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Economii peste plan
Antrenați în întrecerea socialistă 

pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul în curs, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderile aparținînd in
dustriei ușoare au realizat în pri
mele șase luni ale anului economii 
peste plan în valoare de circa 27 
milioane lei. Pe aceeași perioadă 
colectivele întreprinderilor din in
dustria ușoară au realizat peste 
plan beneficii în valoare de 11 mi
lioane lei. Rezultate frumoase au 
obținut fabricile din sectoarele in
dustriei de pielărie-încălțăminte, 
sticlărie și articole de uz casnic etc.

Colectivul uzinei noastre împle
tește lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor — obiectiv 
principal în întrecerea socialistă — 
cu preocuparea de a spori neconte- 

. nit productivitatea muncii.
în scopul creșterii productivității 

muncii am socotit că e necesar să 
ne ocupăm, în primul rînd. de or
ganizarea mai bună a muncii. S-a 
observat că. la aceleași agregate la 
care se laminau aceleași sortimen
te, rezultatele difereau de la un 
schimb la altul. Care era cauza? 
Faptele arătau că la cele patru 
linii de laminare nu toate echi
pele se descurcau bine și de 
aici și rezultatele în producție nu 
erau întotdeauna pe măsura posi
bilităților. Ne-am dat seama că nu
mai prin măsuri tehnico-organiza-

Eficacitatea forajului 
cu turbina

întreprinderea de utilaj metalurgic 
Vledgidla produce piese de schimb 
pentru agricultură, remorci auto, re- 
ductoare șl altele. In fotografie : Con
stantin Munteanu, montor, Roșea Ion, 
strungar, și Mlron Voitici, frezor, to(i 
muncitori fruntași tn secția reductoa- 
re industriale. Ei realizează piese de 
bună calitate depășindu-șl tn fiecare 
lună sarcinile 
15 la sută.

mai prin măsuri 
torice n-am fi reu
șit să ridicăm 
toațf schimburile 
’' b * nivel apro- 
, .'de cel frun
te. pe uzină. De 
aceea, la îndru
marea comitetu
lui de partid, problema mai bunei 
organizări a muncii a fost pusă în 
discuția întregului colectiv. Frun
tașii în producție, numeroși ingineri 
și tehnicieni și-au propus să acorde 
tot sprijinul pentru a face din fie
care linie de laminare un colectiv 
fruntaș.

încă la sfîrșitul anului trecut, în 
uzină au fost formate colective pe 
secții și ateliere care au studiat 
amănunțit, la fiecare loc de pro
ducție, posibilitățile de îmbunătăți
re a organizării muncii. Cu acest 
prilej a ieșit în evidență că la la
minorul nr. 2, de exemplu, în 
schimburile conduse de comuniștii 
Alexandru Grecenco și Tănase 
Pândele, munca este bine organiza- ■■__  ... _______ ___
tă, xiecare om știe ce are de făcut, Muncitorii, inginerii 
se aplică metoda de într-ajutorare 
între laminatori și în acest fel a- 
gregatele sînt supravegheate și mî- 
nuite cu multă atenție. Echipele de 
întreținere nu numai că sînt sesi
zate la timp de orice defecțiuni, ci 
sînt și ajutate să le remedieze în 
timpul cel mai scurt. Munca fiind 
bine organizată, rezultatele lamino
rului nr. 2 sînt și ele din cele mai 
bune.

La începutul acestui an s-au luat 
măsuri ca1 experiență colectivului 
de la linia acestui laminor să fie 
popularizată în întreaga uzină prin 
schimburi de experiență, în cadrul 
consfătuirilor de producție și direct 
la locul de muncă. în afară de a- 
ceasta, pentru o mai bună organi
zare a muncii pe schimburi, îneît 
ele să fie cît mai omogene, au fost 
repartizați ingineri și tehnicieni 
bine pregătiți, care să asigure asis
tența tehnică necesară bunului mers 
al producției. Ca urmare, în primul 
semestru schimburile II și III au 
realizat aceeași productivitate ca și 
schimbul I, în special în sectorul fi
nisaj. în timpul desfășurării acțiu
nii pentru îmbunătățirea organizării 
muncii, mulți dintre laminoriștii 
și maiștrii cu experiență din 
uzină și-au manifestat dorința să 
preia conducerea schimburilor ră
mase în urmă, pentru a le aduce 
la nivelul celor fruntașe. Astfel, 
tov. Alexandru Caranfil, unul din 
cei mai buni laminoriști, a preluat 
conducerea unui schimb de Ia linia 
nr. 3 unde treburile mergeau mai 
greu. Nu după mult timp, lucrurile 
s-au îndreptat, schimbul obținînd 
indici înalți la agregate.

în uzină avem muncitori cu o 
înaltă calificare, oameni care mînu- 
iesc cu pricepere agregatele, obți
nînd de la ele sporuri mari de pro
ducție. Dar avem și muncitori care 
au nevoie să-și însușească mai bine 
meseria, să-și ridice nivelul de 
calificare. Aceasta cu atît mai mult, 
cu în unele secții, cum este 
sd i acoperiri metalice, muncito- 
ri'â- iu au fost îndrumați și spriji- 
sdți suficient în acest domeniu. Așa 
stînd lucrurile, au fost organizate 
în uzină cursuri de specializare 
pentru profesiile de laminatori, 
electricieni și mecanici lăcătuși. In 
prezent, de două ori pe săptămînă, 
mai bine de 200 de muncitori apar
ținînd acestor profesii participă la 
lecțiile care sînt predate de cei 
mai buni ingineri din uzină. Tot în 
scopul ridicării nivelului profesio
nal al muncitorilor s-au luat mă-

Din. experiența colectivului 
Uzinei de tablă subțire Galați 

în sporirea productivității 
muncii

suri pentru îmbunătățirea schim
burilor de experiență și a demon
strațiilor practice.

O problemă căreia i s-a acordat o 
atenție deosebită a fost executa
rea unor reparații de calita
te, precum și scurtarea timpului 
necesar pentru ele. Ce s-a făcut în 
această privință ? Pentru ca munca 
echipelor de reparații să se desfă
șoare în bune condiții, toate secții
le au fost dotate cu piese de schimb, 
a fost întărită colaborarea dintre 
secțiile productive și cele auxiliare. 
O contribuție importantă la reduce
rea timpilor de opriri planificate 
pentru reviziile mari ale laminoare- 
lor au adus organizațiile de bază de 
Ia laminoarele 1, 2 și 4 care au ana
lizat în mod amănunțit modul cura 
s-au pregătit reparațiile. Datorită 

îmbunătățirii or
ganizării repara
țiilor, timpul de 
întrerupere la li
niile de laminare 
a fost redus sim
țitor. De exemplu, 
la laminorul 4,

întreruperile au fost reduse cu 4,9 
la sută. Scurtarea timpului pentru 
reviziile mari planificate la lami
noare a făcut posibil ca la lamino
rul 4 să se obțină un spor de pro
ducție de 250 tone de tablă, iar la 
laminorul 3 — de 130 tone tablă.

Realizările dobîndite de colectivul 
uzinei noastre de la începutul anu
lui sînt însemnate. Producția glo
bală obținută este cu 3 la sută mai 
mare față de plan, iar productivi
tatea muncii a sporit cu 3 la sută 
față de cea planificată și cu 6,6 la 
sută față de productivitatea reali
zată în 1961.

Bineînțeles, în domeniul creș
terii productivității muncii mai sînt 
multe de făcut în uzina noastră.

și tehnicienii 
sînt în căutare de noi procedee de 
lucru, se străduiesc să mecanizeze 
operațiile mai grele cu scopul de a 
înlocui într-o măsură din ce în ce 
mai mare munca manuală. Acum se 
află în curs de experimentare un 
dispozitiv automat de ajustare în 
flux continuu a tablei laminate. In
troducerea acestuia în producție va 
duce la creșterea însemnată a pro
ductivității muncii, . la îmbunătăți
rea calității tablei.

Rezerve însemnate există în uzină 
și în ce privește reducerea procen
tului de rebuturi și a declasatelor, 
îmbunătățirea calității tablei.

Dezvoltînd experiența dobîndită 
pînă acum și luînd noi măsuri pen
tru ridicarea indicilor de utilizare la 
agregate, colectivul uzinei noastre 
va putea obține rezultate și mai în
semnate în sporirea producției și 
productivității muncii, în îndeplini
rea planului la toți indicii.

LEONIDA CAZACU 
directorul Uzinei de tablă subțire 

Galați
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Calitatea — obiectiv

SIBIU (trimisul „Scînteii"). — Anul a- 
epsta, întreprinderea de pielărie, încăl- 

minte și marochinărie „13 Decembrie" 
ain Sibiu n-a primit din partea benefi
ciarilor nici o reclamafie referitoare la 
calitatea produselor livrate.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici au sporit anul acesta productivitatea 
muncii, la|ă de indicele planificat, cu 
1,21 la sută, iar calitatea produselor s-a 
îmbunătății simfitor.

Prin gospodărirea cu pricepere a ma
teriei prime, prin aplicarea mai rațională 
a croirii combinate la piele și la șfanfaf 
talpă, de la începutul anului șl pînă In 
prezent aici s-a economisit o cantitate de 
piele și talpă din care se pot executa 
peste 2 600 perechi pantofi bărbătești și 
diferite alte articole de marochinărie.

de producție cu circa 
(Foto : Gh. Vințilă)
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Gospodăriile agricole colective din 
regiunea Galați au terminat treieri- 
șul griului. Măsurile luate de consi
liile agricole din regiune pentru pre
gătirea din vreme a campaniei, buna 
organizare a muncii și folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa
relor, combinelor, batozelor și a ce
lorlalte mașini agricole au permis ca 
recoltarea și treierișul să se desfă
șoare în condiții mai bune față de 
anul trecut.

In prezent tractoarele sînt folosite 
tot mai intens la executarea arătu
rilor și însămînțărilor de plante fu
rajere. Folosind timpul prielnic din 
ultimele zile și organizînd munca în 
două schimburi la un însemnat nu
măr de tractoare, mecanizatorii au 
arat pînă acum 155 000 ha și au 
însămînțat cu plante furajere aproa
pe 60 000 ha.

Pregătiri pentru însilozare
Gospodăriile agricole colective din 

regiunea Banat tac intense pregătiri 
pentru însilozarea porumbului. în di
ferite gospodării din raioanele Sînni- 
colau-Mare, Deta, Lugoj, Arad, Timi
șoara și Lipova se construiesc, cu ma
teriale din resurse locale, 43 de silo
zuri cu o capacitate totală de 1 360 
vagoane. Concomitent cu aceste 
crări se revizuiesc și se 
jele care vor fi folosite 
și însilozarea furajelor.

