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• însemnări pe teme de partid : 
Conferințe variate și interesante 
pentru masa largă a muncito
rilor (pag. 2-a).

• FI. Dinulescu — Drumul 
cărților școlare (pag. 2-a).

© Scrisoare din Roma : Mario 
Galetti — „Regiunile speciale“ 
ale Italiei (pag. 3-a).

• Corespondență telefonică din 
Londra : John Gritten — Riposta 
dată în Anglia huliganilor fasciști 
(pag. 4-a).

Constructorii întreprinderii de construcții-montaj nr. 1 din Capi
tală au terminat de curînd, pe șoseaua Ștefan cel Mare, un nou bloc 
de locuințe cu 132 de apartamente — blocul 6 „Dinamo". Blocul a fost 
dat în folosință înainte de termen, iar la recepție a primit calificati
vul „excepțional“. Pentru a cunoaște experiența dobîndită de cons
tructorii care au- ridicat acest bloc, un redactor al ziarului nostru a 
avut o convorbire cu tovarășul .Cicerone Nemțeanu, inginerul-șef al 
șantierului nr. 1, care ne-a declarat următoarele :

Colectivul șantierului nostru a 
construit anul, trecut blocuri cu- 
prinzînd circa 300 de apartamente. 
De la an la an, de la un bloc la 
altul ne-am îmbogățit experien
ța. Constructorii care au executat 
recent blocul „Dinamo“ au dat în 
ultima vreme în folosință — 
B-dul Republicii nr. 35, 
Călărași, Calea Văcărești și în alte 
părți ale Capitalei — blocuri de lo
cuințe care au primit la recepție 
calificative bune și foarte bune. Din 
propria noastră experiență am în
vățat că scurtarea timpului de exe
cuție depinde în _—===== 
mare măsură de 
pregătirea din 
timp a lucrărilor 
pe toate fazele, de 
coordonarea per
fectă, pe întrea
ga durată a con
strucției, a activității constructori
lor cu cea a instalatorilor și a altor 
subantreprize.

Cunoscînd bine proiectul, amploa
rea lucrării. înainte de începerea 
construcției am întocmit un grafic 
de execuție —.corelat cu lucrările 
de subantrepriză. Graficul prevedea 
eșalonat, pe zile, ce lucrări trebuie 
executate. Totodată, pe baza grafi
cului am putut stabili mai precis 
numărul de 
de materiale 
crările să se 
intens. Atît 
ției cît și pe 
fost judicios repartizate pe faze de 
lucrări, ele cunoscînd din timp ce 
au de executat. Cu sprijinul orga
nizației de partid, comitetul sindi
catului a desfășurat o muncă sus
ținută pentru intensificarea între
cerii socialiste, astfel îneît fiecare 
lucrare să fie executată după grafic.

Blocul a fost construit pe două 
tronsoane ; în aceste condiții s-a 
putut lucra cu formații mari, reali- 
zîndu-se un. flux continuu la mon
tarea cofrajelor, a armăturilor și la 
turnarea betoanelor. Pe șantier s-a 
lucrat în două schimburi, pentru a 
se folosi cît mai bine timpul; Pen
tru prepararea betoanelor a fost â- 
menajată o stație centrală care a 
aprovizionat ritmic șantierul. S-au 
creat, de asemenea, puncte centrale 
de aprovizionare cu materiale pen
tru zidari, mozaicari, zugravi, faian- 
țari și geamgii.

Executind fiecare lucrare în flux 
tehnologic, după grafic, și aplicînd 
unele metode înaintate de lucru 
(turnarea pereților interiori după 
metoda „fagure“, folosindu-se co- 
fraje de tegofilm), constructorii au 
reușit să termine blocul 6 „Dinamo“. 
care avea termen de dare în folo
sință la 31 decembrie anul acesta 
— cu șase luni mai devreme. Ceea 
ce merită să fie subliniat e faptul 
că la acest bloc s-au predat în în
tregime lucrările — apartamente, 
magazine, fațade — și nu parțial 
cum se practica pînă acum. Maga
zinele, de pe acum amenajate și do
tate cu mobilier modern, gata să fie 
deschise, trotuarul proaspăt așternut 
și peluzele care au înlăturat cu to
tul aspectul de șantier — toate 
cestea dau blocului o înfățișare 
mai frumoasă.

Faptul că au fost terminate în 
tregime lucrările și, odată cu aces
tea, și amenajările exterioare, ne-a 
fost de mare folos. Muncitorii și 
tehnicienii au putut fi imediat 
repartizați, în aceleași formații, la 
alte lucrări, materialele n-au mai 
rămas înșiruite în jurul construc
ției, iar toate utilajele folosite la 
ridicarea blocului au devenit dispo-

pe 
Calea

nibile și în aceeași zi au fost mu
tate în alte locuri de muncă.

Aș vrea să mă refer acum la so
luțiile constructive și la materialele 
noi pe care le-am folosit. Colabo
rarea strînsă, pe toată durata con
strucției, cu proiectantul — Insti
tutul „Proiect“-București — și cu 
beneficiarul, ne-a dat posibilitatea 
să rezolvăm operativ anumite nepo
triviri din documentația tehnică și 
chiar să-i aducem unele îmbunătă
țiri. Constructorii noștri au făcut 
propuneri judicioase privind schim
barea unor soluții constructive. Ele 
__________ au fost în mare 
____________ — parte acceptate și

0 EXPERIENȚĂ BUNĂ
IN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

----— tive s-a grăbit rit
mul de execuție 

și s-au obținut însemnate economii. 
Schimbarea soluției de montare a 
riflajelor (riflajele sînt elementele 
arhitectonice care au rostul de a în
trerupe continuitatea monotonă a fa
țadelor la blocuri), a impus unele 
modificări și în tratarea parapetu
lui balconului de la fațada princi
pală, realizîndu-se, pe lîngă econo
mii de sticlă și metal, și o tipi
zare a parapeților metalici. Prin în
locuirea copertinei peste etajul 9 cu 
o pergolă din beton armat, nu nu
mai că am rezolvat mai bine solu
ția de terasare, dar am economisit 
și diferite materiale.

Partidul ne-a cerut nouă, cons
tructorilor, să dăm o mare aten
ție îmbunătățirii finisajului. In ce 
privește interioarele, noi am folo
sit zugrăvelile pastelate. Fiecare 
apartament are astfel un aspect 
plăcut. Pentru îmbunătățirea finisa
jelor, s-a renunțat la montarea par
chetului în debarale, înlocuindu-se 
cu mozaic, iar în cămări s-a înlocuit 
mozaicul cu scliviseală. Din econo
miile obținute prin aceste înlocuiri 
am putut să realizăm pardoseli din 
mozaic în desene diferite, la vesti
bule și bucătării. Toate acestea au 
contribuit la creșterea gradului de 
confort al noilor apartamente.

Executarea lucrărilor în mod 
ritmic, după grafic, ne-a dat po
sibilitatea să urmărim atent, pe 
faze, felul cum se execută fiecare o- 
perație. în acest fel s-au realizat 
lucrări de bună calitate. De altfel, 
ce satisfacție mai mare poate fi pen
tru constructorii noștri decît aceea 
de a afla că noii locatari care se 
mută în blocurile construite de ei, 
sînt pe deplin mulțumiți de calita
tea lucrărilor executate ?

în coloritul apartamentelor s-a 
urmărit să se obțină o unitate ar
monioasă în realizarea nuanțelor, 
montîndu-se în băi obiectele sani
tare la nuanța apartamentului res
pectiv. Ca să realizăm o fațadă vie, 
atrăgătoare, între cercevele au fost 
montate perdele protectoare, iar la 
ferestrele și ușile de la balcoane s-au 
pus galerii cu rilogi pentru monta
rea perdelelor interioare. în cămări, 
rafturile din lemn au fost înlocuite 
cu rafturi

Aș vrea 
exterioare, 
instalațiile 
nota maximă. Calificativul general 
— „excepțional“. în prezent colec
tivul șantierului nostru lucrează la 
blocul nr. 5 Dorobanți cu 271 apar
tamente. Hotărîrea constructorilor 
este să dezvolte experiența cîștiga- 
tă, astfel incit și acest bloc să fie 
terminat înainte de termen și în cele 
mai bune condiții de calitate, așa 
cum o cer interesele viitorilor loca
tari.

muncitori și cantitățile 
necesare, pentru ca lu- 
desfășoare intr-un ritm 
la începutul construc- 

parcurs, echipele au

a-
și

:n-

din plăci fibrolemnoase. 
să adaug că finisajele 
finisajele interioare și 

au primit la recepție

Noi produse electrotehnice 
de larg consum

La întreprinderea „Electrobanat“ din Timișoara s-au 
realizat pînă acum 10 noi tipuri de lustre, adecvate 
interioarelor din noile blocuri de locuințe. Întrerupă
toare de tip nou ce se montează sub tencuială, bufoni 
de lumină realizați din material iosforescent — sînt 
cîtéva din produsele noi puse pe piață sau care vor 
apare în curînd în magazine, executate la fabrica 
„Electroaparataj" din Capitală. Pînă la sfîrșitul anu
lui se vor introduce în fabricație și peste 20 de noi 
sortimente de produse eleotrocasnice.

Schimb de experiență
(coresp. terenurilor din raionul 

curînd
TG. MUREȘ 

„Scînteii"). — De 
în comuna Frumoasa, ra
ionul Ciuc, s-a organizat 
un schimb 
ță în legătură cu 
lorificarea terenurilor ero
date și slab productive. 
Participanții la schimbul 
de experiență au dezbătut 
pe larg măsurile ce trebuie 
luate pentru valorificarea

de experien-
va-

Ciuc.
Cu ocazia schimbului 

de experiență oaspeții au 
vizitat cele aproape 40 de 
hectare terenuri erodate 
ale gospodăriei colective 
din Frumoasa unde în 
urma supraînsămînțării 
s-au obținut în medie a- 
proape 3 000 kg fin la ha.

„C o need iu 1“
TOPLIȚA (coresp. „Scînteii"), — In 

cele tre-F tabere de pionieri din raio
nul Toplifa se desfășoară o bogată 
tivitate culfural-educativă. Prin 
meroasele excursii și vizite, cei 
pionieri, sosifi în fiecare serie din
ferite regiuni ale țării, fac cunoștinfă
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celor

ac- 
nu- 
750 
di-

In editura politică a apărut
VOLUMUL :

Victoria socialismului

a

pentru ad- 
în invătă- 

proiesional 
școlar 1962- 

E1 cuprinde

Zilele acestea a 
fost difuzat școlilor 
elementare, profe
sionale și de me
serii din tară îndru
mătorul 
miterea 
mîntul 
pe anul 
1963.
condițiile de admi
tere în școlile pro
fesionale și de me
serii ce funcționează 
în toate ramurile 
economiei nationale, 
obiectele de examen 
și data tinerii aces
tor examene. Sînt 
enumerate, de ase
menea. în îndrumar 
școlile profesionale, 
pe orașe si regiuni, 
și meseriile care se 
pot însuși în fiecare 
din ele.

(Agerpres)

mici
locurilor, cu munca fo-cu Irumusefila 

resfierilor etc.
Pionierii din 

dului au vizitat parchetele de exploa
tare forestieră și sectoarele de exploa
tare a lemnului din localitate. Cei din 
tabăra de la Bilbor au pregătit un pro
gram artistic pe care l-au prezentat 
în faja locuitorilor din comună. în ta
băra de la Răstolija pionierii partici
pă la concursurile „Cel mai bun cîn- 
tărej, povestitor sau recitator" și la 
concursuri de orientare turistică. Peste 
fot se desfășoară compefijii sportive, 
concursuri de șah, șubah, fenis de masă

fabăra do la Lunca Bra-

Cartea prin poștă

într-o secție a Fabricii de antibiotice din Iași
— -- ■" -------- . .==

Pentru a ușura cunoașterea de 
către colectiviști și de către munci
torii forestieri a noutăților apărute 
în domeniul editorial, Uniunea re
gională a cooperativelor de consum 
a înființat la Suceava secția „cartea 
prin poștă”. Deși de curînd înfiin
țată, prin această secție 
diat numeroase volume 
cititorilor de la sate și 
forestiere.

s-au expe- 
la cererea 
din centre

»Modern“
...se cheamă noul magazin care a 

fost deschis ieri la parterul unuia 
dintre noile blocuri de locuințe din 
centrul orașului Pitești. In cele trei 
raioane — de încălțăminte, tricotaje 
și confecții — cumpărătorii găsesc un 
bogat sortiment de mărfuri. Rețin a- 
tenția vitrinele amenajate cu gust, 
mobilierul din mase plastice, cabinele 
de probă și sistemul de iluminat.

(Foto : A. Cartojanu)

Procedee tekno!
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

La turnătoria de oțel a uzinei con
structoare de utilaj petrolier „1 Mai“ 
Ploiești s-au introdus anul acesta 
noi procedee de turnare. Maistrul 
Gheorghe Apostol și inginerii Ro
meo Duță și Constantin Lamba au 
fost inițiatorii turnării pieselor cu 
maselotă avînd învelișul exoterm. 
Această metodă a fost introdusă 
pînă acum la 93 repere. în prezent 
serviciul metalurgic al uzinei stabi
lește tehnologia de lucru pentru ex
tinderea turnării pieselor, folosind a-

ogice avansate
mestecuri exoterme, la alte 50 de re
pere pentru utilajul petrolier.

Coturile, teurile și alte piese 
necesare claviaturii pompelor de 
la instalațiile de foraj se fac a- 
cum prin turnarea în forme cu ma- 
selote laterale închise la presiune 
atmosferică.

Prin aplicarea procedeelor avan
sate de muncă, colectivul secției 
turnătorie a economisit anul acesta 
168 tone oțel lichid și a redus sim
țitor procentul de rebuturi față de 
cifrele admise.
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dar conducerea între- ] 
prinderii întîrzie să ia ) 
măsuri pentru repa- ! 
rarea lor.

Pentru toate, aces
tea,

Secțiile întreprinde
rii noastre au fost 
dotate în ultimii ani 
cu numeroase mașini 
și utilaje necesare 
bunei desfășurări 
producției. Ne 
străduim să le 
întreținem și să 
le folosim 
mai bine, 
păcate însă, 
teva mașini 
folosite.
n-avem pur și simplu 
nevoie, altele însă, 
dacă ar funcționa, ar 

f putea, contribui la 
obținerea unor rezul
tate mai bune în pro
ducție. In 1958 a fost 
adus la noi un utilaj 
de recuperat barită, 
montat pe un autoca
mion. Utilajul — de 
ce o fi fost adus ? —■

nu ne folosește și, ca 
atare, a fost dat dis
ponibil Direcției gene
rale foraj-extracție 
țiței și gaze din mi
nister. Dar pînă acum

Sesiunea extraordinară 
Marii Adunări Naționale 

27—30 aprilie 1962

stau 
De unele

a
să 
iu- 
în 
de

Volùmul cuprinde Raportul cu 
privire la încheierea colectivizării 
și reorganizarea conducerii agri
culturii, prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ; cuvîn- 
tările deputaților și invitaților la 
sesiune ; cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la în
cheierea discuției generale ; ho- 
tărîrea de aprobare a Raportului 
cu privire la încheierea colectivi
zării și reorganizarea conducerii 
agriculturii, prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej; ra
portul comisiilor permanente pen
tru agricultură și silvicultură, 
juridică și administrativă, refe
ritor la proiectul de lege cu pri
vire la înființarea Consiliului Su
perior al Agriculturii și a consi
liilor agricole regionale și raio
nale prezentat de tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Comisiei pen
tru agricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale ; cuvîn- 
tul de încheiere a lucrărilor se
siunii, rostit de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Volumul cuprinde de asemenea 
„Legea cu privire la înființarea 
Consiliului Superior al Agricul
turii și a consiliilor agricole re
gionale și raionale“, „Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine cu pri
vire la redistribuirea cadrelor de 
specialiști din agricultură“, „Ho
tărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mine privind dezvoltarea și îm
bunătățirea învățămîntului agri
col“.

