). — După cum relatează agenția U.P.I., relațiile dintre Statele Unite și Canada au devenit și mai încordate în urma cererii prezentate săptămîna trecută guvernului canadian de președintele Kennedy privitoare la reducerea „voluntară" din partea Canadei a exportului său de cherestea în Statele Unite.„Guvernul Diefenbaker, spune a- genția americană, care se străduieș- ' te să amelioreze deficitul balanței de plăți a țării,- nu a fost deloc receptiv la ideea de a spori deficitul cronic al schimburilor comerciale cu Statele Unite".Potrivit agenției, cererea președintelui Kennedy „va supune unei noj încordări relațiile ' dintre cele două țări”.
marina comercială columbiană. Banca americană de export-import a declarat fățiș că toate mărfurile a- chiziționate din împrumuturile contractate de Columbia în S.U.A. trebuie să fie transportate vasenord-americane.

ROMA. La 29 iulie, în orașul Brindisi a avut loc o demonstrație pentru pace și dezarmare, inițiată de un grup de conducători sindicali din întreprinderi, elevi de la școli medii, studenți, cărora li s-au alăturat oameni de cultură și știință, precum și oameni politici.
CAIRO. La 29 iulie, președintele R.A.U., G. A. Nasser, l-a primit pe P. A. Satiukov, redactorul-șef al ziarului „Pravda“, și pe A. I. Adjubei, redactorul-șef al ziarului „Izvestia”, care se află în vizită la Cairo. între președintele Nasser și oaspeții sovietici a avut loc un schimb de .vederi în problemele situației interne și internaționale a R.A.U.
GUAYAQUIL. Greva muncitorilor de la compania engleză „Arinas del Ecuador”, care a durat 20 de zile, s-a încheiat cu victoria greviștilor. Patronii companiei au acceptat să satisfacă revendicările muncitorilor cu privire la recunoașterea sindicatelor, încetarea concedierilor și reprimirea la lucru a unui număr de muncitori concediați.
HAVANA. în dimineața zilei de 27 iulie, se spune într-un comunicat

al Ministerului revoluționare, un rican cu reacție de tipul „R-2-V-51 a încălcat spațiul aerian al Cubei.
LIMA. Junta militară din Peru a pus în libertate pe Manuel Prado, fostul președinte al Perului, al cărui mandat a expirat la 28 iulie și care a fost arestat la 18 iulie în urma loviturii militare de stat înfăptuită de generalul Perez Godoy. De atunci Prado fusese deținut pe bordul unui vas militar.
TOKIO. In dimineața zilei de 30 iulie, la mina Gosiro, care aparține companiei „Hatanaka Tanko“ (insula Kiusiu), au fost îngropați de vii în urma exploziilor de gaze nouă muncitori. Doar patru mineri au scoși în stare gravă. Două înainte, la tubisi“ din ca urmare murit doi

Forțelor Armate avion militar ame-

fost zile „Mi-mina companieiIizuka (insula Kiusiu) a unei prăbușiri au mineri. La 30 iulie a avut loc o surpare în bazinul carbonifer din orașul Utsunomiya (prefectura Totighi). Au murit trei muncitori. Moartea tragică a minerilor japonezi se datorește neglijenței administrației față de tehnica securității.
REDACȚIA SI 'ADMINISTRAȚIA ! București, Plata „Scînteii”, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ae fac la oficiile Doștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din Întreprinderi il Institutif, Tlparult Combinatul Poligrafic Casa Scfntelt