Siajiunile de mașini și 
regiune pun la dispozijia gospodării
lor colective combine, tocători 
ce, precum și un mare număr 
toze transformate în tocători 
raj'e.

Gospodăriile colective din 
parte a țării, și-au propus să însilozeze 
aproape 500 000 tone de porumb. Ele 
vor însiloza, de asemenea, și alte re
surse furajere ca : iarbă și trifoi, do- 
vlecii cultivaji în cultură intercalată pe 
70 000 hectare, coceni de porumb în 
amestec cu borhot umed etc.

(Agerpres)

Ritm intens la arături

lu-
repară utila- 
la recoltarea

tractoare din

mecani- 
de ba
de fu-

această

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
— In regiunea Dobrogea, se lucrea
ză cu toate forțele la executarea a- 
răturilor. Pentru terminarea grab
nică a acestei lucrări, în numeroase 
gospodării de stat și gospodării co-

lective s-au luat măsuri ca odată cu 
recoltatul să se elibereze și terenul 
de paie. De asemenea s-a organizat 
schimbul doi pe tractor etc.

La gospodăria colectivă din 
muna Agighiol, raionul Tulcea, 
exemplu, 6 tractoare lucrează zi ?i 
noapte. Ca urmare pînă acum au 
fost arate peste 500 ha. Rezultate 
bune au fost obținute și de gospo
dăriile colective din comunele Co- 
badin, raionul Negru Vodă, Oltina, 
raionul Adamclisi și altele.

Suprafețe . întinse au fost arate 
și de către mecanizatorii din gos
podăriile de stat Amzacea, Țepeș 
Vodă etc. Pînă acum în regiunea 
Dobrogea au fost executate arături 
de vară pe o suprafață de peste 
100 000 ha.

co
de

BRAȘOV (coresp. „Scîn- 
teii). — Departe, în părți
le Branului, la peste 1 000 
m altițudine, răsfirat pe 
văi și costișe se află 
vechiul sat Fundata. în 
trecut, aici nu era nici 
un medic. Drumul spre 
cabinetele medicale de la 
oraș era greu pentru ță
ranii muncitori, atît din 
cauza distanței mari, cît 
mai ales din cauza sără
ciei.

Astăzi, la Fundata, 
funcționează un dispensar 
medical și o casă de naș-

teri, dotate cu utilâj mo
dern și personal de spe
cialitate. Doctorița Con
stanța Barbu, care lucrea
ză de 14 ani în această 
circumscripție sanitară, 
este stimată și apreciată 
de locuitori. La orice oră 
din zi sau noapte, atunci 
cînd este solicitată de 
bolnavi, ea străbate pote
cile d'e munte pînă în cele 
mai îndepărtate cătune.

In ajutorul ei a sosit de 
curînd încă un medic. In 
ultimul 
satele și

an, în comunele, 
cătunele înde

părtate ale re
giunii Brașov au 
fost repartizați 
94 medici, din 
care 54 tineri 
absolvenți.

In noul an școlar 
pe multi copii din 
regiunea Iași îi aș
teaptă surprize plă
cute. Numai în ora
șul Iași au fost ter
minate recent două 
școli noi cu cîte 24 
săli de clasă fie
care, laboratoare în
zestrate cu mate
rialul didactic ne
cesar procesului de 
învătămînt. Alte 30 
de școli noi își vor 
deschide porțile în 
noul an școlar în 
satele regiunii.

In ultimul deceniu 
în satele si comu
nele acestei regiuni 
au fost construite 
circa , 450 de școli 
noi, moderne, 
numărul elevilor 
crescut cu 58 000.

La întreprinderea de foraj Ză- 
treni din regiunea Oltenia se extin
de continuu forajul cu turbina, me
todă de mare randament. In. prime
le 7 luni ale anului acesta s-a să
pat cu turbina 74,5 la sută din vo
lumul total de foraj realizat, față de 
numai 2 la sută în anul 1960. Bri
găzile conduse de maiștrii Toma Pe
tre și Gheorghe Mihai au executat 
în întregime lucrările de foraj nu
mai cu turbina, iar brigada condu
să de Ion Boceanu a folosit turbina 
la săparea a 99 la sută din planul 
ce i-a revenit. Această brigadă, care 
s-a angajat ca la fiecare sondă ter
minată să realizeze economii de cel 
puțin 70 000 lei, a realizat pînă în 
prezent în medie economii de 
300 000 lei. Datorită folosirii tur
binei la forarea sondelor, viteza 
de foraj și planul ce i-a revenit în
treprinderii Zătreni pe 7 luni a fost 
depășit, iar prețul de cost pe metrul 
forat a fost redus la forajul de ex
plorare cu 25 lei. iar la cel de ex
ploatare cu 125 lei. In felul acesta 
întreprinderea a obținut de la în
ceputul anului economii de peste 
1 500 000 lei.

Planul pe 7 luni a fost realizat și 
depășit și la celelalte întreprinderi 
de foraj din Oltenia. In această pe
rioadă în regiune s-au forat peste 
prevederi mai mult de 9 200 m și 
s-au realizat economii suplimenta/re 
la prețul de deviz de circa 2 400 000 
lei. (Agerpres)

In excursie
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a

In Editura politică a apărut

Ghanezii inferează pe complotiști

(Foto : Agerpres)Din noul peisaj ploieștean.
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Sub semnul unității 
și prieteniei

Cam am obținui 4M kg gria la haIn acest an, de 
pe 1 730 ha, gos
podăria noastră 
a realizat cite
4 100 kg grîu la hectar. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii au dat toată atenția acestei cul
turi, aplicînd la timp întregul complex de mă
suri agrotehnice.

O primă condiție pentru obținerea unor re
colte mari este ca griul să fie semănat în 
terenurile cele mai potrivite. Amplasarea cultu
rii s-a făcut pe solele care au fost bine ogorîte 
și pe care s-au aplicat Îngrășăminte chimice 
și organice. Din cele 1 730 ha, 70 la sută au 
fost semănate după culturi care au părăsit 
terenul mai devreme ca : borceag, mazăre, po
rumb siloz și alte plante furajere, precum și 
după grîu, în al doilea an. In același timp cu 
recoltatul culturilor premergătoare s-a executat 
o arătură adîncă la 30 cm și grărpată bine, iar 
sub brazdă s-au incorporat îngrășăminte chi
mice : superfosfat In cantitate de 300—400 kg 
la hectar. La aplicarea Îngrășămintelor s-a ți
nut seama de natura solului.

In a treia decadă a lunii august, în urma 
unei ploi, pămîntul a format crustă la supra
față șl din această 
cauză arătura s-a gră- 
pat rapid. De altfel, 
după fiecare ploaie cit 
de mică, arăturile pen
tru însămințâri s-au 
grâpat. Menționăm că 
precipitațiile sînt focrr- 
te puține variind între 
330—400 mm, în zona 
de răsărit a Bărăganu
lui unde se află gos
podăria noastră, clima 
fiind în general sece
toasă.

Inaințe ou 12 zile de 
semănat s-a execu
tat din nou mobiliza
rea solului la 18—21 
cm pe parcelele care 
au fost arate adine în 
vară. Odată cu aceas
tă lucrare s-a făcut și 
grăpatul și în plus 
încă un grăpat cu gra
pa reglabilă perpendi
cular pe direcția ară
turii. Pe parcelele mai 
sărace s-au aplicat 
cite 50—100 kg super
fosfat la ha. In 
ziua semănatului, 
terenurile arate 
vară- s-a făcut un 
cuit la adîncimea
10—15 cm, iar în urma

pre- 
pe 
din 

dis- 
de

Zilele acestea un grup de 50 mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
Uzinele de utilaj greu „Progresul” 
din Brăila au participat la o ex
cursie organizată de O.N.T.-Carpati 
în orașele Ploiești și Cîmpina. Cu 
acest prilej ei au vizitat uzinele „1 
Mai”-Ploiești, uzina mecanică „Nep
tun” din Cîmpina, muzeul Doftana, 
casa memorială I. L. Caragiale, 
muzeul petrolului și altele.

SIMA GEORGE 
tehnician

Poporul ghcmez condamnă cu ve
hementă atentatul la viata preșe
dintelui Nkrumah. Sute de cetățeni 
au demonstrat pe străzile capitalei, 
scandînd lozinci și purtînd pancarte 
prin care cereau pedepsirea com-

Volumul este consacrat vizi
tei făcute în R. P. Romînă, în 
perioada 18—25 iunie 1962, de 
către delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii So
vietice în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov. El cuprinde cu- 
vîntările rostite de conducătorii 
de. partid și de stat romîni și 
sovietici, comunicatul comun și 
o relatare a manifestărilor pri
lejuite de această vizită. Lu
crarea este ilustrată cu nume
roase imagini.

plotiștilor. „Acestea sînt manevre 
ale imperialiștilor, ale dușmanilor 
poporului ghanez“, „Cerem condam
narea la moarte a autorilor acestui 
atentat*'  scandau demonstranții 
ghanezi.

discului au fost prinse cîmpuri de grape re
glabile și de mărăcini pe care au fost puse 
greutăți.

Parcelele cultivate cu porumb boabe, soia 
și floarea-soarelui, care urmau să fie însămîn- 
țate cu griu, s-au recoltat mai devreme, mobi- 
lizind toate forțele pentru eliberarea terenului. 
Pentru mărunțirea resturilor vegetative s-a lu
crat cu discuitorul pe care s-au pus greutăți 
pentru ca discurile să intre cît mai adînc în 
sol și astfel să se evite o arătură bolovănoasă. 
Arătura s-a făcut la adîncimea la care nu s-au 
scos bolovani dar nu mai. puțin de 28 om. Ime
diat după arătură s-a făcut o discuite.

Sămînța, din soiuri de mare producție, a fost 
asigurată în majoritate de gospodărie, avînd 
toate calitățile. Semănatul a început pe data 
de 20 septembrie și s-a făcut grupînd mai 
multe semănători pe parcele mai mari în scopul 
de a termina fiecare parcelă în 2—3 zile. 
Au fost însămînțate solele care aveau mai 
multă umiditate — iar parcelele care nu a-

partea sindicatelor din R.P. Romînă 
participă ca invitat tov. Alex. Grecu, 
membru în prezidiul C.C.S.

MARINARI SOVIETICI au salvat tn 
Oceanul Indian șase pescari indo
nezieni, a căror barcă a iost dusă 
de furtună în largul mării. Cinci zile 
și cinci nopți pescarii au stat fără 
hrană șl fără apă de băut. Vasul 
sovietic a luat pe bord pescarii in
donezieni și i-a transportat la Dja
karta.