IN REGIUNEA ARGEȘ

Cîțiva dintre muncitorii fruntași care au lucrat la construcția blocului 6 „Dinamo , De la stînga Ia 
dreapta : Mihai Schiller, Florian Baumgartner, Dumitru Topor, Petre Preda (rîndul de jos) ; Tudor Badea, 
Marin Nițu, Ion M’hai, Gheorghe Alexandreanu (rîndul de sus). (Foto : Gh. Vlnțllă)

Anul acesta, numărul de animale 
din gospodăriile colective, de pe 
cuprinsul regiunii Argeș, a sporit a- 
tît prin cumpărare, cît și prin pră- 
silă proprie. La bovine se va ajunge 
la sfîrșitul anului la un număr de 
două ori mai mare față de 1951. De 
asemenea, numărul de porcine creș
te de circa trei ori, la ovine de 
peste două ori, iar la păsări de 
peste 12 ori. Sporirea numărului de 
animale și păsări în fiecare gospo
dărie colectivă a fost însoțită de 
preocupaiea organelor și organiza
țiilor de partid de a ajuta conduce
rile unităților agricole în ridicarea 
producției de carne, lapte, lînă. 
Semnificativă în acest sens e chema
rea colectiviștilor din Bascov, adre
sată tuturor gospodăriilor colective 
din regiune pentru realizarea, în a- 
cest an, a unei producții de 2 500 
litri lapte de la fiecare vacă furaja
tă. Recent, președintele G.A.C. din 
Domnești a relatat că la ei, în urma 
măsurilor întreprinse, se realizează 
zilnic o producție de peste 10 litri 
lapte în medie de la o vacă furajată. 
Printr-o furajare rațională și o mai 
bună îngrijire a animalelor, în gos
podăriile colective din Crîmpoaia, 
Cireașov, Cîmpulung Muscel etc., se 
realizează lună de lună producții 
tot mai mari de lapte.

Lărgirea sectorului zootehnic im
pune o grijă deosebită pentru asi
gurarea unei baze furajere cores
punzătoare. In raioanele regiunii Ar
geș s-au luat o serie de măsuri 
bune, menite să ajute pe colectiviști 
să sporească producția de furaje. 
In cadrul suprafețelor cultivate cu 
plante furajere a crescut mult pon
derea plantelor de mare producti
vitate — porumb, trifoliene, borceag, 
mazăre, sfeclă de zahăr pentru fu
raj și altele. Suprafețele însămîn- 
țate cu trifoi și lucernă au crescut 
cu 3 216 ha. Au fost mai bine între
ținute fînețele naturale și pășunile.

Insilozarea în centrul atenției
Recomandările Institutului central 

de cercetări agricole privind asigu
rarea unor cantități îndestulătoare

de furaje însilozate, publicate zilele 
trecute în presă, au fost citite cu in
teres în gospodăriile colective. în 
multe locuri, oamenii au început 
folosească variatele resurse de 
raje, astfel ca să poată însiloza 
medie cîte 10 tone de nutrețuri
fiecare vacă, 5 tone pentru tine
retul taurin și 0,5 tone pentru fiecare 
oaie și scroafă de reproducție.

In aceste zile, pe teren întîlnești 
în multe locuri faipte care dovedesc 
spirit gospodăresc din partea colec
tiviștilor pentru asigurarea hranei a- 
nimalelor. Iaiă-i pe membrii G.A.C. 
„Grivița Roșie"-Oporelu, raionul Sla
tina. Din experiența anilor trecuți, 
ei au învățat că de asigurarea unei 
bogate baze furajere depind pro
ducțiile mari de lapte și carne. De 
aceea, au însămînțat 113 ha cu po
rumb siloz, 104 ha cu lucernă, tri
foi, borceag etc. O mare suprafață 
e cultivată cu culturi intercalate, în
deosebi cu dovleci printre porumb. 
Din timp s-au ocupat de amenajarea 
gropilor pentru siloz. Colectiviștii au 
și însilozat 640 tone cu diverse fu
raje. Măsurile luate pînă acum și 
cele ce vor ii luate în continuare 
asigură furajele necesare pentru 
întregul efectiv de animale care vor 
trebui hrănite pînă în primăvara 
viitoare.

Buni gospodari se dovedesc și co
lectiviștii din Teslui, care au luat 
toate măsurile pentru a asigura fu
rajele necesare pentru hrănirea ra
țională a animalelor. Pe lîngă po
rumbul din cultură pură, ei vor în
siloza porumbul din culturi duble și 
tot felul de alte ierburi. De remarcat 
e grija cu care cei din Teslui au 
strîns pleava și paiele ce le vor ad
ministra animalelor în amestec cu 
alte nutrețuri. Pentru a o conserva în 
bune condiții, pleava în cantitate de 
100 tone e așezată în șire, , clădite 
pe locuri ridicate. La însămînțarea 
culturilor duble, din care cea mal 
mare parte vor fi însilozate, s-a tre
cut îndată după recoltat pentru a 
nu se pierde apa din sol. Au fost 
alese cu grijă terenurile mai joase 
și umede din care s-au însămînțat 
pînă acum 70 ha cu culturi duble.
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întreprinderea 
noastră plăteș
te amortismente, 
fapt care se râs- 
fringe negativ 
asupra prețului 
de cost. Ar fi de 

n-a venit nimeni să-l dorit ca Trustul dz j 
solicite și stă în con- foraj 
tinuare degradîndu- 
se. Avem, de aseme
nea, trei tractoare pe 
care, deocamdată, nici 
noi nu le folosim, dar 
nici altora, care ar 
avea nevoie de ele, 
nu li se dau. Alte 
mașini — o autosani
tară, o autocamionetă 
— dacă ar fi repara
te, ne-ar fi de ajutor,

LA iïiùACm
Tg. Jiu și 

Direcția generală fo- 
raj-extracție țiței' și 
gaze din Ministe
rul Industriei Pe
trolului și Chimiei să 
ia măsuri în conse
cință.

ION VELCEA 
mecanic, întreprinde
rea de transporturi, 
ateliere și bază tubu- 

lară Tg. Jiu

La Festivalul internațional de 
folclor, care se desfășoară în 
Capitală, aceste fete din Căpîlna 
do j’ps au adus cîntecul, jocul și 
portul popular de pe Tîrnave.

(Foto : M. Cioc)

Colectiviștii au calculat că vor mai 
putea însiloza 250 tone de frunze și 
colete de sfeclă, resturi de la grădi
nile de legume etc.
. Tov. Ion Pavel, președintele gos
podăriei din Teslui, ne spune că vor 
fi însilozate în medie cîte 10 tone 
de nutrețuri de fiecare vacă și cîte 
5 tone pentru tineretul taurin.

Preocupări asemănătoare întîl- 
nim și în multe alte unități agri
cole atît în raioanele Slatina, cît 
și în Drăgănești-Olt, Rm. Vîlcea, Gă- 
ești, Pitești. In G.A.C. din Zăvideni, 
Ștefănești, Zlătărei, Crețeni, raionul 
Drăgășani, de pildă, colectiviștii, în
drumați de inginerii agronomi, pun 
în prezent accentul pe însămînțarea 
unor suprafețe mult mai mari de cul
turi duble și pregătirea temeinică a 
campaniei de îneilozare.

Resurse variate de nutrețuri
In raioanele de deal și munte nu

trețul principal pentru animalele gos
podăriilor colective îl constituie li
nul natural. Pe lîngă preocuparea 
pentru strîngeiea și depozitarea în 
bune condiții a finului, consiliile a- 
gricole raionale au îndrumat gospo
dăriile colective să-și completeze 
baza furajeră din alte surse. S-a 
luat hotărîrea ca pentru hrana oilor 
eă se strîngă frunzare. Gospodăriile 
colective, ca cele din Frîncești, Ga- 
licea, Stoiceni, raionul Rm. Vîlcea, 
au adunat și depozitat o mare can
titate de frunze de stejar și saloîm. 
Totodată, multe gospodării colec
tive din acest raion, care posedă 
suprafețe de finețe naturale, trebuie 
îndrumate să grăbească recoltarea 
lor atît pentru a obține un fîn de 
calitate mai bună cît și pentru a 
prinde o coasă de otavă.

Balanțele furajere întocmite de 
consiliile’ agricole arată că în raioa
nele Găești, Curtea de Argeș și al-

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii”

(Continuare In pag. III-a)

Economii și beneficii 
peste plan

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"), — 
Oamenii muncii din întreprinderile in
dustriale și unitățile economice suce
vene au realizat în primul semestru 
al anului economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 16 850 000 
lei și beneficii peste sarcinile, planifi
cate în valoare de 7 770 000 ’

O contribuție de seamă L 
realizări au adus muncitorii 
cienii forestieri din regiune 
prima jumătate a anului au 
plau 31 000 mc de lemn rot 
noasi? ?i fa9 Peste 9 °°f 
restea Precum Și colectiv 
de încă’^am'nte »Străduin’ 
economisi? ut? ’a ^nceP' 
pînă acum peste’

r

DE PESTE H(
UN COMUNICAT al I. 

Afacerilor Interne al Art 
rată că greva generala de 
declarată de Confederația -, 
a Muncii, paralizează cea ma 
parte a vieții economice a țăi

BELGIA nu are nevoie de nie, 
fel de înarmare atomică, se ara 
într-un apel al reprezentanților or 
niei publice din Liège, adresat me: 
brilor Camerei reprezentanților 
parlamentului belgian.

MARIO DE ANDRADE, condu 
tor al luptei de eliberare a pop' 
lui din Angola, a declarat, înt 
interviu acordat săptămîna 
„France Nouvelle“, că faza oi 
țiunilor defensive ia sfîrșit, urrr 
ca lupta împotriva colonialiș 
portughezi să se extindă pe înti, 
teritoriu al țării.

LA VITRY (suburbie în suc' 
risului) și în apropiere de L- 
Gaucher (departamentul S. 
Marne) au fost descoperite î 
de sabotaj la căile ferate. 
Union Française dTnformati< 
liniază că în aceste acțiuni se i 
mina bandiților din O.A.S.

IN CADRUL CELOR 30 DE SPEC
TACOLE, care au avut loc ieri la 
Festivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Helsinki, și-a dat 
concursul și ansamblul U.T.M. din 
R. P. Romînă. Tinerii noștri au fost 
puternic aplaudați de miile de spec
tatori.

GREVA CELOR 16 000 DE MUN
CITORI de la 22 de uzine ale socie
tăților „Aluminium Company of 
America“ și „Reynolds Aluminium 
Company" (S.U.A.) s-a încheiat după 
24 de ore prin victoria greviștilor.
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„Flacăra roșie“ comitetul de

largă a muncitorilor

i
> Secretarii comitetelor de partid
> și organizațiilor de bază din prin- 
> cipalele întreprinderi și instituții 
> ale raionului Tudor Vladimirescu 
> din Capitală au asistat nu de 
> mult, la fabrica de pielărie și în- 
> călțăminte „Flacăra roșie“, la un 
* interesant schimb de experiență, 
> organizat de biroul comitetului ra- 
> ional de partid, pe tema : cum se 
’ desfășoară propaganda prin con- 
! ferințe în întreprinderea noastră. 
> Referatul, prezentat de tov. Con- 
’ stantin Ion, secretarul comitetului 
: de partid de la „Flacăra roșie“, 
. luările de cuvînt ale unor secretari 
■ de organizații de bază din între- 
: prindere, au împărtășit experiența 
. dobîndită aici în folosirea aces- 
1 tei importante forme a propagan

dei, care dă posibilitatea informă
rii maselor largi de oameni ai 
muncii asupra politicii și hotărî- 
rilor partidului, problemelor ac
tuale interne și internaționale.

Ce este mai valoros în experien
ța de la „Flacăra roșie“ ?

î.< ’mul rînd, faptul că aici au 
fpst a®așî să participe sistematic 

I^’la conferințe peste 2 200 de munci- 
< tori, tehnicieni, ingineri, funcțio- 
S nari — aproape totalitatea salaria- 
> ților întreprinderii care nu au ur- 
< mat cursurile și cercurile învăță- 
\ mîntului de partid. O asemenea 
> participare a putut fi asigurată 
( prin organizarea unor cicluri de 
ț conferințe atît la nivelul între- 
> prinderii — pentru inginerii și 
£ tehnicienii cei mai calificați, cit 
> Și la 
> masa 
> fiilor, 
> nută 
> două

> Organizarea în acest fel
> pagandei prin conferințe
> mai că a dat posibilitatea
> considerabile a sferei ei
> prindere, dar a creat și condițiile
> pentru a i se imprima un carac- 

« ter cît mai diferențiat, potrivit ce- 
rințelor și preocupărilor celor că- 

n rora li se adresează
Reține atenția și faptul că la fa-

brica
partid a centralizat, într-un plan 
tematic unitar, toate conferințele 
programate în întreprindere, antrë- 
nînd la realizarea acestui plan și 
organizațiile de masă. Prin aceasta, 
el a reușit să asigure o tematică 
mai variată și, totodată să elimine 
paralelismul care exista înainte în 
organizarea conferințelor.

în ciclurile de conferințe, locul 
principal l-au ocupat teme ca : po-

însemnări pe teme 
de partid

nivelul secțiilor — pentru 
muncitorilor ; în cadrul sec- 
fiecare conferință a fost ti
de două ori, pentru cele 

schimburi.
a pro- 

nu nu- 
lărgirii 
de cu-

litica P.M.R. de industrializare so
cialistă a țării noastre, progresul 
tehnic în economia R. P. Romîne, 
construirea și dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului, 
Partidul Muncitoresc Romîn — 
conducătorul și organizatorul vic
toriilor noastre, politica externă a 
R. P. Romîne, superioritatea siste
mului mondial socialist și altele, 
menite să explice oamenilor mun
cii politica partidului, bazele ei 
științifice, aprecierile partidului a- 
supra problemelor vieții interne și 
internaționale. Alături de aceste 
conferințe cu caractei' mai general, 
au fost ținute și conferințe cu ca
racter economic concret, axate pe 
principalele probleme de producție 
care se cereau 
respective. De 
vegetală, unde 
terne nu erau
între altele, despre „Căile de mă
rire a productivității muncii la tă
băcăria vegetală” ; „îmbunătățirea 
continuă a calității pieilor — obiec
tiv principal în munca noastră” ; 
în secția articole tehnice s-a vorbit 
despre marca fabricii și sarcinile 
muncitorilor de aci pentru ridica
rea calității produselor.

Răspunzînd dorinței exprimate 
de numeroși muncitori, comitetul

rezolvate în secțiile 
pildă, la tăbăcăria 
serioase rezerve in- 
folosite, s-a vorbit.

de partid a Introdus — în diferite 
cicluri — și conferințe pe teme 
educativ-culturale ca : „Familia în 
societatea socialistă”, „Educarea 
copiilor în familie”, „Ce este reli
gia”, „Muncitorul, erou principal al 
literaturii noastre”, „Turismul 
frumusețile patriei”.