LA CAIRO, Abdel Mohsln Abu- 
Nur, ministrul pentru reforma a- 
grară și valorificarea noilor pă- 
mînturi, a împărțit din însărcinarea 
președintelui Nasser 2 070 de fed- 
dani de pămînt (1 ieddan egal 0,42 
ha) la 413 familii de fellahi egip
teni. In zilele în care s-a sărbătorit 
cea de-a 10-a aniversare a revolu
ției, 3 600 de familii au primit 120 000 
de ieddani din pămînturile valorifi
cate.

veau umiditate su
ficientă, pentru ca 
sămînța să poată 
germina în totali

tate, au fost lăsate pentru a fi însămânțate 
mai aproape de perioada de ploi asigurîn- 
du-se astfel o răsărire uniformă. Desigur însă 
că nu am așteptat la nesfîrșit venirea ploilor, 
întreaga suprafață a fost însămînțată la 
timpul optim.

La calculul necesarului de semințe la hec
tar s-a ținut seama de soi și de sol. Semințele 
din soiuri productive s-au semănat într-un a- 
grofond bogat, așa că s-a putut merge cu 
550—750 boabe germinabile la mp. Cultura a 
răsărit frumos, dînd- aspectul unor covoare 
verzi.

Cu toate că lama a fost destul de grea, în- 
registrîndu-se temperaturi scăzute, înghețuri șl 
dezghețuri, cultura nu a suferit deoarece^ la 
intrarea în iarnă, plantele erau bine înrădăci
nate și avînd 1—3 frați viguroși. Așa se face 
că la ieșirea din iarnă, plantele au fost bine 
dezvoltate. Primăvara, în mustul zăpezii, pe 
întreaga suprafață s-au aplicat îngrășăminte 
chimice azotate, cantitatea variind de Ia 

100 kg Ia ha pe lanu
rile care aveau o cu
loare verde închisă, 
la 150 kg la ha pe cele 
cu o culoare verde 
pal. Respectînd adîn- 
cimea de semănat, 
cultura nu a fost des
călțată. La începerea 
formării crustei s-a fă
cut grăpatul cu grapa 
reglabilă pe întreaga, . 
suprafață. Solurile gos
podăriei noastre sînt 
încă infestate destul de 
puternic de buruieni, 
dar datorită unei den
sități a plantelor de 
grîu între 550—750 
plante la mp, buruie
nile nu s-au putut dez
volta, așa că plivitul 
nu a fost necesar. 
Dăunătorii au fost de- J 
pi3tați la timp șl com
bătuți prin prăfuite ; 
din avion.

EUGEN OVEZEA, ]
director

VICTOR NEGREA. ]
inginer-șef, i

G.A.S. Dudești, ;
raionul FeteștiO parte din mecanizatori! brigăzii Iul Petre Feleș, de Ia gospodăria de stat Dudești, care 

au contribuit ca pe terenul brigăzii de cîmp conduse de Ion Leuștean să se obțină o recoltă de 
5 350 kg grîu Ia ha. In fotografie : (rîndul de Jos) Gheorghe Panait, wma CIcăldău, Toader 
Siniion (rîndul de sus) Remus Tisa, loan Steriijov. (Foto : M. Andreescu)
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(Continuare 
în pag. Il-a)

La SANTIAGO DE CHILE se des
fășoară lucrările celui de-al treilea 
Congres național al Centralei unice 
a oamenilor muncii din Chile, 
parte 
Chile, 
ropei,

peete 2 300 de delegați 
ca șl invitați din țările 
Americii Latine și Asiei.

■0 •

l-afi văzut și l-afi aplau
dat in atîtea rînduri, în 
sălile cluburilor sau, une
ori, chiar pe estradele im
provizate ale întreprinderi
lor ori instituțiilor unde lu
crați. îndrăgostiți de mu
zică, de dans ori de tea
tru, dornici să-și manifeste 
aptitudinile, talentul, ama
torii rămîn după orele de 
muncă în sala clubului, re
belă, citesc, învafă roluri 
Îau descifrează semnele 

portativului.

S-ar părea că in timpul 
erii intră și ei, ca mai 

, ofi artiștii, In vacantă. Și 
jofuși, în aceste duminici 
fierbinți i-afi întîlnit din 
pou în pădurea Pustnicul 
■sau la Băneasa, la Argeș 
lori în parcul Herăstrău, 
l-afi aplaudat ca întot
deauna și, desigur, n-ați 
știut că pentru ei nu era 
vorba de un simplu spec
tacol, ci de o întrecere. O 
întrecere largă, la care iau 
parte peste 1 2G0 de for
mafii cuprinzînd aproape 
22 000 de artiști- 
din întreprinderile, 
tuțiile și căminele 
rale din Capitală.

Să pătrundem într-una 
din sălile în care se des
fășoară această întrecere. 
Scena pare cam mică pen
tru vioiciunea celor opt 
perechi de dansatori. Sui
ta de loyiri moldovenești

e o desfășurare de ritmuri 
și culori care incintă. Prin
tre spectatori se află și to
varășii de muncă ai artiș
tilor amatori : muncitori și 
operatori chimiști 
ICECHIM-Dudești.

Asistăm apoi la 
momente satirice care în
fierează atitudinile înapo-

de la

citeva

/ Instantanee/

amatori 
insti- 

cultu-

iate ale unor lucrători co
operatori, la un montaj li- 
terar-muzical închinat cos- 
monaufilor sovietici și prin 
fafa noastră se perindă 
alte și alte formații, de la 
„Flamura Roșie”, „Electro
tehnica”, , .Armătura” ele.

După cum se poale ve
dea, (ormafiile participante 
nu au nume sonore, ele 
aparfin unor întreprinderi 
și instituții mai pufin cu
noscute, iar în sală și în 
culise nu pot fi întîlnifi fo
toreporterii și gazetarii ne- 
lipsifi de la finalele mari
lor concursuri. Dar și acea
stă întrecere merită con
semnată, deoarece ea ilus
trează nu numai pasiunea, 
de atîtea ori apreciată a 
artiștilor amatori, dar și 
continuitatea și amploarea 
acestei mișcări artistice 
care nu cunoaște răgaz.

Privită din acest unghi 
de vedere, întrecerea ini
țiată de Consiliul sindical 
local împreună cu Casa de 
creație populară a Capi
talei este binevenită, cu 
atît mai mult cu cit prima 
parte a întrecerii, faza in- 
lerîntreprinderi, s-a des
fășurat în bună măsură în 
lafa a mii de spectatori, 
în parcurile și pădurile din 
preajma Bucureștiului.

Organizarea celei de-a 
doua faze, menite să se
lecționeze cele mai bune 
formafii din raioane, im
pune însă citeva observa
ții. Spectacolele prevăzute 
în actuala fază sînt progra
mate în sălile unor cluburi 
și case de cultură, la pri
mele ore ale după-amiezii, 
Atît din cauza căldurii cît 
și a lipsei de publicitate 
in forul spectacolelor, să
lile nu sînt, ca de obicei, 
pline. De ce nu s-ar putea 
oare ca această întrecere 
să continue, așa cum a în
ceput, pe estradele din 
parcurile și grădinile Ca
pitalei ? Munca pasionată 
a artiștilor amatori, ca și 
publicul larg interesat de 
asemenea manifestări, me
rită din partea organiza
torilor ceva mai multă 
osteneală.

PAUL DIACONESCU



S C I Jt T E I A Nr- 5610

Incubatoare camera

Adunarea ge-

de la 600 la t 200 la suta de

Grijă pentru
educația comu-

studiate.

(Agerpres)

cîteva zile, cu proiectul incuba- 
cu schije și cu lămuririle nece-

neraiă discută
despre călită-
tea produselor

PLOIEȘTI. Or
ganizația de bază 
de la secția ca- 
zangerie a Uzinei 
de utilaj chimic și 

nr. 2 
recentă

petrolier 
Ploiești a discutat într-o 
adunare de partid despre măsu
rile politice șl organizatorice ce 
se impun pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

Pe baza piopuneriloi făcute de 
membrii de partid în adunare și 
a consultăriloi avute cu numeroși 
muncitori nemembri de partid cu 
bună pregătire profesională, biroul 
organizației de bază a făcut con
ducerii secției unele recomandări, 
printre care : să se organizeze de
bitarea centralizată a materiale
lor pe întregul flux tehnologic ; să 
se asigure extinderea sudurii au
tomate la reperele de tablă mai 
subțire de 5—6 mm ; unele pro
duse la care coeficientul de ca
litate este redus, să fie reproiec- 
tate, avîndu-se în vedere îmbună
tățirea calității lor. Totodată, biroul 
organizației de bază a ajutat sin
dicatul să organizeze mai bine în
trecerea socialistă, să cuprindă un 
număr mai mare de salariați — 
obiectivul principal al întrecerii 
constituindu-1 lupta pentru o ca
litate superioară a produselor. 
Concomitent au fost luate măsuri 
pentru popularizarea rezultatelor 
întrecerii.

Toate .acestea au dus la o îm
bunătățire a calității produselor. 
In același timp, de la începutul 
anului și pînă în prezent s-au rea
lizat economii de peste 70 tone de 
metal. (De la Andrei Vîlvoi, mun
citor).

Cursuri de pre
gătire a

de partid de la sate. Timp de două 
săptămîni, cei peste 540 propagan
diști din satele regiunii vor studia 
documentele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din aprilie a.c., ale Sesiu
nii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale precum și unele proble
me izvorîte din documentele Con
gresului al XXII-lea al P.C.V.S. 
Expunerile vor fi făcute 
tarii și membrii biroului 
lui regional de partid.

In timpul perioadei de 
propagandiștii vor vizita
treprinderi industriale și unități a- 
gricole socialiste fruntașe și vor vi
ziona diferite filme legate de con
ținutul temelor

de secre- 
comitetu-

pregătire 
unele în-

GURA HUMO
RULUI. Comitetul 
raional de partid 
Gura Humorului se 
preocupă îndea
proape de apli
carea indicațiilor

GALAȚI (co
resp. „Scînteii”). 

P.— — La Galați s-a 
pagandiștilor deschis un curs 

de pregătire a 
propagandiștilor care vor conduce 
cercurile și cursurile de învățământ

Se înfăresc 
organizațiile 

de partid din 
înfreprinderiie 

forestiereZ"-' ......
din Hofărîrea plenarei C.C, al P.M.R. 
din aprilie a.c. în 
rirea organizațiilor

Organizațiile de 
fria forestieră 
feful raional 
continuu sfilul și metodele de mun
că, să primească în rîndurile lor pe 
cei mai buni muncitori fruntași în pro
ducție, inovatori și raționalizatori, 
care se bucură de încrederea și res
pectul colectivului de muncă, dove
dind înalte calități profesionale, po
litice, morale. La gurile de exploatare 
forestieră au fost create peste 60 de 
grupe de partid ; s-a făcut o repar
tizare mai judicioasă a membrilor 
și candidaților de partid în locurile 
principale ale producției.

Ca rezultat al întăririi rolului con
ducător al organizațiilor de bază al 
muncii polifice pe care ele o desfă
șoară, întreprinderile forestiere din 
raionul Gura Humorului au reușit

sînt 
să-și

ce privește înfă- 
de bază.
bază din indus- 

ajufate de comi- 
îmbunăfățească

Cum am obținut 4160 kg grîu la ha
(Urmare din pag. I-a)

Precipitații au lost foarte puține. 
Cu toate acestea, plantele au avut 
o dezvoltare viguroasa. Griul fiind 
semănat la o adîncime de 8—11 cm 
în qrătură adîncă mai ales la so
iurile mai sensibile, iar nodul de 
înfrățire formîndu-se la 4—5 cm în 
sol, el a fost ferit de pericolul în
ghețului. Adîncimect de semănat a 
putut fi realizată uniform datorită 
patului germinativ bine pregătit.

Recoltatul s-a făcut cu combine 
lucrîndu-se grupat, începîndu-se 
mai întîi parcelele mai pîrguite și so
iurile de grîu care prezentau peri
col de scuturare. Tractoriștii și com
binent Gheorghe Panait, Sima Tă- 
nase, Nicolae Flueraru, Ion Roșu, 
Petre Feieș, Gheorghe Ionescu și 
mulți alții au lucrat cu multă con
știinciozitate. S-a reușit să se recol
teze zilnic 34—45 tone de grîu de fie
care combină. Sarcina de livrare la 
fondul central a fost depășită 
cu peste 3 000 de tone. Gospo
dăria a dat aproape 6 000 tone 
față de 2 910 tone cît a avut 
planificat. De asemenea, și-a asi
gurat sămînța de grîu necesară 
pentru suprafața de 2100 ha care 
va fi semănată cu grîu în această 
toamnă.

Rezultatele obținute ne întăresc 
convingerea că stă în putința noas
tră să obținem recolte și mai mari. 
Aceste rezultate ne arată că acolo 
unde s-au dat mai multe îngrășă

minte, unde s-a ales soiul cel mal 
potrivit, s-au obținut producții mult 
mai mari. Așa, de pildă, pe o su
prafață de 280 ha, brigada condusă 
de tov. Ion Leușîean a obținut în 
medie cîte 5 350 kg grîu la hectar. 
Din aceste 280 ha, pe suprafața de 
100 ha s-a obținut o producție de 
6 000 kg ; de pe suprafața de 17 ha 
de la brigada condusă de tov. Su- 
ceveanu Arcadie s-a obținut o 
producție de 6 390 kg la ha ; la bri
gada condusă de tov. Petre Șerbă- 
nescu de pe o suprafață de 10 ha 
s-a obținut o producție de 4 600 kg 
Ia ha.

Pînă la începerea recoltatului, 
cheltuielile pe hectarul de grîu au 
fost de 1 200 lei, la care se mai a- 
daugă și cheltuielile de recoltare 
care nu sînt mai mari de 300 lei 
pe hectar. Din aceasta rezultă că la 
hectarul de grîu cheltuielile se ridi
că la suma de 1 500 lei și față de 
producția realizată prețul de cost al 
unui kg de grîu nu va depăși 0,36 
lei. Prin obținerea producției de 
peste 4 000 kg boabe la hectar, gos
podăria noastră realizează un be
neficiu de peste 4 000 000 lei, față 
de 1 200 000 cît a fost planificat la 
această cultură.

Pînă la începerea semănatului 
griului nu mai este mult. Noi dăm 
o mare atenție pregătirii terenului, 
a seminței. Vom munci în așa fel 
încît în anul viitor, producția de grîu 
să fie și mai mare.

O®O----------

In sala războaielor de covoare plușate de la Uzinele Textile Cis- 
pâdie.

să-și îndeplinească și să-și depășească 
sarcinile de plan pe semestrul I al 
anului 1962. La întreprinderea fo
restieră Gura Humorului, de pildă, 
producția globală a fost realizată în 
proporție de 105,9 la sută, iar pro
ducția marfă în proporție de 107,6 la 
sută, realizîndu-se în același timp e- 
conomii la prețul de cost în valoare 
de 41 000 lei, iar beneficii peste plan 
în sumă 
Buliga,

La gospodăria agricolă colectivă din 
Ceacu, regiunea București, au poposit 
cu cîteva săptămîni In urmă Inginerul 
zootehnist Valentin Hîncu și medicul ve
terinar Arcadie Niculică, pentru a prelua 
o experienfă valoroasă a colectiviștilor 
de aici în creșterea păsărilor. Experienfă 
G.A.C. din Ceacu constă in organizarea 
cu cheltuieli minime a unui incubator 
— tip cameră cu ajutorul căruia gospo
dăria și-a dublat numărul păsărilor, a- 
jungind 
hectare.

După 
torului,
sare, cu întreaga experienjă pusă la dis- 
pozifie de gazde, cei doi specialiști 
s-au întors la Ștefănești, raionul Boto
șani. Cu posibilităji locale, și la Ștefă
nești s-a construit un incubator cu o ca
pacitate de 11 000 de ouă după modelul 
celui din Ceacu Intr-o clădire nefolosită 
de gospodărie. Lucrarea a durat șapte 
zile și a costat circa 7 000 de lei, chel
tuieli ce pot ti amortizate de la prima 
serie de pui.

nisfă a candida- 
ților de partid

de 765 000 lei. (De la Ion 
instructor de partid).

BUCUREȘTI. Co
mitetul de partid 
de la Combinatul 
de cauciuc Jilava 
desfășoară o susți
nută muncă de e- 

candidafilor de 
rîndurile munci- 

inginerilor din ac-

ducafie în rîndurile 
partid, precum și în 
torilor, tehnicienilor, 
tivul fără partid.

De curînd, comitetul de parfid a or
ganizat o întilnire între membrii comi
tetului, membrii de partid cu vechime 
mai mare în partid și candidați de 
partid și tovarăși din activul fără partid. 
In cadrul acestei întîlniri s-au purtat 
discuții pe tema „Cum mă pregătesc 
pentru a deveni membru de partid".

Au luat cuvînful numeroși particl- 
panfi la întilnire, printre 
gan, Elena Căpăjînă, T. 
Păducel, și alții.

In încheiere, tovarășa
lae a făcut o prezentare a romanului 
„Mitrea Cocor". (De la Al. Fotescu, 
corespondent voluntar).

Lacul Călțun de la poalele Negoțului —- Munții Fag ar aș.
--------- ■ - .....................    ■..... 1 "-Ai*"»

care Ion Dră- 
Vufov, Păuna

Nichlina Nico-

Lucrări gospodărești
In cuprinsul raionului „30 Decem

brie" din Capitală s-au realizat o 
serie de noi lucrări gospodărești și 
de înfrumusețare a străzilor și car
tierelor. A fost terminat pavajul 
complexului de blocuri Magheru- 
Kuiltîșev, iar din beneficii peste 
plan s-a asfaltat strada Petre Cre- 
țu. In prezent se lucrează la ame
najarea și asfaltarea străzii Muntea- 
nu. In parcuri și spații verzi s-au 
replantai flori de vară.

❖|O

așa-numita ieșire din 
spațiu, pentru a putea 
obține noua repartiție. 
Această cerere putea fi 
rezolvată, cu'puțină bu
năvoință, pe loc sau în 
cel mult 2—3 zile. Or, 
ea a fost soluționată a- 
bia acum, la mai bine 
de o jumătate de an de

'ț-L' S
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Te-ai prezentat la 
serviciul spațiului loca-

■ tiv. Dorești o simplă in
formație sau ai de în
registrat o cerere ; sînt 
trebuii mărunte, simple, 
dar necesare. De aceea 
și munca funcționarilor 
de la ghișeele respecti
ve își are însemnătatea 
ei. Acolo unde activita
tea este bine organiza
tă și se muncește ope
rativ, solicitanții sînt 
mulțumiți, cîștigă timp 
prețios pe care 
consacra altor 
tați folositoare.

Recent, ni s-a 
lat însă că la unele ser
vicii de spațiu locativ 
se lucrează încă încet gul instituției, 
și greoi, iar rezolvarea 
unor cereri durează în 
mod nejustificat săptă
mîni și chiar luni de 
zile. Iată un caz. ' '

Anul trecut, prin luna 
decembrie, Radu Șuică, 
salariat la Direcția 
P.T.T.R. a Capitalei și 
regiunii București, s-a 
mutat intr-un bloc nou 
din raionul „23 August", 
înainte, el locuise în 
raionul „30 Decembrie". 
De aceea, a făcut o ce
rere la serviciul spațiu
lui locativ de pe lingă 
Sfatul popular al raio
nului „30 Decembrie", 
solicitînd să 1 se iacă

și-l pot 
activl-

semna-

Pe marginea unor 
scrisori

la înaintarea cererii, 
după ce omul bătuse 
de nenumărate ori pra-

După cum reiese din 
scrisori atle corespon
denților voluntari, o 
cauză a unor lipsuri de 
genul celor semnalate 
o constituie deficiențe
le existente în stilul de 
muncă al unor servicii 
de spațiu locativ. Co
respondentul nostru vo
luntar Dumitru E. Gheor
ghe, tehnician la Uzine
le „Grivița Roșie", arată 
că programul de lucru 
al unor servicii de spa
țiu locativ este defec
tuos. „Intr-o după masă 
— relatează el — m-am 
dus la spațiul locativ 
al raionului „16 Februa-

rie' ou o csiere de „in
trare în spațiu“. După 
două ore de așteptare 
la ghișeu, mi s-a spus 
că cererea mea nu poa
te fi înregistrată decît 
marțea și vinerea de 
dimineață, așa du,pă 
cum prevede progra
mul. Cu alte cuvinte, 
trebuia să pierd o zi 
din producție. Din cu
riozitate, m-am dus să 
văd dacă și la spațiul 
locativ al raionului Gri
vița Roșie se procedea
ză la fel. Acolo am con
statat că munca e or
ganizată mai bine și că 
problemele sînt rezol
vate operativ. Te pre
zinți cu cererea fie di
mineața, fie după masa, 
și ea este înregistrată 
imediat".

Asemenea deficiențe 
existente în munca unor 
servicii de spațiu loca
tiv pot fi ușor înlătura
te, dacă din partea lu
crătorilor acestor insti
tuții există dorință și 
simț de răspundere în 
îndeplinirea
încredințate. în 
tă privință un 
seamă îl are și 
Iul exercitat în 
nență de către
tele executive ale sfa
turilor populare.

p. T.

sarcinilor 
aceas- 
rol de 

oontro- 
perma- 
comite-

I

(- EXPOZIȚII DE ARTĂ PLASTICĂ ] 

[ In sala „Dalles" din b-dul Băl- ) 
( cescu este deschisă expoziția pic-. •! 
I torului H. H. Catargi, maestru ] 
[ emerit al artei, care prezintă un J 

. f ansamblu bogat de picturi în ulei -{
( și acuarele. In aceeași sală ex- ] 
[ pune sculptorul Ion Vlad, care J 
( prezintă peste 30 de lucrări: •! 
f sculptură monumentală și deco- j 
l rativă, portrete, compoziții. J 
( *I Sala Galeriilor de Artă din j 
[ b-dul Magheru 20 găzduiește ex- J 
( poziția tînărului pictor orădean, \ 
f Victor Cupșa.