Conferințele au fost ținute 
lectori ai comitetului raional 
partid, precum și de cadre din 
treprindere cu o bună pregătire 
ideologică și de specialitate.

Muncitorii întreprinderii s-au 
convins că conferințele ce se țin 
lunar în secția lor răspund preo
cupărilor, problemelor care-i inte
resează ; ei au văzut că partici- 
pînd regulat la aceste conferințe, 
învață de fiecare dată lucruri noi, 
înțeleg mai bine politica partidu
lui, evenimentele contemporane, își 
lărgesc orizontul cultural, trag în
vățăminte pentru activitatea lor 
practică. Așa se și explică afluen
ța lor la aceste conferințe.

Discuțiile pe marginea referatu
lui, la care au participat secretarii 
comitetelor de partid și ai organi
zațiilor de bază din mai multe în
treprinderi și instituții, au scos la 
iveală și alte elemente prețioase 
care contribuie la extinderea pro
pagandei prin conferințe, cum sînt: 
publicitatea largă în jurul fiecărui 
ciclu de teme prin stațiile de radio
amplificare, gazetele de perete, 
ședințele sindicale ; atragerea la 
elaborarea și expunerea conferin
țelor — îndeosebi a celor care tra
tează probleme de producție — a 
cadrelor de specialitate din între
prindere ; organizarea la princi
palele teme din ciclu a unor con
vorbiri care să ajute la mai buna 
înțelegere a problemelor.

Fără îndoială că schimbul de ex
periență de la „Flacăra roșie" va 
ajuta la intensificarea și ridicarea 
nivelului propagandei prin confe
rințe în întreprinderile și institu
țiile din raion.

de 
de 

în-

o®o-

IMBOLD PUTERNIC ÎN SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ

Pe baza Hotărî- 
rii Comitetului Cen
tral al P.M.R. și a 
Consiliului de Mi
niștri din iulie 1961 
privind creșterea 
salariilor muncitorilor 
fegorii de oameni ai 
rîre recentă prevede 
riiior muncitorilor din 
giei electrice.

-------------- penfru muncitorii
Cu privire la majorarea salariilor încadrați pe re-

muncitorllor din ramura leaua tarifară a ra-
energiei electrice !îiurii energiei e-

________  lectrice care lu
crează în unităjile 

și ale altor ca- Departamentului energiei electrice din 
muncii, o hotă- cadrul Ministerului Minelor și Energiei 
majorarea sala- Electrice.
ramura ener-

La gospodăria colectivă din Ortișoara, regiunea Banat, s-a obți
nut o recoltă bună de roșii. Iată pe colectivistele din echipele de la 
grădină lucrînd la recoltatul lor.

(Foto I M. Andreescu)

Cum decurge 
aprovizionarea cu legume

Pentru a afla unele amănunte des-

NOTE

Admirabil centru tu
ristic, Brașovul cu îm
prejurimile sale oferă 
excurșionistului local 
sau celui venit aici din- 
tr-alt colț de țară nu 
numai frumuseți natu
rale ci și o deosebită 
grijă pentru renumele 
de gazdă bună, primi
toare și atentă. Există 
însă și excepții pe care 
îndrăgostitul de natură 
nit le poate trece cu ve
derea.

Problema transportu
lui duminical pînă în 
îndrăgita poiană a Bra
șovului nu este rezolva
tă mulțumitor. în pri
mul rînd, numărul ma
șinilor care leagă ora
șul de poiană, este in
suficient. In ultima du
minică, de pildă, deși 
buletinul meteorologic 
anunțase vreme „Ușor 
instabilă" și afluența ex
cursioniștilor era mult 
sub cea Obișnuită, ma
șinile au putut cu greu

face față cerințelor. In 
plus, o nedumerire : în 
cursul săptăminii ma
șinile urcă și coboară 
pînă în jurul orei 20. In 
schimb, tocmai dumini
ca, ultima mașină urcă 
și coboară în jurul orei 
15. Drept care, mulți 
dintre cei dornici să 
petreacă o zi întreagă 
la iarbă verde, sînt ne- 
voiți să facă drumul pe 
jos. Firesc ar fi ca în 
2ilele de odihnă, luîn- 
du-se toate măsurile 
necesare pentru buna 
desfășurare a circulației 
vehiculelor și pietonilor, 
mașinile să circule cel 
puțin după orariul o- 
bișnuit, asigurînd legă
tura între poiană și 
oraș.

De obicei, agenția lo
cală O.N.T. nu inițiază 
suficiente excursii de o 
singură zi, la sfîrșit de 
săptămînă. Săptămînă 
trecută, excursia proiec
tată pentru Constanța

XCEIPTQ0 ?
»

a fost amânată in ulti
mul moment pe moti
vul că... nu s-au găsit 
destui amatori să schim
be, pentru o duminică, 
peisajul de munte eu 
peisajul marin. Nu în
cape îndoială că o mai 
bună popularizare a 
excursiei ar fi dus la 
cu totul alte rezultate, 
în general, n-ar fi rău 
ca intreaga publicitate 
în jurul activității Ofi
ciului local al O.N.T! să 
fie făcută mai inge
nios (afișe desenate, nu 
simple afișe tip, com
pletate de la săptămînă 
la săptămînă ; anunțuri 
la postul local de ra- 
dioficare și.la posturile 
de radioficare din în
treprinderile brașovene 
etc.).

Totodată, ar fi de do
rit ca ziarul local 
„Drum nou" să publice, 
regulat, la sfîrșit de 
săptămînă, ■ un „ghid 
duminical" care să in
cludă manifestările cul
tural-sportive ale zilzt

pre prevederile acestei hofărîri — 
care se aplică începînd de la 1 au
gust a.c. — ne-am adresat Departa
mentului energiei electrice care ne-a 
făcut cunoscut următoarele :

Datorită măsurilor luate de partid și 
guvern, industria energiei electrice — 
ramură cu un rol însemnat în dezvol
tarea economiei naționale .— a cu
noscut în anii puterii populare o dez
voltare continuă. Au fost construite 
hidro și termocentrale electrice ca 
cele de la Borzești, Paroșeni, Bicaz, 
și altele ; centralele existente au 
fost reutilafe și amplificate. Corespun
zător creșterii puterii instalate în cen
tralele electrice, a sporit volumul in
stalațiilor de transport și distribuție a 
energiei electrice ; a fost creat un sis
tem electro-energetic national. Lucră
torii din ramura energiei electrice se 
străduiesc să reducă continuu prejul 
de Cost prin perfeefionarea proceselor 
termice, să asigure functionarea în 
bune condiții ă centralelor și rețelelor, 
să mențină în perfectă stare mașinile 
și instalațiile, să-și ridice necontenit 
calificarea.

Recenta Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri prevede majorarea salarjilpr 
muncitorilor din ramura energier'elec- 
frice în medie cu 10 la ■’’sută. Ea se 
adaugă la seria de măsuri luate de 
partid și guvern, țn anii precedenți 
pentru îmbunătățirea salarizării lucră
torilor din »această ramură industrială. 
Aplicarea salariilor majorate se va face

Această majorare se aplică fot de 
la data de 1 august a.c. și la munci
torii încadrați pe rețeaua tarifară a 
ramurii energiei electrice care lucrea
ză în unitățile energetice din cadrul 
altor ministere și organe centrale.

în urma actualei majorări a salariilor 
tarifare, un electrician-prim de exploa
tare la centrale și stații sau mecanic- 
prim de exploatare turbine (cazane) vor 
beneficia anual de un venit suplimen
tar de circa 1 400—1 500 lei.

în Hotărîre se precizează că mun
citorii cărora li se majorează salariile 
beneficiază în continuare de dreptu
rile ce se acordă în funcție de nivelul 
salariilor tarifare chiar dacă, în urma 
majorării, salariile depășesc plafoanele 
stabilite prin reglementările în vigoare.

Hotărîrea prevede ca Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice să îm
bunătățească indicatoarele tarifare de 
calificare ale meseriilor specifice ra
murii energiei electrice pînă la sfîr- 
șitul anului 1962 (în prezent rămîn în 
vigoare indicatoarele tarifare existen
te); încadrarea și promovarea munci
torilor în funcții superioare se va face 
în raport cu experiența și gradul de 
însușire a cunoștintgfef'1 necesare înde
plinirii sarcinilor de proăucție, sfagiui 
avut țfl producție și rezultatele obți
nute în muncă, pe bază de probă 
practică și teoretică susținută în fața 
unei comisii tehnice din întreprinderi.

Actuala Hotărîre privind majorarea 
salariilor muncitorilor din ramura ener
giei electrice constituie un stimulent 
puternic penfru întreținerea și deser
virea din ce în ce mai bună a insta
lațiilor energetice.

Prin plcîclc cîtorva localități 
bănățene

I In Parcul poporului din Craiova

----------- O®O-----------

O consfătuire a meșterilor artei populare
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în 

cadrul Uniunii regionale a cooperati
velor meșteșugărești ■ din Galați, s-a or
ganizat o consfătuire la care au parti
cipat meșteri ai produselor de artă
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temperatură înaltă Ș 
’.deva, în măruntaiele cupțo- l 

tunel, acolo unde tempera- ? 
este foarte ridicată, s-a pe- > 

ceva neobișnuit. Pe unul < 
goneții care trec prin zona ț 
escenței — zona de ardere > 
dor de faianță — o stir,g. < 
•linat. încă o mică de^ia- < 

stiva s-ar fi putut prg. ? 
te celelalte, distrugîfuiu-le ( 
d cuptorul. Blocar>ea cup. S 

fi provoc^* 'stagnarea î 
pentric cej puțin 24 <

acționat repede. Maiș- ?
’na Kovăcs și Nicolae > 
t sfătuit cu inginerul y 
ulescu. Au stabilit ce ei 
cum și cu ce trebuie în- < 

,lca a preluat conducerea ? 
acțiuni. îmbrăcat în hai- > 

tale de protecție, s-a stre- i 
prin tunelul cuptorului, < 

în apropierea zonei de ar- ) 
L-au urmat muncitorii > 

an Mătyâs și Ioan Ion. Broboa- $ 
ce mari de apă curgeau de pe s 
fetele curajoșilor muncitori. < 

Alături, la celălalt cuptor-tu- ? 
nel, lucra Francise Timăr. Echi- £ 
rele celor două cuptoare erau în > 
întrecere. Să cîștige întrecerea S 
pe seama blocării ? Cu neputin- < 
ăl — și-a spus Timar. își îm-< 
'•ăcă costumul de protecție, apoi > 
gi în tunel, în ajutorul tova- > 
șilor de muncă. După el au să- ( 

să dea o mină de ajutor și < 
'■ti muncitori — de la prese, de :

. mori, de la magazie. Dar, ne- ? 
ind de meserie cuptorari, ace?- $ 

■>. n-au fost lăsați să intre. s 
tunel, căldura sufocantă, > 

ucirea orbitoare a incandes- s 
:i — 80—100 de grade tem- < 
ură — nu îngăduiau decît ? 

cu schimbul timp de cîteva > 
.ce. Mai bine de un ceas și S 

mătate au lucrat, pe rînd, cei \ 
jatru muncitori la restabilirea si- < 
tuației. Intervenția lor promptă > 
a salvat producția cuptorului pe > 
timp de 24 de ore. Pe deasupra $ 
s-a evitat degradarea a peste 800 < 
mp plăci de faianță — cantitate ( 
suficientă pentru faianțarea bu- ? 
cătăriilor în 44 de apartamente. > 

Colectivul Combinatului chimic ? 
din Tîrnăveni se mîndrește cu > 
cuptoraril săi harnici și curajoși. $

IOAN HASAȘIU l 
coresp. voluntar >

■' - ■_.................. ---------------------------_■

^Dzumul eăzțil&z
Pen.iru noul an școlar se tipăresc 

ciij-a 20 600 000 manuale pentru ele
vii școlilor de cultură generală. 
După cum se știe cărțile pentru ele
vii din clasele I—VII se vor difuza 
gratuit. 80 la sută din manuale au 
și fost expediate în țară. Din tipo
grafii și pînă în școli, la elevi, ma
nualele străbat o cale destul de 
lungă, după ce fac mai întîi un po
pas în depozite și magazii ale sta
țiilor de cale ferată și ale centre
lor de librării și difuzare a cărții, 
în rafturile librăriilor și ale coopera
tivelor. Numeroși oameni se îngri
jesc ca aceste cărți — pentru edi
tarea cărora statul cheltuiește anual 
fonduri importante — să ajungă în 
perfectă stare în mîinile milioanelor 
de școlari.

De la gară in depozit
In forfota și acel du-te-vino obiș

nuit serviciului de mesagerii al Gă
rii de Nord din Capitală, manuale
lor școlare li se acordă o atenție 
deosebită. Nu sînt socotite o marfă 
oarecare. îndată ce sosesc autoca
mioanele, pachetele sînt descărcate 
cu grijă, apoi sînt depozitate în 
locuri anume amenajate. Cu vagoa
nele poștale ale primelor trenuri, 
spre toate regiunile țării sînt expe
diate zilnic 4 000—5 000 de pachete 
cu manuale.

Imediat Ce trenul cu manuale șco
lare sosește în gata Tecuci, bună
oară, sînt anunțați lucrătorii res
pectivi de la Comraicoop. Un ges
tionar și un merceolog se îngrijesc 
de recepționarea și depozitarea co- 
letelor. Tot așa se procedează și la 
Craiova. Carei și Satu-Mare. In a- 
ceste orașe nu s-a plătit nici o 
locație pentru pachetele cu manua
le școlare, ele fiind preluate la 
timp din gări. In stația C.F.R. Plo- 
iești-sud însă, pachetele sînt arun
cate din vagoane, la întîmplare, 
ambalajul unora se desface, iar căr
țile se rup.

Prin unitățile cooperației de con
sum din regiunea Oltenia se voi 
difuza în preajma deschiderii nou
lui an școlar milioane de manuale 
Dintre acestea o bună parte au ș’ 
sosit în cursul ultimelor luni în re
giune si aü fost depozitate cu toa
tă grija. Cu atenția cuvenită sînt 
depozitate manualele la Adfud și în 
raionul Moinești, regiunea Bacău, în

raioanele Dej și Zălau, regiunea 
Cluj.

Nu peste töt însă, transportul de 
la stațiile C.F.R., depozitarea și 
păstrarea manualelor școlare se fac 
în bune condiții. Iată un exemplu : 
toamna trecută, în prima zi de 
școală, mai mulți elevi ai școlilor 
din raionul Marghita, regiunea Cri- 
șana, răsfoind bucuroși noile ma
nuale de geografie și de aritmetică, 
au descoperit un fel de hărți ciuda
te : erau pete de ulei. Cauza ? Au 
fost transportate de la gară la ma
gazia Comraicoop-ului în tovărășia 
unor butoaie cu petrol, cu ulei. Fap
tul a fost sesizat la timpul respectiv. 
Era de presupus că tovarășii din sec
ția de învățămînt a sfatului popular 
raional și din conducerea Comrai- 
coop-uiui vor lua măsuri ca în viitor 
cărțile să fie transportate și depozi
tate cu grijă. Lucrurile nu s-au petre
cut însă așa. Reeditînd aceeași lipsă 
de răspundere față de avutul obștesc, 
conducerea Comraicoop-ului a di
rijat cărțile pentru viitorul an șco
lar spre o magazie căreia îi lipsea 
jumătate din acoperiș. Din cauza a- 
cestei neglijențe, cîteva sute de cărți 
școlare au devenit inutilizabile. Este 
necesar ca organele Ministerului 
Invățămîntului și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum să ve
gheze ca asemenea situații să nu 
se mai repete, iar cei ce poartă vina 
pentru deteriorarea manualelor să 
fie obligați să plătească pagubele 
pricinuite.