( IAȘI (coresp.
I Colectivul Filarmonicii de
( „Moldova” din Iași a prezentat j 
( în stagiunea 1961—1962 389 con- J 
f certe, la care au luat parte 107 329 j 
f auditori. Filarmonica a avut per- j 
f manent în atenția sa îmbogăți- J 
I" rea repertoriului cu cele mai va-i 
( loroase lucrări ale compozitorilor j 
ț clasici și contemporani. In acea-J 
( stă stagiune au fost prezentate j 
[ peste 30 de lucrări românești, ) 
f printre care Suita I de G. Ene- ] 
j- seu, „Eroii Jiului” de C. Bob eseu, j 
f Suita, IlI-a de I. Dumitrescu, pre- j 
[■ cum și primele audiții cu suitele J 
f I și a Il-a „Iancu Jianu” de M. j 
[- Chiriac, Simfonia primăverii de M. J 
( Negrea și altele. Au fost organi- j 
(• zale numeroase concerte simfo- J 
( nice populare la sate, audiții mu- ] 
( zicale, concursuri și concerte-lec- J 
r ■ 1
f f

I 

f 
[ 
a-

BILANȚ MUZICAL

„Scînteii”).
Stat 1

J 
ții pe teme ca: „Realizările pe l 
tăiîmul muzicii în anii regimu- j 
lui democrat-popular", „Cum să J 
înțelegem muzica”. „Limbajul j 
muzicii”, „Natura, izvor de inspi- ț 
rație muzicală”.

,,\_z ÖU. j
,Limbajul ]

In schelele ploieștene activează) 
2 000 de artiști amatori.

Formațiile artistice din schelele J 
petroliere Băicoi, Moreni, Cîmpi- ] 
na și Boldești au prezentat, în ) 
ultimele săptămîni, numeroase ] 
spectacole oglindind, mai ales în J 
programele brigăzilor artistice de ] 
agitație, diverse aspecte din via- J 
ța și activitatea petroliștilor.

SPECTACOLE
PENTRU PETROLIȘTI

Pentru aplicarea 
Hofărîrli Comite
tului Central al 
P.M.R. și a Consi
liului <.................
din iulie 
hotărîre 
prevede majorarea 
salariilor 
materialelor de construcții. Ea se aplică 
începînd de la data de 1 august a.c. 
lată unele amănunte primite de la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor, în 
legătură cu prevederile acestei hotă- 
rîri.

In anii puterii populare au luat o 
mare amploare construcțiile industriale, 
de locuințe și social-culturale. Conco
mitent a sporit și producția materiale
lor de construcții. S-au creat noi în
treprinderi de ciment, prefabricate, că
rămizi etc., iar cele existente au fost 
dezvoltate și modernizate. Au fost or
ganizate cursuri pentru 
lificării muncitorilor la 
cii moderne cu care au 
aceste întreprinderi.

Colectivele fabricilor 
de construcții au produs cantități în
semnate de ciment, cărămizi, geamuri 
și alte produse. Numai anul trecut s-au 
realizat, în plus față de anul prece
dent, 254 000 tone ciment, materiale 
de zidărie în echivalenți a 73 milioane 
bucăți cărămizi, materiale de înveli- 
tori în echivalenți a 13 milioane bucăți 
țigle, 7 milioane mp carton asfaltat și 
altele.

în decursul anilor au fosf luate o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
salarizării muncitorilor din această ra
mură a industriei. Pe baza Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri aprobată recenf, 
salariile tarifare ale munciforilor din 
industria materialelor de construcții se 
majorează, în medie, cu 10 la sută. 
Majorarea salariilor tarifare se aplică 
și muncitorilor din întreprinderile sau 
secțiile similare aparținînd altor mi
nistere și organe centrale. Creșteri 
procentuale mai mari, de circa 12-14 
ia sută, sînt prevăzute pentru catego
riile inferioare de salarizare. Prin noua 
majorare a salariilor, un muncitor de 
categoria a IV-a, rețeaua I, va primi 
un spor anual suplimentar la salariul 
tarifar de 864 lei; un muncitor de ca
tegoria a Vl-a, rețeaua II, va primi 
732 lei.

Hofărîrea Consiliului de Miniștri mai 
prevede ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să fie îmbunătățite indicatoarele tari
fare de calificare penfru meseriile spe
cifice din industria materialelor de 
construcții. Această prevedere are ca 
scop o mai bună corelare a încadră-

de Miniștri
> 1961, o

recentă

muncitorilor

e:

20“, revistă de literatură 
și-a început apariția în pri- 
ale anului 1961. Ea a fost

se

„Secolul 
universală, 
mele luni 
înființată cu menirea de a populariza 
succesele literaturii progresiste con
temporane mondiale, de a-i informa pe 
cififori asupra problemelor și preocu
părilor actuale ale vieții literare inter
naționale.

Trecînd în revistă cuprinsul nume
relor apărufe pînă în prezent,
poate afirma că redacția a reușit să 
răspundă, înfr-o anumită măsură, 
cestor sarcini.

Cititorii au apreciat lucrări sau 
mente de lucrări 
literatura 
„Secolul 
nariul „Evadarea lui mister Mc. Kinley' 
de L. Leonov, capitole din povestirea 
autobiografică „Stele în plină zi" de 
O. Berggolf, un fragment din romanul 
„Vi-I prezint pe Baluev" de V. Kojev- 
nikov, nuvelele „Amfora" de K. Paus- 
fovski, „Ochi de cămilă" - ■
mafov, „La lumina zilei" i 
kievici ț. a.

în paginile revistei au 
na tiparului unele lucrări 
tura actuală a țărilor de 
populară.

Creația progresistă din 
sene a fosf reprezentată 
prin nuvele sau fragmente de roman, 
și mai mult prin lucrări dramatice (prea 
numeroase chiar în raport cu echili
brul necesar dintre genuri): „Orfeu în 
infern" de Tennessee Williams, „Vizita 
bătrînei doamne“ de Diirrenmaff, „Dom
nul Biedermann și incendiatorii“ de M. 
Frisch, „Bulevardul Durand" de A. Sa
lacrou, „Maria da Ponte" de G. Fi
gueiredo", „Joe Hill" de B. Stavis.

Au apărut, de asemenea, un număr 
de studii și articole de sinteză, între 
care „Eroii comuniști ai Donului li
niștit" de I. lanosi, „Unitatea culturii

M. Roșea, „Perspective 
sovietic" de Tatiana Nico- 

nou didacticism și fîlcul lui 
Elena Vianu, „Critica mili-

semnificative 
sovietică, publicate 

20", printre care :
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din 
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see-
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litera-

văzut
din 
democrație

țările spu
mai puțin

negre” de 
în romanul 
lescu, „Un 
ascuns" de
fantă și unele probleme ale dezvol
tării prozei italiene contemporane« de

fn legătură cu majorarea 
salariilor muncitorilor 

din industria materialelor 
de construcții

din industria

ridicarea ca- 
nivelul tehni- 
fost înzestrate

de materiale
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noi, introduse x 

cu mecanizarea și automatiza f 
procese de producție.
baza aceleiași hotărîri, șl tot cu

dată 
unor

Pe 
începere de la 1 august a.c., sînt ma
jorate și salariile tarifare ale munci
torilor încadrați pe listele de funcțiuni 
din activitatea auxiliară a întreprinde
rilor din industria materialelor de con
strucții. Un lăcătuș mecanic din fabri
cile de ciment, bunăoară, încadrat la 
categoria a Vll-a, va beneficia, la sa
lariul tarifar, de un spor anual supli
mentar de 1 344 lei,

Odată cu aplicarea majorării sala
riilor muncitorilor se va aplica și creș
terea salariilor tarifare ale personalu
lui administrativ din întreprinderile de 
materiale de construcții. Hofărîrea pre
cizează că toți salariații cărora li se 
majorează salariile beneficiază în con
tinuare de drepturile pe care le-au 
avut în funcție de nivelul salariilor ta
rifare, chiar dacă în urma majorării 
depășesc plafoanele de salarii stabilite 
prin reglementările în vigoare.

Majorarea salariilor muncitorilor din 
industria materialelor de construcții 
constituie un nou stimulent în activi
tatea lor de aprovizionare a șantiere
lor cu cantități sporite de materiale de 
construcții cît mai ieftine șl de o ca
litate cît mai bună.

ÙMVZÂAMlè
— cl- 
16,30; 
12,30; 
21,15), 

23 August (8 ; 10,15; 12,35; 14,35; 17; 19,45; 
....................... Dinamo (20), Stadionul 

(20,30), Grădina Progresul

Despina Miadoveanu ș.a. Tn paginile 
revistei au fosf reproduse și articole 
Interesante apărufe în alle țări.

„Secolul 20" a căutat să-și informeze 
cititorii nu numai asupra fenomenului 
literar, dar și asupra vieții artistice, 
îndeosebi a teatrului și artelor plas
tice și înfr-o oarecare măsură asupra 
cinematografiei și muzicii. Rubrica 
„Liferafura în arfe și spectacole" se 
citește cu interes. Au fost pu
blicate portrete literare — unele 
bine realizate — despre scriitori de 
prestigiu (K. Fedin, A. Tvardovski, 
V. Ketlinskaia, Lu Sin, Pablo Neruda, 
S. O'Casey, G. Apollinaire, A. de 
Saint Exupéry, P. Vaillant Couturier, 
G. Vigorelli, H. Böll, M. Radnôty), 
precum și interviuri cu personalități

Revista revistelor

socialiste întîrzie să fie aduse la cu
noștința publicului, în „Secolul 20”.

Un merit al revistei este faptul că 
a căutat să-și lărgească aria tematică, 
consacrînd numere întregi literaturii 
unor continente (numărul afro-asiatic 
sau cel lafino-american), unor teme 
speciale (numere închinate satirei, lite
raturii șființifico-fantasfice etc.). Publi
carea unor numere de acest fel poate 
oferi cititorilor o informație cuprin
zătoare, concludentă, privind literatura 
unor întregi popoare, sau domenii im
portante ale creației literare.

Căutările de acest fel nu au fost 
însă întotdeauna încununate de suc
ces ; unele numere au tost monotone 
sau au alunecat spre aspecte minore, 
în aceste numere „antologice“ s-au 
îngrămădit, de obicei, prea multe 
scrieri de cîteva pagini, nesemnificati
ve. Ultimul exemplu de acest fel ni-l 
oferă nr. 2/1962 
număr pe bună 
presa literară.

Critica literară

consacrat 
dreptate

călătoriilor, 
criticat în

marcante ale vieții culturale. Prezen
tarea grafică a revistei este în gene
re îngrijită, atractivă.

Cu toate acestea, în 
vistel se manifestă 
se neajunsuri. Astfel, 
20“ apar uneori lucrări 
care nu sînt dintre cele mai 
nificative sub raport ideologic 
fistic ; sumarul reflectă adesea 
fența unor criterii arbitrare de 
ție, ca și deficiențe de informare.

Din literatura apuseană sînt alese 
uneori scrieri nereprezenfafive, care 
consumă spațiul ce ar fi trebuit să fie 
consacrat unor lucrări de o mai mare 
valoare artistică și cu un mesaj social 
viguros. (De pildă romanul „Vă place 
Brahms?“ de Françoise Sagan, publicat 
integral ; pentru informarea cititorilor 
revista ar fi putut da, eventual, un 
fragment, dar el trebuia însoțit și 
de o luare de poziție critică, un 
mentariu al redacției pe marginea 
crării respective).

Deși creația scriitorilor din țările 
cialiste este reprezentată în majorita
tea numerelor apărute, totuși, unele 
succese do seamă ala literaturii reallst-

paginile re- 
încă serioa- 
în „Secolul 

i beletristice
sem- 

și ar- 
exis- 

selec-

cititorii 
ori părerea că 
pubice lucrări 
dar această cerință

și-au expri-
re- 
de

co- 
lu-

so-

?i 
mat de mai multe 
visfa ar trebui să 
proză mai ample, 
îndreptățită n-a avut, pare-se, în redac
ție, ecoul cuvenit. Apariția, la anumite 
intervale a unor opere de valoare deo
sebită reproduse integral (eventual în 
două-trei numere consecutive) și înso
țite de cîte un studiu corespunzător, ar 
face să crească prestigiul revistei. Evi
dent, publicarea de fragmente nu 
poate ține locul reproducerii unor texte 
integrale. Cu atît mai mult cu cît în re
vistă apar de multe ori fragmente prea 
reduse și care (ca în cazul roma
nului „Pardosul" de Lampedusa), nu 
oferă cititorului posibilitatea de a-și 
face o părere asupra operei șl a au
torului ei.

La rubricile de teorie și critică ale 
revistei, redacția s-a orientat cu pre
cădere spre articole scurte, recenzii și 
note. Deși multe la număr, ele nu pot, 
desigur, suplini absența studiilor sin
tetice, de orientare, care apar rar, 
după cum aceste studii nu pot fi în
locuite nici de „portretele” scriitori
cești, chiar dacă sînt bine scrise. Pe 
de alfă parte, se Impune observația

că, în timp ce în revistă apar încă 
puține studii consacrate unor maeștri 
ai literaturii contemporane sau axate 
pe probleme actuale ale creației li
terare, s-a acordat spațiu larg unor ar
ticole dezvoltate despre scriitori ca, de 
pildă, L. Durrell, situați departe de 
filonul realist al literaturii apusene.

Dacă publicarea unor texte, mai judi
cios alese, din literatura progresistă con
temporană reprezintă o sarcină princi
pală a revistei „Secolul 20”, luarea de 
pozifie față de problemele actuale ale 
creației literare, față de curentele din 
literatura contemporană, față de dife
ritele teorii de estetică, precum și 
prezentarea critică a unor opere sau a 
unor autori trebuie să stea, de aseme
nea, în centrul atenției colectivului re
dacțional. Tn aceeași ordine de idei, 
credem că revista va cîștiga dacă — 
fără a pierde din vedere specificul ei 
— va face loc în sumarul numerelor 
următoare genului publicistic, înfățișînd 
rolul și contribuția literaturii contempo
rane în soluționarea problemelor poli
tice la ordinea zilei.

Aspectul grafic al revistei suferă din 
pricina faptului că uneori apar în pa
ginile ei ilustrații confuze, neexpresi
ve, promovate sub pretextul „moder
nismului”. lată cîteva exemple de ilus
trații, desene, gravuri nereușite, expe
rimente formaliste, sau care sînt pur și 
simplu neinspirafe : ilustrația lui 
H. Guttman la fragmentul de roman 
de Juan José Manauta (în nr. 5/1961), 
ilustrația lui P. lacobi la lucrarea lui 
Aș-Șarkaui (nr. 6) și ale Valentinei Bar- 
du la romanul lui A. Vasiliev (nr.7—8). 
Și în selecția desenelor semnate de ar
tiști de pesfe hotare redacția proce
dează cîteodafă cu insuficientă exi
gență. Uneori și copertele au slăbi
ciuni similare, ca în cazul numerelor 
3/1962, (autor T. Mironescu), nr. 4/1962 
(aufor N. Șerban) ș.a. Vorbind despre 
prezentarea grafică esfe necesar să-i a- 
fragem atenția că litera cu care sînt 
culese unele texte este prea mică, 
ilizibilă.

Bizuindu-se pe un activ larg . de 
colaboratori competenți, alegînd cu 
mai multă grijă materialul beletris
tic, vădind exigență și fermitate în 
comentarea critică a fenomenului lite
rar internațional, revista va reuși să 
lichideze lipsurile semnalate și să se 
ridice la înălțimea cerințelor masei de 
cititori.

M. POP

CINEMATOGRAFE. MONGOLII 
nemascop : Patria (9,30; 11,45; 14; 
19; 21,15), Elena Pavel (8; 10,15;
14,45; 17,15; 19,45; 22; grădină —
22), Stadionul ...
Republicii (20,30), Grădina 
(20,30). UN PUMN DE NOTE — cine
mascop : Republica (9,30 ; 11,45; 14; 16,45; 
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. 
Frimu (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 ; 10; 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- 
lecsandri (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Ti
neretului (10.30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,45; 
21), Alex. Sahia (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. . 
Frimu (20,30), înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18; 20), Vasile Roaită (10; 12; 
16; 18; 20; grădină - 20,30), Stadionul 
Ciulești (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; 
10,30; 20,30), Unirea (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 SĂ ȘTIU TOT, nr. 20 
— ACOLO UNDE FUGE RENUL — IN 
CUIB STRĂIN - SECRETUL PANTO- 
FIORILOR DE AUR: Timpuri Noi (. ’ea- 
ză în continuare de la orele 10 1 2)).
POST-RESTANT : rulează la cine .0- 
graful Maxim Gorki (16; 18; 20).' ÎN
VIEREA — ambele serii : Cultural (15,45;
19.30) , Munca (16; 20). ALBĂ CA ZĂ
PADA : rulează la cinematograful Alex. 
Popov de la orele 9,30 la 21 în continuare. 
AL NOUĂLEA CERC : 8 Martie (15; 17;
19; grădină — 20,30), Libertății (10; 12; 
16; 18; 20; grădină — 20,30). CIND VINE 
DRAGOSTEA : Grivița (15; 17; 19; 21). 
DUELUL N-A AVUT LOC ; Flacăra (16; 
18,15; 20,30). LUNGA NOAPTE A LUI '43: 
Tudor Vladimirescu (16; 18; 20; grădină — 
20,15). M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE : 
Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 
18; grădină - 20,15), Floreasca (16; 18.15;
20.30) . CIND COMEDIA ERA REGE : 
Popular (10,30; 15; 17; 19; 21). I. Plntille 
(15; 17; 19; grădină - 20,15), Luceafărul 
(15; 17; 19; grădină — 20,30). OMUL AM- 
FIBIE : Moșilor (16; 18; grădină — 20,15). 
NUMAI O GLUMĂ rulează la cinema
tografele Donca Simo (15; 17,10; 19,15; 
grădină — 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul . 
televiziunii, 19,15 — Emisiune pentru co
pil : „Dresură de animale" — Filmul 
pentru copii „Călătoria cea mare" — o 
producție a Studiourilor „DEFA“ — Ber
lin. 19,40 — In fața hărții, 19,50 — Ver
suri de dragoste. 20,00 — Filmul „FU
MATUL STRICT OPRIT" — o producer 
a Studioului de Televiziune Bucureș 
20,20 — Filmul ■ artistic „NUNTA LL,?y 
FIGARO“ — o producție a studiourilor 
franceze, după comedia lui Beaumarchais. 
21,50 — EMISIUNE MUZICAL-DISTRAC- 
TIVĂ. Cîntă o formație orchestrală con« 
dusă de Enrico Fanciotti,

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Unele înnourări s-au produs, după-amia- 
za în nord-vestul țării. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 33 de gra
de la Lugoj șl Grivița și 26 de grade la 
Miercurea C'luc, Gheorghleni, Huedin șl 
Cîmpulung Muscel.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 august a.c. : Vremea se menține îii 
general frumoasă, cu cer variabil, mal ; 
mult senin. Pe alocuri vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la mo« 
derat. Temperatura staționară.
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Cuvîntarea rostită de N.

In cartierul Balta Albă din raionul 23 August, în mijlocul unui complex de locuințe în construcție, 
s-a ridicat și o nouâ școală cu 24 săli de clasă. (Foto : M. Cioc)
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numeros pu-

unor misiuni 
în R.P. Ro- 
corpului di-

în sala Palatului R.P. Romîne a 
avut loc vineri seara festivitatea de 
închidere a Festivalului de folclor 
al țărilor balcanice și din zona Mării 
Adriatice.

La festivitate 
stanta Crăciun, 
tetului de stat 
artă, Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Al. 
Buican și O. Livezeanu, vicepreșe
dinți ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
conducători ai altor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, un 
blic.

Au luat parte șefi ai 
diplomatice acreditați 
mînă, alti membri ai 
plomatic, ca și numeroși folcloriști 
străini aflati în tara noastră cu a- 
cest prilej.

în prezidiu au luat loc membri 
ai Comitetului executiv al Consiliu
lui international de muzică popu
lară, conducătorii formațiilor folclo
rice participante la festival, alti oa
meni de artă și cultură.

Festivitatea a fost deschisă 
acad. Iorgu Iordan, președintele 
mitetului național romîn pentru 
Consiliul international de muzică 
populară.

Luînd cuvîntul, președintele Co
mitetului executiv al 
Willard Rhodes, de 
tea „Columbia” din

au participat Con- 
președintele Comi- 
pentru cultură și

de 
Co-

C.I.M.P., prof, 
la Universita- 
New York, a 

spus printre altele că festivalul este 
un eveniment de mare importanță 
deoarece a reunit reprezentanți ai 
popoarelor din aceste țări în stră
dania lor artistică. într-o epocă în 
care neînțelegerea mai dăinuie încă 
în problemele mondiale — a spus 

...... -vorbitorul v- este încurajator să-ti 
redescoperi rudenia omenească cu 
semenul tău prin intermediul mu
zicii și dansului popular.