Mai multă grijă pentru păstrarea 
manualelor școlare trebuie să exis
te și în raioanele Lugoj, Bacău, Fă
găraș și Ploiești, unde secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare și 
Comraicoop-urile n-au luat toate 
năsurile pentru depozitarea cores- 
mnzătoare a cărților școlare.

Prin cîteva librării
La 1 august, în librării și în uni

tățile de difuzare din sectorul coope
rației a început vînzarea cărților 
școlare pentru clasele VIII-XL

In librăriile din București, Iași, 
Brașov, Suceava șl în alte localități, 
standurile pentru manualele școlare 
au cunoscut o mare afluență de cum
părători. Lucrătorii din comerț au 
avut Inițiative bune. La librăriile 25 
și 30 din Cdpitală s-aU făcut pa
chete cu cărțile necesare unui elev

dintr-o anumită clasă. Este bine ve
nită și măsura luată de unii res
ponsabili de librării din Brașov și 
București ca la standurile de cărți 
școlare plata să se iacă direct la 
vînzător.

în unele locuri însă vînzarea ma
nualelor se desiășoară defectuos. 
La librăria nr. 10 sau cea de la ma
gazinul „Victoria" din Capitală, cît 
și în alte locuri, oamenii pierd 
timp prețios. De ce nu s-au făcut 
oare și aici pachete î O neplăcută 
surpriză s-a rezervat cumpărătorilor 
care au intrat în librăria nr. 4Ș din 
București. Aici, tocmai în prima zi 
a vînzării manualelor, sectorul pa- 
petărie era în inventar. Dacă, așa 
cum se obișnuiește atunci cînd îți 
procuri cărțile școlare, doreai să 
cumperi un caiet sau un creion, hîr- 
tie albastră, gestionara te invita po
liticos să vii altă dată...

Corespondenții noștri din Iași și 
Brașov ne-au semnalat că în aceste 
orașe vînzarea manualelor școlare 
se face doar la librăriile din cen
tru. La Iași vînzarea manualelor 
școlare se face doar în două uni
tăți ale Centrului de librării și difu
zare a cărții, aflate chiar pe aceeași 
stradă. Este necesar ca, mai ales în 
cartierele unde nu există librării, să 
se organizeze în școlile mari stan
duri cu manuale. Aceasta va ușura 
mult difuzarea cărților școlare.

In această perioadă, este de do
rit ca în fiecare librărie și în unită
țile cooperației de consum să se 
asigure o deservire ireproșabilă, 
rapidă. De ce oaie la unele librării 
din București și din alte orașe, la 
standul de cărți școlare lucrează 
doar un singur vînzător sau cel 
mult doi, adică tot atîția ca la stan
duri mai puțin aglomerate ?

între 15 august — 10 septe-mbiie 
cooperativele comunale și școlile 
din orașe vor ridica manualele pen
tru clasele 1—VII care se vor distri
bui elevilor în mod gratuit. Paralel 
Cu pregătirea bunei organizări a 
difuzării acestor cărți școlare, Com
raicoop-urile trebuie să asigure 
transportul, depozitarea și păstrarea 
lor într-un mod corespunzător. Sec
țiilor de învățămînt ale sfaturilor 
populare le revine o răspundere 
deosebită în ce privește asigurarea 
școlilor și elevilor cu manuale, păs
trarea șl difuzarea cărților Școlare 
în cele mal bune condiții.

FLORÎCA DINULESCU

populară din regiunile Galați, Bacău, 
lași, Suceava și Dobrogea, specialiști 
ai UCECOM-ului, precum și reprezen
tanți ai întreprinderii Cartimex-Bucu- 
rești.

Participanții au discutat probleme 
legate de lărgirea și îmbunătățirea 
continuă a sortimentelor, și-au împăr
tășit unii altora cele mai bune metode 
de muncă.

Construcții zootehnice
SEGARCEA (coresp. „Scînteii"). 

Corespunzător planului de dezvolta
re, în anul viitor G.A.S. Segarcea ur
mează să aibă 640 vaci cu lapte, adică 
dublu față de cele existente în pre
zent. în acest scop se construiesc 5 
grajduri cu o capacitate de peste 100 
capete fiecare și 2 adăposturi pentru 
viței. Noile construcții sînt prevă
zute cu instalații mecanizate pentru 
transportul furajelor și gunoiului de 
grajd, cu adăpători automate și cu 
utilaje de muls automat.

~ Datorită măsurilor luate de uni
tățile agricole socialiste din regiu
nea Banat pentru extinderea cultu
rii legumelor, majoritatea piețelor 
din localitățile regiunii au primit 
în acest an cantități mari de roșii, 
varză timpurie, dovlecei, ardei etc. 
Piețele Aradului, bunăoară, sînt bine 
aprovizionate cu legume și fructe, 
în această privință și-a adus apor
tul și munca de
pusă de achizitorii 
de mărfuri ai ' 
O.C.L. Aprozar, 
care au urmărit 
îndeaproape grafi
cele de livrare, pe 
sortimente și can
tități. S-au îmbunătățit simțitor în a- 
cest an și condițiile de desfacere a 
mărfurilor. în piețele arădene s-au 
instalat mese din prefabricate, s-au 
amenajat noi magazine, chioșcuri etc. 
Se asigură astfel o deservire rapidă 
cu produse proaspete, de calitate. Și 
la Timișoara, unitățile Aprozarului, 
prin varietatea de produse puse în 
desfacere, au satisfăcut în mare 
parte cerințele cumpărătorilor. Uni
tățile sînt bine aprovizionate cu 
roșii, varză, fructe etc., iar deservi
rea cumpărătorilor se desfășoară în 
mod corespunzător.

Dacă piețele orașelor Arad și Ti
mișoara sînt în general aproviziona
te potrivit cerințelor, nu ăceîășT lur„ 
cru se poate spune despre piețele din 
centrele în jurul cărora lipsesc ba
zele legumicole. La Anina, de 
pildă, pînă la 5 iulie abia s-au pri
mit 12 tone de cartofi, pentru ca 
numai într-o singură zi (19 iulie) să 
se primească aproape 50 tone. Ba, 
mai mult. O.C.L. Aprozar a fost a- 
nunțat că va mai primi pînă la 
sf îrșitul lunii încă 50 de tone, iar în 
august alte 150 de tone. Pe bună 
dreptate, tovarășii din conducerea 
O.C.L. Aprozar sînt nedumeriți de 
ce li se trimit cantități atît de mari 
de cartofi, cînd cerințele locale sînt 
mult mai mici. în schimb, pe pie
țele Aninei nu se aduc în cantități 
suficiente pătrunjel, ceapă, fasole 
verde. Trebuie adăugat că pentru 
buna deservire a populației locale 
cele 6 unități existente sînt insufi
ciente dacă ținem seama că Anina

se întinde pe o lungime de aproape 
19 kilometri.

Deficiențe în aprovizionarea cu 
articole de sezon se fac simțite și 
Ia Reșița. O serie de gospodării co
lective (Sculia, Șoșdea, Percosova 
etc.) nu-și respectă sarcinile con
tractuale, deși dispun de posibilități. 
Se constată și oarecare neorînduială 
în munca Aprozarului. în vreme ce 

la chioșcul din 
poarta Combinatu
lui siderurgic Re
șița, unul dintre 
cele mai frecven
tate din oraș, nu 
există roșii întot
deauna în canti

tăți suficiente, în depozitul Aproza
rului găsești mii de kilograme de
roșii.

Reproșuri justificate se pot aduce 
și unor recepționeri care nu urmă
resc scrupulos respectarea graficelor 
de livrare. Pe de altă parte, se tole
rează aducerea pe piață a unor pro
duse deteriorate din cauza ambala
jului sau a condițiilor de transport 
necorespunzătoare. Nu de mult, 
cu vagonul 270812, de la cen
trul de achiziții din Tomnatic au 
sosit la Reșița importante cantități 
de legume. La deschiderea vagonu
lui s-a constatat că, din cauza tam- 
ponărilor, roșiile erau amestecate 
cu ''tdei său cu bucăți de lemn din 
ambalaje.

Se impune mai multă grijă gos
podărească în ce privește dirijarea 
livrărilor. în timp ce la Anina nu 
mai este loc pentru depozitarea car
tofilor, la Reșița nu se găsesc în
totdeauna cartofi în cantități sufi
ciente. Tot astfel, la Nădrag apro
vizionarea cu legume nu merge bine, 
în timp ce în regiune există canti
tăți suficiente.

Conducerea Uniunii regionale a 
cooperației de consum și organiza
țiile comerciale Aprozar trebuie să 
ia măsurile care se impun și să asi
gure desfacerea livrărilor de legu
me și fructe în cantități și sorti
mente suficiente spre toate orașele 
și centrele muncitorești.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii”

■Ouo-

Recoltarea

CISLÄU (coresp. „Scîn
teii“). — în aceste zile, 
la întreprinderea fores
tieră Nehoiu, din raio
nul Cislău, a început 
campania pentru colec
tarea, prelucrarea și 
valorificarea fructelor 
de pădure. După apre
cierea tehnicienilor, în 
acest an în cadrul în
treprinderii sînt posibi
lități să se colecteze și 
să se prelucreze peste 
250 tone smeură, 20 
tone mure, 5 tone a- 
fine etc.

' y '»-:---;-—7^'

și prelucrarea fructelor 
de pădure
Pentru buna desfășu

rare a campaniei, co
lectivul de conducere 
al întreprinderii, a sta
bilit, pe baza unui 
plan, măsurile necesare 
pentru recoltarea la 
timp și prelucrarea în 
bune condiții a fructe
lor colectate. S-au în
ființat centre de recol
tare la Secuiu, Gura 
Milii, Varlamu, Cașoca- 
Siriu și Chiojdu cu 12 
puncte de achiziții. In

stalate în apropierea 
căilor ferate forestiere 
și a drumurilor de 
acces.

Punctele și centtele 
respective au fost do
tate cu cele necesare. 
S-au construit barăci și 
șoproane necesare lu
crului și adăpostitului 
butoaielor ; au fost în
cadrați muncitori și 
tehnicieni, specializați 
în lucrările de prelu
crare a fructelor de pă
dure.

m T1EÆTR1E8 (Zgrocsams) ■
SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 

ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI DE FOL
CLOR AL ȚARILOR BALCANICE SI 
DIN ZONA MĂRII ADRIATICE — (orele 
20).

TEATRUL C.F.R.-CIULEȘTI (Teatrul 
de vară din „Parcul Herăstrău") : FATA 
CU PISTRUI — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (Grădina Boema): , OCOLUL 
PAMINTULUI ÎN 30 DE MELODII - 
(ol-ele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră 
dina din str. Mircea Vodă nr. 5): VREAU 
SA FIU NEVASTA TA — (orele 20,15).

TEATRUL DE VARA „23 AUGUST" : 
Concert dat de LUIS ALBERTO DEI 
PARANA din Paraguay șl cvartetul său 
de muzică ușoară „LOS PARAGUAYOS" 
— (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU 
COMICUL ȚĂNDĂRICĂ — (Orele 20).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci 
nemascop : Patria (9,30; 11,45; 14; 10,30: 
19; 21,15). Elena Pavel (8; 10,15; 12,30: 
14,45; 17,15; 19,45; 22; grădină — 21,15) 
23 August (8; 10,15; 12,35; 14,35; 17; 19,45: 
22), Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Republicii (20,30), Grădina Progresul 
(20,30). UN PUMN DE NOTE — cine
mascop : Republica (9,30; 11,45; 14; 18,45: 
19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19: 
21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21) 

■Arenele Libertății (20,15). FIUL HAIDU
CULUI : rulează la cinematografele I. C 
Frlmu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Ban
ele (15,30; 18; grădină — 20,30). ACA
DEMICIANUL DIN ASKANIA : rulează 
la cinematografele Lumina (de la 10 la 
14 în continuare ; 16; 18; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). SENTINȚA SE VA 
DA JOI : București (9,30; 12,30; 14,30.
16,15; 18,30; 21), Magheru (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21). FANTOMELE DIN SPES
SART : rulează la cinematografele V. A- 
lecsandrl (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Ti
neretului (10,30: 12,30; 14,30; 16,30: 18,45: 
21), Alex. Sabia (10; 12; 14; 16,30; 18,45: 
21; grădină — 20,15), Volga (11; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Grădina 13 Septembrie 
(20,15). PLĂCERILE ORAȘULUI : Vic
toria (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina I. C. 
Frlmu (20,30), înfrățirea între popoare

(10,30; 16; 18; 20), Vasile Roaită (10; 12; 
16; 18; 20; grădină — 20,30), Stadionul 
Glulești (21). TEROARE IN MUNȚI - 
cinemascop : 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15: 
20,30). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 30 
Decembrie (10; 12). FOCURI ÎN MUNȚI : 
30 Decembrie (16; 18; 20). URME TĂ
CUTE : Central (10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Unii-ea (16; 18,15; grădină - 
20,30). PROGRAM PENTRU COPII : 13
Septembrie (10; 11,30). CIELITO LINDO : 
13 Septembrie (13; 15; 17; 19; 21), TUNA 
ȘI TRUȚUNA — DINCOLO DE LUMEA 
NOASTRĂ — VREAU SA ȘTIU TOT, nr. 20 
— ACOLO UNDE FUGE RENUL — ÎN 
CUIB STRĂIN — SECRETUL PANTO- 
FIORILOR DE AUR : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 la 21). POST
RESTANT : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18; 20). ÎNVIEREA - 
ambele serii : Cultural (15,45; 19,30), Mun
ca (16; 20). ALBĂ CA ZAPADA : rulea
ză la cinematograful Alex. Popov de la 
orele 9,30 la 21 în continuare. AL NOUĂ
LEA CERC ! 8 Martie (15; 17; 19: gră
dină — 20,30), Libertății (10; 12; 16; 18; 
20; grădină — 20,30). CÎND VINE DRA
GOSTEA : Grlvița (15; 17; 19; 21). DUE
LUL N-A AVUT LOC : Flacăra (16: 18.15; 
20,30). LUNGA NOAPTE A LUI '43 : Tu
dor Vladimirescu (16; 18; 20; grădină — 
20.15). M-AM SATURAT DE CĂSNICIE ; 
Miorița (10; 12; 16,30: 18,45; 21), Arta (16; 
18; grădină — 20,15), Floreasca (16: 18,15; 
20,30). CÎND COMEDIA ERA REGE : 
Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), I. Pintilie 
(15; 17; 19; grădină — 20,15), Luceafărul 
(15: 17; 19; grădină — 20,30). OMUL AM- 
FIBIE : Moșilor (16; 18; grădină — 20,15). 
NUMAI O GLUMA rulează Ia cinema
tografele Donca Slmo (15; 17,10; 19,15;
grădină — 20,30). 8 Mal (15; 17; 19; 21). 
DOUA REPRIZE ÎN IAD : rulea
ză Ia cinematograful C. David (15,30: 
18 ; 20,30). UN OM TRECE PRIN
ZID : rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). POMPIERUL ATO
MIC : rulează la cinematograful G. Ba- 
covla (15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA : rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). 
BATRÎNUL ȘI MAREA : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (16; 18.15:
20,30). DON GIOVANNI : Drumul Serii

(16; 18; 29). ARTICOLUL 429 — ambele 
serii : Grădina 23 August (20,15).