Minunatele și multele reprezen
tații la care am fost martori în 
timpul acestui festival ne-au condus 
la înțelegerea faptului că țările din 
Balcani și zona Mării Adriatice sînt 
unite printr-o cultură comună, care 
depășește diferentele de limbă și 
naționaiitate.

Vreau să exprim profunda mea 
recunoștință pentru privilegiul de a 
fi participat la acest festival ; a fost 
o experiență bogată și plină de sa
tisfacții.

Conducătorul Ansamblului folclo
ric din R.P. Albania, Selman Kasapi, 
a arătat că desfășurarea acestui 
festival are o deosebită importantă 
internațională pentru faptul că a 
creat posibilitatea să se cunoască 
îndeaproape valorile artistice ale 
creației populare ale popoarelor din 
țările participante, să se schimbe 
păreri în ce privește studierea știin
țifică a folclorului, să servească la 
întărirea prieteniei tradiționale între 
popoarele tarilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice.

Din ceea ce am văzut și învățat 
la Institutul de folclor și la frumoa
sele spectacole ale delegației romîne 
— a spus Ghianka Ivanova Peeva, 
conducătoarea Ansamblului folcloric 
din R.P. Bulgaria — ne-am convins 
de grija mare și susținută pentru 
ocrotirea folclorului în Romînia. 
Ne-am convins de asemenea că po
porul romîn nu numai că păstrează 
și dezvoltă tradițiile creației popu
lare, dar — dăruit muncii pașnice 
și creatoare — construiește însufle
țit noua lui viată. Exprimîndu-mi sa
tisfacția profundă pentru felul cum 
s-a desfășurat festivalul, trebuie să 
subliniez că el a oferit specialiștilor 
largi posibilități de a cunoaște și 
de a aprecia bogăția și varietatea 
excepțională a folclorului tarilor 
balcanice și din zona Mării Adria
tice. îmi exprim speranța că, avînd 
sprijinul și concursul C.I.M.P., ase
menea festivaluri vor deveni în 
viitor o frumoasă tradiție care, pe 
lingă faptul că vor oferi posibilita
tea studierii folclorului, vor contri
bui la o mai bună înțelegere reci
procă, la întărirea prieteniei între 
popoarele acestor țări.

A fost o admirabilă inițiativă a 
Comitetului national romîn pentru 
C.I.M.P., aceea de a organiza acest 
festival care ne-a cucerit pe toți cei 
care am luat parte la manifestările 

i sale — a spus conducătorul forma
ției folclorice Edon din Cipru — Ni
kos Christodoulou. Fără îndoială că 
acest festival a adeverit încă o dată 
existența trăsăturilor comune dintre 
popoarele balcanice, atît în domeniul 
muzicii și dansului, cît și în cel 
al costumelor. în manifestările care 
s-au desfășurat în cadrul festivalu
lui, fiecare țară a prezentat aspecte 
din cultura sa populară. Această cul
tură este o mărturie a tezaurului 
fiecărei țări. El va trebui păstrat ca 

’lumina ochilor și se va păstra prin 
lupta popoarelor țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice pentru 
menținerea păcii în Balcani și în 
lume.

După ce a subliniat interesul pe 
çare l-a stîrnit manifestarea de la

n întrecerea pașnică 
socialismul învinge

președinta 
de cîntece

București, Dora Stratou, 
fondatoare a Asociației 
și dansuri populare „Panegyris’ din 
Grecia, a spus : Sîntem cu toți entu
ziasmați de excelenta organizare, de 
ospitalitatea călduroasă, precum și 
de grija arătată atît din partea or
ganizatorilor. cît și din partea tu
turor celor care îi sprijină. Sîntem 
recunoscători pentru simpatia și dra
gostea pe care ne-au arătat-o bucu- 
reștenii.

Cred că acest festival — a conti
nuat vorbitoarea — are și o impor
tanță deosebită pentru viitorul fol
clorului. Subliniind importanta păs
trării autenticității populare, pros
pețimii, frumusețile dansurilor și 
muzicii populare ea a spus : Dacă 
s-ar pierde toate acestea, cred că 
ar dispare și poezia și dragostea din 
creațiile populare, adică tocmai mij
locul de înțelegere între oameni, 
precum și izvorul de inspirație pen
tru artiști și creatori.

Urez, a spus în încheiere vorbitoa
rea, ca acest festival de folclor să 
constituie începutul unui serios stu
diu pentru binele tuturor celor care 
ne aflăm aci și care avem drept 
scop comun să păstrăm această 
uriașă și unică bogăție.

A luat apoi cuvîntul Orlando Sa- 
violi, conducătorul grupului „Can- 
terini Romagnoli" din Italia, care a 
spus printre altele :

M-au impresionat în mod deose
bit pasiunea și entuziasmul cu care 
publicul romîn a întîmpinat prin 
aplauze în fiecare seară pe partici- 
panții la festival. în fiecare moment 
al vizitei noastre aici, înainte, în 
timpul și după ce grupul nostru a 
prezentat spectacole, am simțit me
reu poporul romîn aproape de inima 
noastră. în magazine, săli de spec
tacole, luînd contact cu poporul, nu 
ne-am simțit în nici un moment 
străini, am avut impresia că ne 
aflăm acasă. Noi considerăm Bucu- 
reștiul demn de a sta alături de ma
rile orașe ale lumii ; construcții nu
meroase, vechi și mai ales noi, străzi 
largi și moderne, ordine și curățenie. 
De asemenea, ne-au emoționat do
rința și efortul depus pentru a se 
realiza un progres cît mai rapid pen
tru ca viața să devină fericită și 
prosperă pentru toți.

Sîntem reprezentanții unui grup 
numeros de intelectuali italieni de 
diferite orientări și de diverse pro
fesii — a arătat în cuvîntul său 
Sergio Liberovici, conducătorul 
grupului „Scurtă înfățișare a miș
cării muncitorești din Italia în pe
rioada 1900—1962“, Pentru prima 
oară, aici, la București, am prezentat 
aceste lucrări ale noastre. Sîntem 
fericiți să știm că opera noastră a 
interesat nu numai pe specialiștii în 
folclor din multe țări din lume, care 
s-au reunit aici, dar și publicul 
bucureștean alcătuit din muncitori 
și intelectuali.

Salutînd ideea organizării festi
valului, conducătoarea grupului U- 
niunea asociațiilor folcloriștilor din 
R.P.F. Iugoslavia, Elena Dopugea, a 
spus : Considerăm că succesul festi
valului constă în aceea că a contri
buit atît la cunoașterea artei popu
lare a popoarelor balcanice și din 
zona Mării Adriatice, cît și la cu
noașterea și apropierea oamenilor, 
iar prin aceasta, la ideea păcii în 
lume. Organizarea festivalului — a 
arătat vorbitoarea — a fost din toate 
punctele de vedere la înălțime.

în continuare a luat cuvîntul 
acad. Iorgu Iordan, care a spus în
tre altele : Festivalul a constituit o 
manifestare impresionantă a artei 
populare din țările balcanice și din 
zona Mării Adriatice, atît prin nu
mărul mare al participanților, cît și 
prin bogăția și valoarea manifestă
rilor care au avut loc. Cei peste 600 
de artiști ai formațiilor folclorice din 
Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia. 
Italia, Iugoslavia și R. P. Romînă 
au fost la București solii muzicii și 
dansului popular ai țărilor lor. Peste 
50 de specialiști și cercetători ai fol
clorului din alte 15 țări din Europa, 
Africa și America au întregit, prin 
participarea lor, caracterul variat al 
manifestărilor ocazionate de acest 
festival. Alt rezultat de seamă al 
festivalului este faptul că el a ofe
rit condiții și posibilități prielnice 
pentru obținerea unui bogat mate
rial științific, privind cercetarea 
comparativă a similitudinilor exis
tente în folclorul țărilor din Bal
cani și din zona Mării Adriatice. 
Manifestările artistice ale festivalu
lui nostru au captat nu numai aten
ția amatorilor de folclor, ele au de
venit o frumoasă serbare internațio
nală a artei populare, care a trezit 
un deosebit interes în rîndul publi
cului spectator bucureștean ce a 
participat în număr mare la toate 
spectacolele. Sîntem convinși, dragi 
prieteni, că participanții la această 
frumoasă manifestare artistică vor fi 
mesageri ai spiritului de colaborare 
și înțelegere reciprocă care a ani
mat festivalul nostru, își vor aduce 
contribuția și pe viitor la eforturile 
de a pune arta în slujba cauzei pă
cii și prieteniei între popoare.

In continuare, acad. Iorgu Iordan 
a înmînat formațiilor participante la 
festival, precum și celor mai tineri 
participanți Ana Țopa și Vasile 
Bura, din R.P. Romînă, și celui mai 
în vîrstă participant — Eugenio 
Bartolotti din Italia, daruri din par
tea Comitetului național romîn pen
tru C.I.M.P., Sfatului populai- al 
Capitalei, Institutului de folclor, Ra- 
dioteleviziunii Romîne, Casei cen
trale a creației populare, Muzeului 
de artă populară și a altor institu
ții, în semn de mulțumire pentru 
prezența la festival, de prețuire a 
strădaniilor lor.

Mulțumind Consiliului internațio
nal de muzică populară, Comitetului 
său executiv și celorlalți membri ai 
săi care au venit la București, tutu
ror celor care și-au adus contribu
ția la reușita manifestărilor, acad. 
Iorgu Iordan a declarat închis pri
mul festival de folclor al țărilor bal
canice și din zona Mării Adriatice.

A urmat apoi un spectacol alcă
tuit din selectiuni din programele 
prezentate în cadrul festivalului.

în aplauzele îndelungate ale asis
tenței, spectacolul s-a încheiat cu o 
horă executată de formațiile artis
tice reunite.