RADIO, vineri 3 august : Din muzica 
popoarelor — orele 10,08 — I a Pagini din 
muzica romînească de cameră — orele
10.30 — I a Scene din operete — orele
11.30 — Ia Limba noastră — orele 13.15 — 
II o Piese simfonice de compozitori so
vietici — orele 14,00 — I a înregistrări de 
la Festivalul de folclor al Țărilor din 
Balcani și zona Mării Adrlatiec — orele 
15,00 — II a Actualitatea în țările so
cialiste — orele 15.35 — II a Vorbește 
Moscova — orele 16,15 — I a Melodii 
populare ardelenești — orele 16.30 — 
II o Tineri soliști de muzică populară 
romînească — orele 17.15 — I a Suita nr. 
6 în Re major pentru violoncel solo de 
I. S. Bach (Pablo Casals) — orele 18,00 — 
I o Cronica economică — orele 18,30 —
I a Laureațl al concursurilor și festiva
lurilor internaționale ale tineretului — 
orele 19,15 — I ® Teatru : „Doctor în fi
lozofie“ de B, Nușlci — orele 19,30 —
II o Prelucrări corale — orele 20,15 —
I e Jurnalul satelor — orele 21.15 —
II a Festival Helsinki 1962 — orele 22,15—
I a Cîntece de dragoste — orele 22,35 —
II a Sonata pentru violoncel și pian de 
Rahmaninov — orele 23,15 — II o Concert 
de muzică ușoară — orele 23.20 - I.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit în toate regiunile țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin 
în sudul țării. Vîntul a suflat slab, local 
cu intensificări trecătoare din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 21 grade 
la Gheorghieni, Cîmpulung-Moldovenesc 
și Adjud șl 30 grade la Băilești șl Giur
giu.

Timpul probabil pentru zilele de 4. 5 
și 6 august : Vremea se va menține în 
general frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Către sfîrșltul intervalului, în ves
tul țării se vor produce înnorări parțiale 
șl vor cădea ploi Izolate. Vînt slab pînă 
la moderat din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 13 și 23 de grade, far maxi
mele între 24 șl 34 grade.
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încheierea lucrărilor primei conferințe
întreaga Africăa femeilor din

păcii
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In concediu la Herculane.
O®<>

redueîndu-se 
externe cu 9 
de bază co
la sută mai

patroni care protestează împ 
intensificării penetrației capit« 
străin în economia greaci 
ce determină ruinarea micii«

sută, iar cele 
La industriile 
au fost cu 2 
industria chimică și a ma

ösi film despre vizita delegației de pa™ 
și guvernamentale sovietise in R. P. Romînă

HIii»
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MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS: Studioul central de filme 
documentare a realizat filmul în 
culori „în rînduri unite spre țe
lul măreț", consacrat recentei 
vizite în R. P. Romînă a delega
ției de partid și guvernamentale 
sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

Filmul înfățișează evenimentele 
principale legate de vizita dele-

ffației în Romînia : primirea căl
duroasă făcută la București, că
lătoria oaspeților sovietici prin 
țară, mitingurile din diferite o- 
rașe și sate. Filmul conține, de 
asemenea, imagini de la convorbi
rile dintre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale U.R.Ș.S. 
și R.P. Romîne și semnarea co
municatului sovieto-romîn.

Viața economica a Argentinei 
paralizată

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). —
Un comunicat al Ministerului Afa- 
cerilor Interne al Argentinei arată 
că greva generală de 48 de ore de
clarată de Confederația Generală a 
Muncii paralizează cea mai mare 
parte a vieții economice a țării.

Poliția, după cum anunță agenția 
France Presse, a procedat la per
cheziții la sediile diverselor sindi
cate și a arestat numeroase per
soane. Sediul sindicatului muncito
rilor d’in industria chimică a fost 
percheziționat, iar sediul sindicatu
lui muncitorilor textiliști, anunță a- 
genția France Presse, a fost ocupat 
de poliție.

de greva
în fața sediului central al Con

federației Generale a Muncii a avut 
loc un miting al greviștilor. Poliția 
a intervenit folosind gaze lacrimo
gene pentru a-i împrăștia pe parti- 
cipanți. Au fost operate, de aseme
nea, arestări.

Greviștii cer să fie adus la înde
plinire așa-numitul „program mi
nimal”, privitor la ajustarea sala
riilor în raport cu creșterea scumpe- 
tei, stabilirea controlului asupra pre
țurilor, asigurarea folosirii comple
te a brațelor de muncă și plata 
salariilor și pensiilor restante.

Oqc-------------

DAR-ES-SALAM 2 (Agerpres). — 
La Dar-Es-Salam și-a încheiat lu
crările prima conferință a femeilor 
din întreaga Africă. Conferința a 
discutat rolul femeilor în lupta pen
tru independență, pentru dezvol
tarea socială și economică a țărilor 
africane, problemele organizării po
litice a femeilor și altele. Conferin
ța a adoptat statutul organizației 
femeilor din întreaga Africă.

Statutul precizează că obiectivele 
și sarcinile organizației femeilor din 
întreaga Africă sînt : să contribuie

la dezrobirea totală a femeilor afri
cane pentru ca ele să poată parti
cipa la activitatea socială, politică 
și economică, să acorde sprijin marii 
mișcări de eliberare politică și eco
nomică a continentului african, să 
contribuie la progresul popoarelor 
acestui continent, Ia colaborarea și 
unitatea statelor africane și să sta
bilească relații de prietenie și cola
borare între femeile din Africa și 
femeile din întreaga lume în nu
mele progresului, dreptății și 
în întreaga lume.

Reducerea comenzilor 

industriei vest-germane

BONN 2 (Agerpres). — După cum
transmite agenția D.P.A., conform 
unui raport publicat la 1 august de 
Ministerul Economiei al R.F.G., co
menzile interne și externe ale indus
triei vest-germane au fost conside
rabil mai mici în iunie 1962 decît în 
iunie 1961. Reducerea comenzilor ex
terne a fost și mai accentuată de
cît cea a comenzilor interne. în com
parație cu iunie anul trecut, în iunie 
a.c. comenzile s-au redus cu 4 la 
sută, comenzile interne 
cu 3 la 
la sută, 
menzile 
mici. în
terialelor de construcție comenzile 
au scăzut, de pildă. Cu 8 la șută.

——-ogo-------
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Profesie în Grecia împôfrr."® 
penetrației capitalului străi

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Romîne, Alexandru Moghioroș, a ministrului 

București
Austriei la București, dr. Paul Wetz- 
ler, însoțit de atașatul comercial al 
legației, dr. Hermann Commenda.

(Agerpres)

Austriei la
Joî, vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, Alexandru Moghioroș, a pri
mit în audiență pe trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar al

o a o

Cu prilejul Festivalului de folclor al țărilor 
balcanice și din zona Marii Adriatice

Folcloriști romîni și străini, parti- 
cipanți la festivalul de folclor al 
țărilor balcanice și din zona Mării 
Adriatice, au asistat joi după-amiază 
în sala Teatrului C.C.S. la o gală de 
filme documentare romîhești. Au 
fost prezentate filmele „Nuntă în 
Țara Oașului', „Tinere talente", „Li
toral 1959“ și „Relon“.

☆

Comitetul național romîn pentru 
Consiliul internațional de muzică 
populară (C.I.M.P.) a oferit joi seara 
la restaurantul „Pescăruș“ o recepție 
în cinstea participanților la Festiva
lul de folclor al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice. Au parti
cipat D. Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru cultură 
și artă, Al. Buican și O. Livezeanu, 
vicepreședinți ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministerului

----------oo<>-

Afacerilor Externe, membri ai Con
siliului internațional de muzică 
populară — C.I.M.P., alți oameni de 
artă și cultură.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P, Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Ambasadorul Greciei în R.P. Ro- 

mînă, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, a oferit joi seara o recepție 
în cinstea participanților greci la 
Festivalul de folclor al țârilor balca
nice și din zona Mării Adriatice. Au 
participat reprezentanți ai Comitetu
lui de stat pentru cultură și artă, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai Comitetului național 
romîn pentru Consiliul internațio
nal de muzică populară, oameni de 
artă și cultură.

(Agerpres)

Să fie folosite toate posibilitățile 
de asigurare a furajelor

(Urmare din pag. I-a)

tele există un deficit de furaje. Dar 
dacă străbați aceste raioane nu se 
poate să nu constați că sînt încă în
semnate suprafețe de finețe neco
site. în multe părți nu se acordă a- 
tenția cuvenită însilozării unor can
tități cit mai mari de furaje. Se știe că 
realizarea și depășirea planului de 
însilozare depind și de măsurile 
care se iau acum pentru însămînța- 
rea culturilor duble. în multe părți, 
îndeosebi în raioane ca Găești, 
Pitești, Slatina, Drăgășani, această 
importantă sursă de furaje este com
plet neglijată. La G.A.C. Pleșoiu, 
Găneasa, Valea Măre, Brîncoveni, 
raionul Slatina, semănatul culturilor 
în miriște întîrzie pentru că terenul 
este încă ocupat cu paiele rămase 
de la combine. La G.A.C. din Dumi- 
trești, Dejești, Otești, Verguleasa, 
Vulturești, raionul Drăgășani, supra
fața însămînțată cu culturi duble 
este foarte mică. Consiliile agricole 
raionale vor trebui să ia măsuri o- 
perative pentru executarea lucrări
lor de care depinde asigurarea fu
rajelor, acordînd o atenție specială 
campaniei de însilozare.

Dacă în raionul Hm. Vîlcea a 
amenajat în întregime spațiul 
cesar pentru însilozare și s-au 
parat tocătorile mecanice în 
părți situația în această 
este nesatisfăcătoare. La gospodă
riile colective din Crîngurile, Pă- 
troaia, Picior de Munte, raionul 
Găești, amenajarea gropilor de si
loz este întîrziată. în raionul Slatina,

fost 
ne- 
re- 

ălte 
privință

în vreme ce colectiviștii din Pleșoiu, 
de pildă, duc lipsa mijloacelor de 
tocare, cei de la S.M.T. Recea se 
plîng că le stau nefolosite 3 combi
ne de siloz.

în fiecare gospodărie colectivă 
din regiunea Argeș există posibili
tatea asigurării unei cantități spo
rite de furaje de tot felul. în unele 
unități agricole din raioanele Cos- 
tești, Slatina, Drăgășani, consiliile 
de conducere, fără să cerceteze gos
podărește toate resursele de care 
dispun, se „preocupă” de a trimite 
către consiliile agricole situațiile 
încheiate cu deficitul de furaje. în 
comuna Doba, de exemplu, deși 
președintele gospodăriei colective 
cunoaște resursele pe care le mai 
are gospodăria, nu s-a întreprins 
nimic pentru a fi valorificate. în 
schimb, situația cu deficitul de fu
raje a fost înaintată consiliului raio
nal agricol.

Iată, pe scurt, cîteva aspecte pri
vind situația bazei furajere în re
giunea Argeș. Consiliul agricol re
gional și cele raionale vor trebui să 
se ocupe cu perseverență, mai ales 
de amenajarea spațiilor de însilo
zare, de folosirea gospodărească a 
tuturor resurselor de furaje, să or
ganizeze exemplar campania de 
însilozare a porumbului și a celor
lalte nutrețuri. Luînd operativ mă
surile care se impun, gospodăriile 
colective din regiune vor reuși să-și 
îmbunătățească simțitor baza fura
jeră necesară unei bune hrăniri a 
animalelor.

Secesiunea katangheză servește 
interesele societăților miniere

0 „reformă agrară66 care menține latifundiile
SANTIAGO 2 (Agerpres). — 

TASS : Parlamentul chilian a apro
bat în linii mari proiectul reformei 
agrare care prevede, de fapt, men
ținerea sistemului de latifundii. 
Proiectul dă marilor moșieri posibi
litatea de a vinde statului pămînturi 
înțelenite la prețuri mari. Potrivit 
acestui proiect, se prevede să se 
creeze anual 5 000 de gospodării mai 
mult sau mai puțin rentabile/

Partidul Comunist din Chile se 
pronunță cu hotărîre împotriva a- 
cestui proiect. Corvalan, secretarul 
general al P.C. din Chile, a declarat

că 
tat 
un _ _ 
moșierești, nu va schimba cîtuși de 
puțin sistemul latifundiar și nu va 
îmbunătăți situația țăranilor.

în condițiile existente în Chile, a 
subliniat Corvalan, este necesară o 
reformă agrară care să lichideze la
tifundiile și să permită planificarea 
producției pe baza existenței în a- 
gricultură a unui larg sector de stat 
și a unui mare număr de ferme par
ticulare grupate în colective.

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

proiectul reformei agrare adop- 
de parlament nu vă aduce nici 
prejudiciu intereselor oligarhiei

Apelul lui U Thant adresat tuturor statelor membre ale O.N.U.
NEW YORK 2 (Agerpres). — La 1 

august, U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., a dat publici
tății un apel adresat tuturor state
lor membre ale O.N.U., cerîndu-le 
„să facă uz de toată influența lor și 
să depună toate eforturile în favoa
rea unei reglementări rezonabile și 
pașnice în Congo”. După cum subli
niază U Thant în apelul său, cauza 
principală a crizei congoleze rezidă 
în „persistența încercărilor de sece
siune din partea provinciei Katanga”, 

servi d/eçît 
miniere și 
nu este jus- 

nici

secesiune care „nu ar 
intereselor societăților 
anumitor vecini și care 
tificată nici istoricește, 
punct de vedere etnic”.

Secretarul general cere ca 
statele membre să vegheze ca 
ritățile din provincia Katanga

®o----

din

toate 
auto- 
să nu

FRANCO lNTR-0 GRAVĂ CRIZĂ POLITICĂ
Un articol 

din săptămînalul american 
r>Christian Century”

NEW YORK 2 
(Agerpres). — Săp- 
tămînalul ameri_ 
can „CHRISTIAN 
CENTURY” din 1 
august a publicat
un articol redacțional 
„grava criză politică” a 
mului franchist din Spania, 
rindu-se la lupta tot mai puternică 
dusă în ultimul timp de oamenii 
muncii spanioli și de păturile largi 
ale opiniei publice împotriva dic
taturii franchiste, revista scrie : 
„...Impulsurile din Peninsula Iberică 
anunță un apropiat cutremur poli
tic“.

Măsurile luate de generalul Fran
co pentru preîntîmpinarea unei noi 
explozii de nemulțumire a poporu
lui spaniol demască, după părerea 
revistei, demența acestui dictator.

Unii oameni, continuă autorul, pot 
fi înșelați de promisiunile dictato
rului spaniol de a asigura minerilor

„Vina“

despre 
regi- 

Refe-

un salariu mai 
mare și de schim
bările mult trîm- 
bițate din guver
nul spaniol. Dar 
poporul spaniol a- 

fi înșelat. Pentru elsuprit nu poate 
importantă nu este vitrina pe care 
Franco vrea să o înfrumusețeze 
pentru a produce impresie asupra 
restului lumii, ci valul arestărilor 
masive și al proceselor de la tribu
nalul militar.

Articolul redacțional din „Chris
tian Century“ reflectă indignarea pe 
care a provocat-o în păturile largi 
ale poporului american știrea des
pre arestările, torturile și deportă
rile cu ajutorul cărora călăul po- 

ultimul 
acțiuni- 
muncii, 
studen- 
tiraniei

Atentat nereușit la viața 
președintelui Ghanei

ACCRA 2 (Agerpres). — în seara 
zilei de 1 august a avut loc o ten
tativă de asasinare a președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah, care se> 
înapoia de la o întrevedere cu pre
ședintele Voltei Superioare. Potrivit 
agenției Reuter, s-a aruncat o bom
bă asupra automobilului președinte
lui, care se oprise în satul Kulun- 
gulu (partea de nord a Ghanei) pen
tru a saluta un grup numeros de 
elevi. Președintele nu 
de suferit.

A fost ucis un elev 
nite 56 de persoane, 
cîteva din anturajul

Poliția a înconjurat regiunea în 
care a fost săvîrșit atentatul și 
caută pe asasini.

rile cu ajutorul cărora < “ 
porului spaniol încearcă în 
timp să frîneze amploarea 
lor de masă ale oamenilor 
țărănimii, intelectualității și 
țimii spaniole împotriva 
franchiste.

O® O-------------

doctorului King
NEW YORK 2 (Agerpres). — Zia

rul „NEW YORK TIMES“ publică o 
scrisoare trimisă de americanul de 
culoare Emerson Fosdick pe margi
nea represiunilor rasiste din statul 
Georgia, unde pastorul Luther Mar
tin King, cunoscutul luptător pentru 
drepturile cetățenești ale negrilor, a 
fost arestat pentru a treia oară.

„743 de cetățeni negri din Albany 
(capitala statului Georgia — n.r.) au 
fost arestați în decembrie anul tre
cut, spune scrisoarea. Crima lor, ca 
și a doctorului King, a fost că au 
protestat în mod pașnic împotriva

refuzului flagrant de a se respecta 
drepturile constituționale ale mem
brilor rasei lor“.

Scrisoarea arată că Comisia pen
tru comerțul între statele federale 
a ordonat încă în noiembrie tre
cut încetarea segregației rasiale 
în transporturile auto, feroviare și 
aeriene. Oficialitățile din Albany au 
ignorat însă acest ordin.

în încheierea scrisorii se spune că 
„atîta timp cît negri din Albany vor 
fi tratați în mod arbitrar ca cetă
țeni de categoria doua din cauza cu
lorii pielii lor, ei vor continua lup
ta pentru justiție și egalitate“.

primească nici un fel de asistență 
militară sau nemilitară, „sub indi
ferent ce formă”.

U Thant atrage atenția că este 
important să se împiedice intrarea 
în Katanga a „aventurierilor care 
își vînd serviciile autorităților pro
vinciale katangheze și ale căror ac
tivități iresponsabile și lipsite 
scrupule au contribuit în mare 
sură la înrăutățirea situației”.

Secretarul general precizează că în 
cazul cînd eforturile de convingere 
pe care le preconizează vor eșua, el 
va cere statelor membre „să exami
neze cu seriozitate măsurile ce vor 
trebui luate”. „Mă gîndesc, spune 
U Thant în apelul său, la presiuni 
economice asupra autorităților 
tangheze pentru a 
leagă că Katanga 
suveran”...........

în încheierea
U Thant
„numai un Congo unificat poate a- 
duce pacea și prosperitatea în Africa 
centrală”.

de 
mă-

le face să 
nu este un

apelului

ka- 
înțe- 
stat

său, 
exprimă convingerea că

ATENA 2 (Agerpres). — La Ateu 
și Salonic au avut loc în ultime: 
zile mitinguri ale meseriașilor și m 
cilor 
triva 
lului 
ceea
întreprinderi și accentuează șom< 
jul.

în legătură cu apropiata aderai 
a Greciei la Piața comună, guverni 
grec a deschis larg porțile econ< 
miei țării capitalului străin. Ir 
cuviințarea dată de guvern fi 
melor vost-germane de a constr 
fabrici de confecții în Grecia a di 
terminat aceste noi acțiuni ale m 
serioșilor.

Presa relevă că construirea un 
astfel de fabrici la Atena, de exei 
piu, va duce la. închjd'érea-'a'40 (jOO 
de ateliere, iar 100 000 de oameni ai 
muncii vor spori rîndurile armatei 
șomerilor.

Bilanțul provizoriu 
al cutremurului din columöia

BOGOTA 2 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agenției France 
Presse, bilanțul provizoriu al cutre
murului din Columbia este de 40 
de morți, mai multe sute de răniți 
și pagube materiale evaluate la 100 
milioane de pesos.

Institutul columbian de geofizică 
a anunțat că cutremurul a fost pro
vocat de prăbușirea masivă a unor 
roci aflate la mare adîncime sub 
scoarța terestră. Lanțul muntos al 
Anzilor este încă în formare și 
masa sa tinde să se stabilizeze, ceea 
ce provoacă alunecări și prăbușiri 
de mari proporții, ca ultimul cutre
mur sau cutremurele catastrofale 
care au pustiit relativ recent 
regiuni din Chile.

„REGIUNILE
mari

întrecerile sportive ale Festivalului
HELSINKI 2. (Prin telefon de la tri

mișii „Agerpres"). —
Joi, în cadrul Jocurilor sportive prie

tenești ale Festivalului mondial de la 
Helsinki, luptătorul romîn losif Moca a 
repurtat un frumos succes cucerind me
dalia de aur là cat. 78 kg. Aceasta este 
cea de-a 6-a medalie de aur ciștigafă 
de sportivii romini in cadrul Jocurilor 
sportive prietenești de la Helsinki. După 
ce l-a învins prin tuș pe Silva (Cey
lon) in numai 2 minute, Moca s-a în- 
tîlnif cu libanezul Joraid. Sportivul ro- 
mîn a dat dovadă de multă combativi
tate, obfinînd victoria la puncte. La ca
tegoria semigrea N. Martinescu a dispus 
la puncte de Klinger (R.D. Germană) și 
a terminat la egalitate cu bulgarul Ra- 
dev. Competifiile de lupte clasice con
tinuă, învingătorii la celelalte categorii 
urmind să fie cunoscufi astăzi.

Joi, la sediul delegației tinerelului din 
R.P. Romînă sportivii romini au avut ca 
oaspefi tineri sportivi italieni din orga
nizația sportivă muncitorească U.S.I.P, Cu 
acest prilej oaspeții au vizionat filmul 
rominesc documentar „Turneul U.E.F.A.”.

Tinerii sportivi romini sé bucură de o 
frumoasă apreciere din partea specialiș
tilor și cercurilor sportive finlandeze. O 
delegafie sportivă a fării noastre, în 
frunte cu allefii Zoltan Vamoș, Ana Be- 
șuan, Olga Borangic, O. Lupu și alții, 
a fost invitată să participe la mai multe 
concursuri în provincie.

Atlefii sovietici invitați să evolueze la 
un concurs demonstrativ, care a avut loc 
ieri la Tampere, au lăsat o excelentă 
impresie amatorilor de sport din locali
tate. Renumita recordmană mondială 
Irina Press a cîștigal două probe : 100 
m plat (în t2"4/tO) și greutate 
(14,76 m).

In cîteva rînduri
Ieri pe terenurile Progresul din 

tală s-au desfășurat sferturile de 
ale probelor de simplu din cadrul 
pionatelor internationale de tenis 
tării noastre. Tiriac l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe Bardan, iar Gasiorek 
Polonă) a ciștigat cu 7—5, 6—3, 6—Ö în 
fata lui Năstase. Joksici (Iugoslavia) l-a 
întrecut cu 3—6, 6—3, 6—4, 1—6, 8—6 
pe Pialek (R.P.P.). Partida Cristea—Bosch 
s-a întrerupt la 1—1 (9—7, 1—6) din
cauza întunericului. Campioana tării 
noastre Julieta Namian a eliminat-o cu 
6—0, 6—0 pe Skorkowna (R.P.P.). Cam
pionatele continuă astăzi.

★
Peste 60 de tineri cicliști au luat star

tul ieri pe șoseaua București—Oltenița în 
prima etapă a competiției „Criteriul de 
juniori* (fond). Pe primul loc a sosit ta
lentatul junior Nicolae Ciumeti de la 
clubul Unirea București, care a parcurs 
cei 82 de km ai etapei în 2h 15’02”. El 
a fost urmat de doi alergători de la O- 
limpia — D. Mărgărit și M. Takacs, crono
metrat! In același timp cu învingătorul.

Capi- 
finală 
carn

ale 
7—5, 
(R.P.

i»

Iată cum se trăiește la Elisabethvillo, în capitala lui Chombe.SPECIALE“ ALE ITALIEI
Scrisoare din Roma

și au fost ră- 
printre care 

președintelui.

-

a avut nimic

reu- 
for-

prevede 
regiuni: 
cele cu 
nu este

Iugoslavia și 
o suprafață de 
populație de 

Consiliul regio- 
din 61 de mem-

D u p â tratativele 
anglo-malqyeze

LONDRA 2 (Agerpres). — La Lon
dra și Kuala Lumpur a fost dat 
publicității un comunicat comun a- 
nunțînd rezultatele tratativelor care 
au avut loc timp de două săptă- 
mîni în capitala britanică, între pri
mii miniștri ai Angliei și Federației 
Malayei, cu privire la lărgirea aces
tei federații. Potrivit comunicatului, 
cele două părți au încheiat un a- 
cord de principiu prin care se fi
xează data de 31 august 1963 pentru 
proclamarea noii federații lărgite ce 
va purta denumirea de Federația 
Malayeziei sau, pe scurt, Malayezia. 
în comunicat se arată că acordul 
formal cu privire la înființarea noii 
uniuni teritoriale va fi încheiat în 
următoarele șase luni.

Frluli-Veneția Glulia va fl a 
cincea regiune italiană cu statut 
special, îndată ce parlamentul va 
lua hotărîrea definitivă asupra le
gii privitoare la constituirea ei. 
Drumul ce trebuie parcurs pînă a- 
colo este încă destul de lung. Le
gea respectivă, care trebuie să 
treacă de două ori prin sita fiecă
rei ramuri a parlamentului, a fost 
aprobată la 24 iulie de Cameră cu 
o largă majoritate, fiind trimisă a- 
poi spre examinare Senatului ; ea 
se va întoarce apoi în 
încăodată în Senat, la 
de trei luni între două

Primul obstacol care 
lea acestei legi este deci timpul : 
peste 9 sau 10 luni cel mult vor a- 
vea loc alegerile generale, așa în- 
cît Camerei și Senatului în actua
la lor compunere le rămîne prea 
puțin timp pentru a hotărî în acea
stă problemă, ca și în alte proble
me importante.

Asupra factorului timp mizează 
în primul rînd forțele ce se opun 
legii de constituire a regiunii 
Friuli-Veneția Giulia ca și proce
sului de acordare a autonomiei re
gionale în general. Aceasta s-a 
văzut încă din felul cum a decurs 
discutarea și votarea legii în Ca
meră. Deputății partidelor de ex
tremă dreaptă, monarhiștii, neofas
ciștii și liberalii au folosit toate 
mijloacele pentru a prelungi dez
baterile, recurgînd în cele din urmă 
la tactica prezentării nesfîrșite de 
amendamente. Acest obstacol a 
fost înlăturat numai după ce Ca
mera a hotărît să nu mai ridice 
ședința pînă la votarea legii și a 
ținut, în baza acestei hotărîri, o 
ședință de 17 bre. în Senat, adver-

sării organizării regionale au 
șit însă să coalizeze destule 
te pentru a-și lua o mică revanșă. 
Momentul luării în discuție a legii 
adoptate de Cameră, a fost fixat 
nu înainte de vacanta de vară, ășa 
cum cereau senatorii comuniști, ci 
abia la toamnă.

în ce constă problema regiuni
lor și pentru ce se caută cu atîta 
înverșunare să se împiedice re
zolvarea ei ? Printre prevederile

Cameră și 
un interval 
votări.
stă în ca-

cu caracter democratic introduse 
în constituția Republicii Italiene, e- 
laborată în anii 1946—1947, se află 
principiul slăbirii în anumită mă
sură a strictei centralizări admi
nistrative care a caracterizat sta
tul fascist. Constituția 
crearea a două feluri de 
cele cu statut special și 
statut obișnuit. Diferența
formală. Regiunilor cu statut spe
cial le sînt delegate puteri legisla
tive în numeroase domenii care în 
mod normal aparțin guvernului și 
parlamentului național. Ateste re
giuni au un parlament local ales 
prin sufragiu direct și universal și 
un guvern autonom care nu este 
subordonat unui control adminis
trativ direct din partea guvernu
lui național. De exemplu, președin
tele guvernului regional al Siciliei, 
care între celelalte patru regiuni 
cu regim special (Sardinia, Vale 
d'Aosta, Trentino-Alto Adige și a- 
cum Friuli-Veneția Giulia) se bucu
ră de un statut mai avansat și în

mod formal are chiar un șef al po
liției în cadrul regiunii.

Nouă regiune Friuli-Veneția Giu
lia cuprinde provinciile Trieste, U- 
dine și Gorizia. Teritoriul său care 
se mărginește cu 
Austria, va avea 
7 851 kmp și o 
1 265 222 locuitori, 
nai va fi alcătuit
bri și va fi ales pe timp de patru 
ani. El va avea puteri legislative 
în 43 de domenii, de la agricultu
ră pînă la urbanistică, construcții 
populare, asistență medicală etc.

Descentralizarea administrativă 
deschide posibilități pentru apro
pierea, într-o oarecare măsură, a 
autorităților de nevoile populației, 
ca și pentru o mai corectă repre
zentare a acesteia în organele lo
cale.

Din asemenea motive forțele poli
tice democratice din Italia și în 
primul rînd partidul comunist luptă 
de multă vreme pentru înfăptuirea 
prevederilor constituționale cu pri
vire la crearea regiunilor. De la 
elaborarea constituției și pînă a- 
cum partidul democrat-creștin s-a 
opus însă creării regiunilor cu a- 
ceeași înverșunare de care dau 
dovadă azi partidele de extremă 
dreaptă. Cercurile reacțiunii poli
tice și sociale se tem de înfăptui
rea organizării regionale, ca de 
orice reformă cu caracter progre
sist, care chiar în limitele statului 
capitalist, poate contribui la satis
facerea anumitor cerințe ale ma
selor în dauna păturilor privile
giate. Dar nu numai atît. Cercu
rile reacționare se tem că auto
nomia . regională va influența și 
asupra raportului de forțe în în-

treaga viață, politică a Italiei. A- 
ceste perspecf ‘-'-saxistă înde osebi 
în regiuni ca Umbria și LCljlia 
unde partidele muncitorești eînt 
deosebit de puternice și dejin de 
pe acum majoritatea în numeroa
se consilii municipale și comu
nale.

în ultimul timp conducerea par
tidului democrat-creștin a fost ne
voită să-și schimbe atitudinea față 
de problema regiunilor — în legă
tură cu crearea guvernului așa-zis 
de „centru-stînga" sprijinit de parti
dul socialist. Dar ca și în chestiu
nea naționalizării industriei elec
trice partidul democrat-creștin este 
divizat și față de problema creării 
regiunilor. Semnificativ este d 
pildă faptul că în ședința Sen 
tului în care s-a hotărît momen 
luării în discuție a legii cu pri 
la regiunea Friuli-Veneția C 
numai 30 din cei 78 de s«/ 
democrat-creștini au votat 
urgență.

Lupta pentru organiza- 
nilor, inclusiv a regiuni 
neția Giulia, continuă dt 
cum se vede, ea nu esk 
pentru forțele democratice, 
ceastă problemă ca și în ac 
naționalizării industriei elec. 
trebuie învins sabotajul fățiș 
partidelor de extremă dreaptă, 
precum și atitudinea obstrucțio
nistă a aripii de dreapta din ce
lelalte partide burgheze. In a- 
ceastă chestiune, ziarul „L'Unită" a 
publicat un editorial intitulat „Re
giunile, fără întîrziere“, în care a 
subliniat că, cu cît vor fi consti
tuite mai repede regiunile, cu atît 
va fi mal importantă contribuția 
lor la progresul țării. „L'Unită“ a 
chemat totodată la vigilență și la 
luptă pentru zădărnicirea încercă
rilor reacțiunii de a restrînge com
petența atribuită regiunilor.

MARIO GALETTI
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Pentru dezarmare generală Greva generală 

a muncitorilor din Ad en

„Nici un fel 
de înarmare atomică!"

BRUXELLES 2 (Agerpres). — Bel
gia nu are nevoie de nici un fel de 
înarmare atomică, se arată într-un 
apel al reprezentanților opiniei pu
blice din Liège, adresat membrilor 
Carcerei Reprezentanților a Parla
mentului belgian. în apel se subli
niază că hotărîrea guvernului de a 
ere 
înzt

„reni

Belgia o unitate de aviație 
ță cu bombardiere atomice, 
tă cruriașă primejdie pentru 
dcă cu populație densă cum 
ția.
90 de persoane, printre care 
deputați, activiști sindicali 
ți pe tărîm obștesc din pro- 
ge, au semnat acest apel, 

.uvernului belgian să re- 
politica de război rece și 

;ire a unui nou război mon- 
ă întreprindă măsuri con- 
’-•‘te să contribuie la destin- 

rdării internaționale și la 
unui acord cu privire la 

generală și totală.
pas pe calea soluționării 
oleme, guvernul belgian 
propună încheierea unui 
aeagresiune între țările 
cele participante la or- 
îtatului de la Varșovia 
în apel.
nții opiniei publice din

și pace
Conferința internațională de la Tokio 

pentru interzicerea armei nucleare
TOKIO 2 (Agerpres).—TASS trans

mite : La Conferința internațională 
de la Tokio pentru interzicerea ar
mei nucleare, pentru o lume fără 
arme, se desfășoară de două zile 
ședințe preliminare în principalele 
trei probleme ale ordinii de zi: cum 
se poate preîntîmpina războiul nu
clear, cum se desfășoară pregătirile 
în vederea unui război nuclear, cum 
trebuie să se dezvolte mișcarea pen
tru interzicerea armei nucleare și 
pentru preîntîmpinarea izbucnirii 
unui război nuclear. La 2 august, 
dezbaterea acestor probleme s-a 
desfășurat in două grupuri pentru 
ca fiecare participant la conferință 
să aibă posibilitatea să-și expună 
părerea în problemele principale 
care preocupă în prezent întreaga 
omenire. în cadrul dezbaterilor de
legații formulează propuneri care 
prevăd organizarea unor acțiuni efi
ciente în scopul realizării cît mai 
grabnice a unui acord între statele 
care dețin arma nucleară cu privi
re la interzicerea experiențelor nu
cleare, considerînd încheierea unui 
astfel de acord ca un prim pas 
spre realizarea dezarmării generale 
și totale.

în cuvîntările aelegaților se sub
liniază că mișcarea pentru interzi-

mișcarea pentru crearea de zone 
denuclearizate nu trebuie să exclu
dă lupta pentru lichidarea alianțe
lor militare.

William Morrow, reprezentantul 
Consiliului mondial al păcii și cei
lalți delegați au declarat că Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace de la Moscova a 
fost un important eveniment istoric 
în lupta omenirii 
mare generală și pace, împotriva 
războiului nuclear.

pentru dezar-

■o«o-

CAIRO 2 {Agerpres). — TASS 
transmite : Muncitorii din Aden au 
desfășurat cu succes o grevă gene
rală de protest împotriva politicii 
imperialiste a Angliei. Potrivit zia
rului „Al Gumhuria", greva gene
rală a paralizat întreaga viață eco
nomică a țării. Aeroportul și portul 
maritim au fost închise temporar.

Reprezentanța de la Cairo a Con
gresului sindicatelor din Aden a 
anunțat că, din inițiativa congresu
lui, la Aden a avut loc recent un 
miting la care au participat peste 
5 000 de muncitori. Intr-o declara
ție adoptată la miting, participanții 
și-au exprimat hotărîrea de a lupta 
și mai energic pentru libertate și 
independență.

rea-

Pe vechile poziții

putaților să se pronunțe cerea armei nuoleare nu poate fi 
.izestrării forțelor arma-

’• cu arme atomice.
V... .

separată de lupta împotriva bazelor 
militare de pe teritorii străine, că

11T ț

Cragedia Hiroșimei să nu se mai repete !
LONDRA 2 (Agerpres). — TASS 
ansmite : Consiliul pentru apăra- 
'a păcii din Republica Sud-Afri- 
nă a trimis un mesaj de salut 
insiliulüi japonez pentru interzi
cea armei atomice și cu hidrogen 
legătură cu convocarea în Japo- 

: a celei de-a 8-a conferințe in- 
naționale pentru interzicerea ar
ii nucleare.
Ș)upă cum anunță ziarul „New 

care apare la Capetown, în 
subliniază că toate forțele 
de pace din Africa de

r saj se 
itoare

Sud sprijină din toată inima ideile 
și spiritul conferinței internaționale 
pentru interzicerea armei nucleare și 
împreună cu toți oamenii de 
bună credință de pe pămînt cér cu 
hotărîre ca tragedia Hiroșimei să nu 
se mai repete niciodată. Partizanii 
păcii din Republica Sud-Africană se 
pronunță pentru dezarmare totală și 
generală, cer să fie lichidate toate 
alianțele militare și bazele militare, 
să se interzică arma nucleară și ex
periențele cu această armă.

OfflO----------- ;.f' '

WASHINGTON 2 (Agerpres). La 
conferința de presă care a avut loc 
la Washington în ziua de 1 august, 
președintele J. Kennedy a făcut o 
declarație în care a subliniat că Sta
tele Unite insistă, ca și pînă acum, 
asupra inspecției la fața locului pen
tru controlul supravegherii acordu
lui cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară.

Noile concluzii tehnice, a decla
rat el, „nu influențează punctul de 
vedere al S.U.A. că orice sistem tre
buie să includă principiul inspecției 
la fața locului asupra fenomenelor 
subterane neidentificate“. După cum 
se știe, această poziție a S.U.A. a 
împiedicat pînă acum încheierea 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară. Ea 
nu ține seama de actualele realizări 
ale științei, care permit să se detec
teze exploziile nucleare subterane 
cu ajutorul sistemelor naționale de 
detectare.

Kennedy a anunțat că guvernul 
S.U.A. este pe cale să termine „ana
liza amănunțită a problemelor teh
nice legate de un tratat eficient cu 
privire la interzicerea experiențelor“ 
și a spus în continuare că concluziile 
la care s-a ajuns „dau speranța că

S.U.A. pot acționa în direcția creă
rii unui sistem internațional de con
trol“ care „va fi mai simplu și mai 
economic” decît sistemul prevăzut 
de proiectul de tratat prezentat de 
S.U.A. la Geneva în aprilie 1961.

La întrebarea unui corespondent 
dacă guvernul S.U.A. a hotărît am
ploarea și data unor experiențe nu
cleare suplimentare, Kennedy a răs
puns că pe insula Johnston se re
montează rampa pentru lansarea 
rachetelor care, după cum se știe, 
a fost distrusă de explozia unei ra
chete „Thor” în timpul ultimei în
cercări a S.U.A. de a provoca ex
plozia unui dispozitiv nuclear la 
mare înălțime. Cînd reparația ei se 
va termina, a spus președintele, 
S.U.A. ’ vor efectua încă trei expe
riențe cu arme nucleare pentru a 
desăvîrși această serie de expe
riențe.

Referindu-se la problema dezar
mării, președintele a subliniat că 
S.U.A. vor căuta ca și pînă acum să 
obțină o inspecție asupra „a ceea 
ce se produce“ în ceea ce privește 
armamentul și pînă nu vor obține 
acest lucra, „nu vor putea încheia 
un acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală“.

0,0-------------
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/ALGER
ilger s-a
.ivelor care au avut loc în ultimele 
zile între Mohammed Khider, repre
zentantul vicepreședintelui G.P.R.A., 
Ben Bella și Krim Bellkassem și Mo
hammed Boudiaf. vicepreședinți ai 
G.P.R.A., s-a ajunS la un acord.

După cum reiese din comunicatul 
comun dat publicității la Alger, cei 
trei au căzut de acord asupra ur
mătoarelor trei probleme priricipa-

2 (Agerpres). — TASS. La 
anunțat că în urma trata-

le : crearea Biroului Politic al Fron
tului de Eliberare Națională, alege
rea în jurul ' datei de 27 august a 
unei adunări naționale constituante 
și convocarea Consiliului național 
al revoluției, .algeriene la o săptă- 
mînă. după aceste . alegeri.

Mohammed Boudiaf a comunicat 
că este de acord să facă parte din 
Biroul Politic alcătuit din șapte per
soane, așa cum s-a anunțat la 
Tlemcen, pe la jumătatea lunii iulie.

*i?Ți

-Yx' V'

Declarația Biroului Politic a! P. C. din Algeria
mai ■ scurt timp •> Biroul ■ Politic 
Frontului de Eliberare Națională,

PARIS 2 (Agerpres). — Biroul 
Politic al P.C. din Algeria a dat pu
blicității la 31 iulie o declarație con
sacrată problemelor actuale ale Al
geriei.

Lùînd cunoștință de proiectul de 
program aprobat în unanimitate la 
ultima ședință a Consiliului națio
nal al revoluției algeriene, Biroul 
Politic al P.C. din Algeria constată 
că „acest proiect de program con
ține în multe probleme principale 
elemente comune cu programul P.C. 
din Algeria pentru actuala etapă a 
revoluției. El arată, de pildă, că a- 
cest proiect de program prevede pe 
plan intern o cale necapitalistă de 
dezvoltă y economică'* Algeriei, iar 
pe pla.?, extern — o orientare co
respunzătoare acestei alegeri, adică 
o politică antiimperialistă de pace 
și de sprijin din partea țărilor so
cialiste”. „Publicarea proiectului de 
program — se spune în continuarea 
declarației — va da posibilitate po
porului să aibă un rol mai impor
tant în încetarea actualei crize a 
Frontului de Eliberare Națională. 
Proiectul de program scoate în evi
dență prejudiciile pricinuite na
țiunii de această criză: fiecare zi 
pierdută întîrzie îndeplinirea aces
tui proiect.

P.C. din Algeria, care a propus 
repetate rinduri o rezolvare ra- 

î a crizei, consideră că în cel
------------ 0,0

al 
a 

cărui constituire a.fost anunțată la 
Tlemcen, poate gevină un mij
loc de nădejde pentru o rezolvare 
politică de durată a crizei.

De aceea P.C. din Algeria pro
pune ca membrii Biroului Politic să 
se întrunească în orașul Alger pen
tru a discuta rolul Biroului Poli
tic, componența lui și condițiile în 
care el poate să ofere imediat mun
că și pîine maselor năpăstuite și, 
pe baza alegerilor 
ții republicane și 
bile țării noastre.

P.C. din Algeria 
potriva folosirii forței ca mijloc de 
rezolvare a crizei. El consideră că 
este necesară eliberarea tuturor pa- 
trioților și crearea în felul acesta a 
condițiilor favorabile rezolvării 
crizei.

„Biroul Politic al P.C. din Alge
ria, se subliniază în declarație, se 
angajează solemn să îndeplinească 
acest program în colaborare cu toți 
patrioții, fără nici o deosebire, pen
tru a deschide calea spre o socie
tate socialistă, așa cum arată parti
dul nostru în propriul său program.

In cazul acesta se vor putea crea 
condițiile politice și sociale pentru 
constituirea unui partid unic care 
să se bazeze pe ideologia clasei 
muncitoare, ideologia socialistă”.

libere — institu- 
democratice sta-

se pronunță îm-

>n-ul acorda pensii fasciștilor 
‘n fosta „divizie albastra“

rul Afa
ra e de la 

jnfirmat o- 
intre guver- 

Franco și cel 
.man a fost în- 

... la 25 mai 1962 
acord în virtutea 

_aruia R. F. Germană 
se obligă să acorde 
pensii foștilor memort 
ai „diviziei albastre“ 
spaniole _sau urmași
lor lor. 
cunoaște 
la Bonn 
rența tot mai accen
tuat“ a foștilor naziști 
în aparatul de stat nu 
poate fi surprinzătoare 
o asemenea știre. Doar 
„divizia albastră” și-a

Pentru cine 
atmosfera de 
și preponde-

adus „contribuția” la 
războiul dus de hitle- 
riști împotriva Uniunii 
Sovietice. După cum 
relatează „Parlamenta
risch-Politischer Pres
sedienst”, după ter
minarea vacanței par
lamentare, acest acord 
va fi supus spre rati
ficare Bundestagului.

Graba autorităților 
de la Bonn pentru 
„răsplătirea” membri
lor fostei „divizii al
bastre” și chiar a ur
mașilor acestora a stîr- 
nit proteste în R. F. 
Germană. Partidul U- 
niunea germană a pă
cii a cerut deputaților

Bundestagului să res
pingă ratificarea aces
tui acord rușinos. în 
declarația acestui par
tid se subliniază că, 
în timp ce se obligă 
să plătească pensii a- 
depților spanioli ai lui 
Hitler, guvernul R. F. 
Germane refuză să a- 
corde ajutor material 
germanilor care au 
luptat în brigăzile in
ternaționale împotriva 
instaurării regimului 
fascist al lui Franco 
în Spania. Uniunea 
germană a păcii a ce
rut demisia ministru
lui vest-german care 
a semnat acest acord.

De ce a demisionat ambasadorul S.U.A. in Franța
PARIS 2 

ziarelor franceze de miercuri seara, 
relatează France Presse, dovedesc că 
demisia generalului Gavin, ambasa
dorul S.U.A. în Franța, doar la cî- 
teva zile după cea a generalului 
Norstad, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O., a făcut o anumită 
senzație în opinia publică franceză“.

în mod oficial, Norstad și-a dat 
demisia din motive de „sănătate“, 
iar Gavin „pentru a se consacra ac
tivității de afaceri“. „Pe de altă 
parte, relatează France Presse, nu 
constituie un secret pentru nimeni 
că generalul Norstad și generalul 
Gavin erau exponenții unei concep
ții strategice care pare să nu fi fost 
adoptată de președintele Kennedy și 
că demisia lor a fost anunțată ime
diat după numirea în funcția de 
președinte al Comitetului mixt al 
șefilor de stat major al S.U.A., a

HELSINKI — Trimișii speciali 
gerpres, C. Oprică și M. Ionescu 
transmit :

Ziua de joi a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților a fost 
consacrată tineretului muncitor. Au 
avut loc întîlniri pe profesii ale tine
rilor muncitori din fabrici și uzine, 
precum și ale tineretului sătesc. La 
Casa de cultură tinerii muncitori au 
discutat despre dreptul la muncă, 
despre influența progresului tehnic 
asupra condițiilor de viață ale tine
retului. Tinerii și tinerele din țările 
capitaliste au vorbit despre condi
țiile grele de muncă și lipsa unor 
drepturi elementare și a asigurărilor 
sociale în țările lor. Tinerii din țările 
lagărului socialist au vorbit despre 
transformările revoluționare din ță
rile lor care a.u dus la o uriașă dez
voltare a economiei, și și-au împăr
tășit planurile de viitor, a căror
lizare le va face viața și mai feri
cită. Reprezentanții tineretului 
tesc care au purtat discuții la 
mele din apropiere de Helsinki, au 
dezbătut problemele reformei agra
re, ale progresului tehnic în agricul
tură etc.

Discuțiile și întîlnirile din cadrul 
programului zilei tineretului munci
tor s-au încheiat printr-o serbare în 
parcul Kaisaniemi.

Reprezentanții a 102 țări au parti
cipat împreună cu reprezentanții 
U.N.E.S.C.O. la colocviul consacrat 
problemelor păcii și independenței 
naționale. Au continuat, de aseme
nea, întîlnirile pe profesiuni în ora
șul Lahti unde au plecat pentru cî- 
teva zile tinerii constructori și tinerii 
muncitori din industria de prelucrare 
a lemnului. în orașul Tampere con
tinuă discuțiile între tinerii metalur- 
giști. La cinematograful Alppi din 
Helsinki a continuat „tribuna liberă". 
La aceste discuții au participat circa 
50 de delegați.

Tot joi au avut loc la Helsinki 
circa 30 de spectacole internațio
nale. La unul din ele și-a dat con
cursul și ansamblul U.T.M. din R.P. 
Romînă. Tinerii noștri au fost răs
plătiți prin aplauze puternice de 
miile de spectatori.

La spectacolul delegației ungare 
a asistat și președintele Finlandei, 
U. K. Kekkonen. Cu acest prilej re- 
ferindu-se Ia acțiunile 
împotriva festivalului, săvîrșite 
elemente în 
pagandă și 
a declarat : 
să asist la 
a-mi exprima regretul în legătură cu 
comportarea unor grupuri lipsite de

să- 
fer-

huliganice 
de 

slujba oficinelor de pro- 
spionaj imperialiste, el 

„Am dorit foarte mult 
acest spectacol, pentru

(Agerpres). — „Titlurile generalului Maxwell Taylor, ale că
rui concepții enunțate în public 
sînt opuse concepțiilor lor“.

Poziția lui Taylor, opusă celor doi 
generali demisionați, nu înseamnă 
însă cîtuși de puțin că acesta ple
dează pentru slăbirea înarmărilor a- 
tomice. El se deosebește de foștii 
săi colegi numai prin aceea că in
sistă ca S.U.A. să continue să de
țină monopolul armei atomice, în 
timp ce aliații lor să-și sporească 
numai forțele clasice.

Toate aceste fricțiuni și divergen
țe între „aliații“ occidentali l-au 
determinat pe comentatorul Georges 
Andersen să scrie în ziarul „Com
bat“ că „Alianța atlantică a ajuns 
la o cotitură hotărîtoare“ din cau
za „divergențelor de păreri și de 
concepții din ce în ce mai acute 
între Washington și mai multe ca
pitale europene“.

==♦*»= =

BUDAPESTA. La 1 august, Uniu
nea scriitorilor unguri a oferit o 
recepție în cinstea delegației de 
scriitori romîni care se află în vi
zită în R. P. Ungară. în numele 
delegației, scriitorul Șerban Nedelcu 
a vorbit despre impresiile din cursul 
vizitei, despre căldura cu care au 
fost întâmpinați de oamenii muncii 
unguri.

VARȘOVIA. La 1 august, cu pri
lejul celei de-a 18-a aniversări a 
răscoalei din Varșovia, populația ca
pitalei poloneze a cinstit memoria 
luptătorilor căzuți în lupta eroică 
împotriva hitleriștilor. Delegații ale 
comitetului din Varșovia al Fron-

Riposta dată în Anglia huliganilor fasciști
Riposta dată marți de mii de 

londonezi grupului de fasciști con
dus de Oswald Mosley, liderul așa- 
numitei Mișcări unioniste britanice, 
a fost cea mai amplă și mai ener
gică demonstrație din ultima vre
me a maselor de englezi care urăsc 
și resping cu dezgust orice mani
festare a fascismului. Huliga
nii lui Mosley, ale cărui încer
cări de a sădi buruiana fascis
mului și rasismului în Anglia au 
început încă din anul 1930, inten
ționau să organizeze un miting în
tr-un cartier muncitoresc din 
estul Londrei, ales în mod special 
pentru că în el locuiesc mulți evrei, 
africani, asiatici și emigranți din 
Indiile de vest.

In ciuda vastelor măsuri de 
„menținere a ordinei“ luate de po
liție, măsuri care oricît ar părea 
de ciudat pînă la urmă s-au în
tors împotriva manifestanților de- 
mocrați, aceștia au dat o aseme
nea ripostă grupului de huli
gani și liderului lor îneît mi
tingul proiectat a luat sfirșit după 
numai cinci minute. Vocea lui 
Mosley nici n-a putut fi auzită din 
pricina huiduielilor și fluierături
lor, cordoanele poliției au fost 
rupte și Mosley personal a primit 
o corecție pe care nu 
desigur, prea curînd.

Cu toate acestea, în 
de miercuri, „băieții” 
s-au dedat din nou la
siste împotriva populației de cu
loare din orășelul Dudley, locuit în 
majoritate de muncitori proveniți 
din insula Jamaica și din Pakistan.

încercările aproape disperate ale 
fasciștilor lui Mosley de a se men
ține în actualitate, de a face să se 
vorbească de ei, se datoresc unui 
fel de concurență care se desfă
șoară în prezent între grupul lui 
Mosley 
fasciști 
Jordan, 
care se 
socialist”, nu este 
cît se pare, decît din vreo 100 de 
aventurieri, el și-a permis să con
voace un așa-zis congres secret

care trebuia să aibă loc în Anglia, 
între 15 și 17 august, și la care 
urmau să ia parte George Lincoln 
Rockwell, liderul partidului nazist 
din S.U.A., precum și alte căpete
nii fasciste din străinătate.

Tocmai mitingul fascist convocat 
la 1 iulie, în piața Trafalgar din
■iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,.
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telefonică din Londra
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Londra, de Colin Jordan a deslăn- 
țuit însă actualul val de proteste 
antifasciste.

Sub presiunea acestui val de pro
teste, autoritățile au luat unele mă
suri împotriva fasciștilor. Astfel 
congresul lui Jordan a fost inter
zis, iar Camera Comunelor a adop
tat, la 2 august, în prima lectură, 
în unanimitate, un amendament la

legea din 1936, privitoare la men
ținerea qrdinei publice. Prin acest 
amendament orice manifestare cu 
caracter fascist și rasist este in
terzisă.

Aceste 
secvențe, 
gului lui 
manifestația maselor 
poliția a operat 54 de arestări, însă 
nu în rîndurile fasciștilor, ci în 
rîndurile contra-manifestanților. La 
1 august, toți antifasciștii arestați 
printre care se află oameni de a- 
faceri, preoți, studenți, muncitori 
au fost condamnați la amendă.

Unul dintre ei, un comerciant, 
în vîrstă de 40 de ani, a spus 
în fața tribunalului : „Mi-am pier
dut întreaga familie în ultimul răz
boi, care a avut loc împotriva fas
cismului. Ceea ce îmi rămîne de 
făcut este de a căuta ca cele în
tâmplate să nu se mai repete".

JOHN GRITTEN

măsuri nu sînt însă con- 
Astfel, cu prilejul mitin- 
Mosley risipit de contra- 

democrate,

o va uita,

seara zilei 
lui Mosley 
atacuri ra-

și un alt grup de huligani 
condus de un anume Colin 
Deși grupul lui Jordan, 

denumește „partid național 
compus, după

Piața Trafalgar, unde londonezii au dat o lecție

răspundere ale tineretului din capi
tală, comportare de care nouă fin
landezilor ne este rușine".

La invitația legației R.P. Romîne 
din Helsinki și a conducerii delega
ției tineretului nostru, joi a avut loc 
o întîlnire cu membrii Comitetului 
de stat pentru munca cu tineretul 
din Finlanda. La această întîlnire 
au participat din partea finlandeză 
P. Kuuossamen, președintele Comi
tetului de stat pentru munca cu ti
neretul din Finlanda, T. Karkkeinem, 
secretarul comitetului, și alți membri 
ai comitetului.

Din partea delegației R.P. Romîne 
au participat tovarășii Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., con
ducătorul delegației tineretului 
mîn. Ionel Crișan, însărcinatul

afaceri al R.P. Romîne Ia Helsinki, 
scriitorii Demostene Botez, Titus Po- 
povici și alți membri ai delegației.

Cu acest prilej tovarășul Virgil 
Trofin a vorbit despre condițiile de 
viață și de muncă create tineretului 
din țara noastră de regimul de de
mocrație populară, despre educarea 
tinerilor noștri în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare.

P. Kuuossamen a vorbit 
activitatea organizațiilor de 
din Finlanda consacrată
prieteniei dintre tinerii din întreaga 
lume, despre năzuința tineretului 
finlandez spre pace și înțelegere 
între popoare. El și-a exprimat do
rința ca relațiile dintre tineretul fin
landez și cel romîn să se dezvolte 
tot mai mult.

despre 
tineret 

întăririi

Aspect de la carnavalul tineretului.

tului unității poporului și Prezidiu- 
mului Consiliului popular al orașu
lui Varșovia, ale armatei poloneze, 
ale Uniunii luptătorilor pentru liber
tate și democrație și ale Uniunii in
valizilor de război au depus coroane 
la mormîntul soldatului necunoscut.

ROMA. După o grevă de 30 de 
zile cei 6 000 de muncitori de la uzi
nele constructoare de mașini ale 
companiei „Piaggio“ din Pisa și 
Pontedera au repurtat victoria. A 
fost încheiat un acord care prevede 
îmbunătățirea situației materiale a 
muncitorilor și a condițiilor de mun
că.

BONN. Poliția orașului vest-ger-

mentului atomic de la Nagasaki, a 
încetat din viață la 1 august, în ziua 
deschiderii conferinței internaționale 
de la Tokio pentru interzicerea ar
mei nucleare.

___ r man Bielefeld a arestat pe un tînăr 
' african a cărui „vină“ este că și-a 
manifestat simpatia față de Repu
blica Democrată Germană. Aflîn- 
du-se într-o cofetărie, tînărul afri
can a declarat în cadrul unei dis
cuții, că îi plac mai mult condițiile 
existente în R.D.G. decît rînduielile 
din R.F.G. Acest lucru a fost sufi
cient pentru ca tînărul african să 
fie acuzat că este „agent comunist“ 
și să fie arestat.

PARIS. Din luna ianuarie 1962 
poliția secretă a lui Salazar a arun
cat în închisori peste 5 000 de per
soane în încercarea de a înăbuși 
lupta poporului portughez împotri
va regimului fascist, scrie ziarul 
„L’Humanité“. în ultimele luni po
liția a ucis la Lisabona 20 de per
soane printre care pe sculptorul 
Diaz Coelio.

REYKJAVIK. In noaptea de 31 
iulie spre 1 august au declarat gre
vă funcționarii companiei de trans
porturi aeriene islandeze „Loftlei
der“ de la aeroportul din Keflavik. 
Greva a fost declarată în semn de 
protest împotriva refuzului compa
niei de a satisface revendicările 
funcționarilor cu privire la majo
rarea salariilor. Această grevă va 
avea drept consecință sistarea în
tregului trafic aerian internațional 
de pasageri prin aeroportul de la 
Keflavik.

TOKIO. Morie Osora, una din nu
meroasele victime ale bombarda-

BRUXELLES. După recenta ma
jorare de prețuri în Belgia, la unele 
sortimente de panificație, prima zi 
a lunii august a fost marcată prin- 
tr-o nouă majorare de prețuri la 
țigări, tutun, cărbune.

COPENHAGA. De la 1 august în 
Danemarca s-a introdus un nou im
pozit indirect la unele mărfuri. Ca 
urmare a acestui fapt, prețurile cu 
ridicata la mărfurile industriale 
cresc cu 9 la sută.

LONDRA. în urma deraierii unul 
tren de persoane 4n gara Burnham 
din sudul Angliei au fost răniți 37 
de călători dintre care trei grav.

BONN. In apropiere de Holm 
(Schleswig-Holstein) s-au ciocnit în 
aer două avioane școală ale Bun- 
deswehrului. Un avion a căzut, iar 
celălalt, avariat, a izbutit să ate
rizeze. în această catastrofă au pie
rit patru persoane.

------- ------0,0------

Creșterea criminalității 
în S. U. A.

NEW YORK 2 (Agerpres). — „în 
Statele Unite oricare bărbat, femeie 
sau copil este amenințat acum mai 
mult ca oricînd să devină victima 
criminalității“, a recunoscut E. Hoo
ver, directorul Biroului federal de 
investigații.

El a arătat că, în comparație cu 
anul trecut numărul persoanelor 
sub 18 ani care au fost arestate a 
crescut cu 4 la sută. Referindu-se 
la faptul că în 1961 în S.U.A. au 
fost săvîrșite aproape două mili
oane de infracțiuni grave, Hoover 
a constatat cu amărăciune: „Valul 
de infracțiuni care s-a abătut asu
pra țării noastre este o rușine în
grozitoare pentru poporul ame
rican”.

------------ 0,0-------------

Un punct de vedere comun 
și divergențele pe care le ascunde

binemeritată fas
ciștilor care încercaseră să țină un miting. Nici intervenția poliției nu 
i-a scăpat pe fasciști de furia mulțimii.

BRUXELLES 2 (Agerpress). — 
genția France Presse relatează 
țările Pieței comune au căzut de 
cord asupra unui punct de vedere 
corn,un la tratativele cu Anglia, în 
problema asigurării unor „piețe 
comparabile" pentru Commonwealth 
care să compenseze pierderea pieței 
britanice. Această poziție comună a 
fost prezentată delegatului Angliei 
care urmează să dea răspunsul pînă 
simbătă.

După cum relatează corespondenții 
agențiilor de presă pînă și această 
poziție comună a „celor șase” as
cunde divergențe destul de serioase. 
Astfel, după cum relatează corespon
dentul agenției D.P.A., ministrul de 
externe al Belgiei, Spaak, a propus

A- 
că 
a-

ca Piața comună și țările Common- 
wealthului să încheie pînă în 1965 
acorduri speciale care să permită 
desfacerea produselor agricole ale 
acestor țări. In această problemă, 
subliniază corespondentul, „a avut 
loc o ciocnire violentă între delega
tul belgian și cel francez’’. Delegatul 
vest-german, Rolf Lahr, a încercat 
să aplaneze lucrurile, deși a. trebuit 
să recunoască faptul că „actualele 
dificultăți de la Bruxelles se dato- 
resc opoziției Franței care urmărește 
să asigure desfacerea propriilor ei 
produse agricole pe piața vest-euro- 
peană”.

Nu se cunoaște încă atitudinea gu
vernului britanic față de noile pro
puneri ale „celor șase’’.
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