*
Comitetului executiv 
international de mu-

Membri ai 
al Consiliului 
zică populară, conducătorii forma
țiilor folclorice participante la Fes
tivalul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice au făcut 
vineri dimineață o vizită la Comi
tetul de stat pentru cultură și artă, 
unde au fost primiți de tovarășa 
Constanța Crăciun, președintele co
mitetului. Oaspeții și-au împărtășit, 
cu acest prilej, impresiile lor în le- 

.gătură cu organizarea și desfășura
rea festivalului, viața culturală a 
Capitalei. întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★

Vineri seara, Ivan Spasov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria în R.P. Romînă, a oferit 
un cocteil în cinstea participantilor 
bulgari la Festivalul de folclor al 
țărilor balcanice și din zona Mării 
Adriatice. Au participat reprezen
tanți ai Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, membri ai Comi
tetului national romîn pentru Con
siliul international de muzică popu
lară, oameni de artă și cultură, pre
cum și conducători ai formațiilor 
artistice participante la Festivalul 
de folclor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice. (Agerpres)
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Vizita unor oaspeți sovietici
Vineri la amiază I. I. Palețkis, 

vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și preșe
dinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Lituaniene, A. V. An
kudinov, deputat în Sovietul Su
prem, și R. V. Nazarovici, care își 
petrec concediul în tara noastră, au 
făcut o vizită la Comitetul de con-

• La Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare s-a deschis vineri după 
amiază o expoziție de artă plastică. Cele 
aproape 60 de lucrări de pictură si gra
fică, expuse aici, aparțin artiștilor plas
tici amatori din uzinele. întreprinderile și 
instituțiile din localitate. Artiștii plastici 
înfățișează în lucrările lor noul peisaj 
industrial al orașului, construcțiile so- 
cial-culturale ridicate aici in anii puterii

întrecerile sportive ale Festivalului
HELSINKI 3 (Prin telefon de la 

trimișii Agerpres). — Sportivii ro- 
mîni continuă să evolueze cu succes 
la Jocurile sportive prietenești ale 
Festivalului Mondial de la Helsinki, 
în penultima zi de întreceri, luptă
torii N. Martinescu (97 kg) și P. 
David (63 kg) au avut comportări 
meritorii, obtinînd medalii de ar
gint la categoriile respective. Meciul 
de volei masculin R.P.R.—U.R.S.S., 
cîștigat cu 3—1 de echipa romînă, 
a fost urmărit de o asistență record, 
în jocul următor, echipa romînă va 
întîlni selecționata Finlandei, după 
care va susține meciul decisiv cu 
reprezentativa R. S. Cehoslovace.

O serie de atleți romîni au obți
nut mai multe victorii în concursul 
internațional desfășurat la Valkea- 
kovski (150 km de Helsinki), la care 
au mai participat atleți din R.P. 
Bulgaria, Finlanda și alte țări. 
E. Ducu a cîștigat proba de săritu
ră în înălțime cu 2,01 m, iar Z. 
Vamoș a cucerit victoria în probele 
de 400 m (52” 8/10) și 1 500 m 
(3’ 59” 8/10). Au mai terminat victo
rioase Olga Borangic și Ana Beșuan.

TELEGRAME
secții a C.AÆ.R.

MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS: 
Ziarul „Pravda” din 3 august a 

publicat cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la Kalinovka (regiunea 
Kursk) în ziua de 28 iulie.

Șeful guvernului sovietic i-a sa
lutat cu căldură pe consătenii săi 
și a apreciat mult succesele obținute 
de ei în producția agricolă și zoo
tehnică.

„Dacă toate gospodăriile s-ar ri
dica la nivelul Kalinovkăi, a su
bliniat el, țara noastră ar produce 
mai multă came pe cap de locui
tor decît produc acum S.U.A.

Vorbitorul a arătat că pentru a 
asigura pacea este necesar să se 
dezvolte economia tării, să se întă
rească puterea ei. De aceea munca 
pe ogoare și în ferme este în di
rectă legătură cu întărirea păcii.

în continuare, el și-a exprimat 
satisfacția față de succesele indus
triei sovietice. „în trecut, tara noa
stră era înapoiată, dar noi am tran
sformat economia și am ajuns să 
trăim ziua cînd și în ce privește 
producția de oțel am ajuns din

0

în favoarea lărgirii 
comerțului cu țările 

socialiste
Rezoluția a 5 asociații 
comerciale din Japonia

TOKIO. După cum anunță agen
ția Kiodo Tușin, cinci asociații co
merciale din Japonia au adoptat la 
2 august o rezoluție în care cheamă 
guvernul să lărgească în cel mai 
scurt timp comerțul cu țările socia
liste.

Rezoluția cheamă guvernul să 
normalizeze relațiile diplomatice cu 
toate țările socialiste, să stabilească 
relații pașnice și de prietenie cu ele, 
să lichideze discriminarea în comer
țul dintre Japonia și țările socia
liste.

®o------

HAVANA 3 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al Ministerului Forțelor 
Armate Revoluționare, dat publici
tății la 2 august, se spune că în 
intervalul 23—31 iulie nave de luptă 
ale flotei maritime militare a Sta
telor Unite, pătrunzînd în apele te
ritoriale ale Cubei, au staționat zi și 
noapte în dreptul porturilor Havana 
și Măriei. Navele de spionaj sînt do
tate cu puternice instalații radar 
care permit să se efectueze fără în
trerupere zi și noapte observații a- 
supra intrării în porturile cubane a 
navelor aparținînd diferitelor țări și 
asupra ieșirii lor din aceste porturi.

în comunicatul Ministerului For
țelor Armate Revoluționare se ara
tă în continuare că în decurs de 
două zile — la 31 iulie și 1 august 
— avioane de război americane au 
încălcat de 20 de ori spațiul aerian 
al Cubei.

Paralel cu încălcările apelor te
ritoriale și spațiului aerian al Cu
bei, în dimineața zilei de 31 iulie 
soldații americani, care staționează 
la baza maritimă militară de la 
Guantanamo, au deschis de șapte 
ori focul în direcția teritoriului Cu
ban.

Grupului national romîn 
interparlamentare.

ducere al 
al Uniunii

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească au 
fost de față deputății : Ion Pas, 
Barbu Solomon, Traian Ionașcu, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu și Stan- 
ciu Stoian. (Agerpres)
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INFORMAȚII
populare, figuri de muncitori si Intelec
tuali.

• La tragerea Loto-Central din 3 au
gust 1962 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

49, 61, 12, 39, 43, 2, 6, 1, 37, 59. Pre
miul special A : 37, 49, 39. Premiul spe
cial B : 6, 43, 2. Premiul special C s 
59, 12.

Fond de premii : 777 291 lei.

Sub semnul unor întreceri specta
culoase a început competiția de te
nis de masă. După ce a eliminat pe 
Fahazi—Rozsas (R.P.U.) cu 3—2 
cuplul nostru Giurgiucă—Rethi s-a 
calificat în finala probei de dublu, 
urmînd să întîlnească perechea Sao 
Ben-hu, Kui Pao-iu (R. P. Chineză). 
La turneul de tenis de masă parti
cipă jucători și jucătoare din 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Chi
neză Japonia. R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară și alte țări. în proba 
de simplu feminin. Jandrescu a în
trecut cu 3—0 pe Valaste (Finlanda) 
și Rodinen (Cuba). însă a pierdut cu 
același scor în fața sportivei He- 
vessy (R. P. Ungară). Mihalca a fost 
eliminată de Faluti (R. P. Ungară) 
dar a cîștigat concursul de conso
lare. La masculin Rethi a dispus cu 
3—0 de Rainovo (Finlanda) și Mosse 
(Franța). în turul 3 el a fost elimi
nat cu 3—1 de cehoslovacul Chme- 
lik. Al doilea reprezentant al nostru 
Giurgiucă nu a intrat încă în 
concurs.

& Hrușciov la Kalinovka
urmă Statele Unite ale Americii, 
care au cea mai dezvoltată indus
trie din lume”.

„Astăzi le-am depășit în produc
ția de oțel, mîine le vom depăși în 
alte domenii ale producției”. Șeful 
guvernului sovietic a reprodus 
declarațiile ziaristului american 
Schwartz, care a recunoscut că în 
ultima săptămînă industria otelului 
din S.U.A. a produs mai puțin oțel 
decît industria Uniunii Sovietice. 
Ce-i drept, ziaristul american — 
a arătat vorbitorul —- scrie că S.U.A. 
vor ajunge din urmă Uniunea So
vietică. „Se prea poate. Ei au mari 
capacități de producție. Dar cînd 
un călăreț cu calul său întrece 
măcar cu un cap un cal mai bun, 
el începe să fie ferm convins că 
poate să depășească calul cel mai 
iute”.

în cuvîntare se spune că colho
zurile și sovhozurile care au atins 
un înalt nivel de producție trebuie 
să experimenteze mâi larg, să caute 
metode mai avansate de conducere 
a gospodăriei. Șeful guvernului so
vietic a arătat că, după cît se vede, 
hotărîrile adoptate în vederea re
organizării organelor agricole și 
noua structură „sînt justificate de 
viață ca fiind oportune și juste”.

în prezent, în colhozuri lucrează 
oameni instruiti care se pricep în 
multe probleme. Acum este nevoie 
de o muncă organizatorică con
cretă. Numai în aceste condiții poate 
fi sporită producția și redus prețul 
de cost.

DIN ECONOMIA ȚÂRILOR CAPITALISTE

ANGLIA RczervcleGRECIA ] Noi impozite pentru acoperirea 
deficitului bugetar

ATENA 3 (Agerpres). — Proiec
tul de lege fiscal, prezehtat de gu
vern Comisiei legislative parlamen
tare a fost apreciat de opoziție ca 
o nouă ofensivă împotriva nivelu
lui de traj al poporului grec. Pro
iectul de lege stabilește noi impo-. 
zite în valoare globală de 1,9 mi
liarde de drahme mai cu seamă la 
bunurile de larg consum.

După ce a fost criticat de opozi
ție, Theotokis, ministrul finanțelor, 
a fost nevoit să recunoască la 2 au
gust în comisie că guvernul intro
duce noile impozite pentru acoperi
rea dèficitului bugetar.

în cuvîntarea sa. Evanghelidis, 
deputat din partea Uniunii demo
crate de stînga (E.D.A.). a subliniat 
că deficitul bugetului
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Presiuni înalte..

Un grup de colaboratori ai Institu
tului pentru fizica presiunilor înalte al 
Academiei de Științe din U.R.S.S. — 
anunfä agenfia TASS — au pus la punct 
un procedeu nou de presare hidraulică 
a metalelor. Noul procedeu tehnologic 
permite obținerea de semifabricate sub 
formă de fevi și bare cu un profil com
plicat și cu dimensiuni precise, mărin- 
du-se în același timp rezistența meta
lului și menfinîndu-se plasticitatea sa.

Fizica presiunilor înalte deschide 
mari posibilități în domeniul elaborării 
de noi ofeluri și de diferite aliaje a 
căror obținere este de neconceput în 
condiții uzuale. Astfel, la o presiune 
care ajunge la 200 000 de atmosfere, și 
la o temperatură de pînă la 4 000°C — 
potrivit ipotezei emise de Leonid Ve- 
reșciaghin, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. — 
poate fi realizată alierea chiar a mag- 
neziului ușor fuzibil cu tantalul greu 
fuzibil.

Pod rulant pentru reactor! 
nucleari

de 
se 

re* * 
co-

de aur și devize scad...

LONDRA 3 (Agerpres). — După cum 
a anunfaf la 2 august Ministerul Fi
nanțelor, rezervele engleze de aur și 
devize convertibile s-au redus în luna 
trecută cu 185 milioane lire sterline.
Ca urmare a acestei reduceri, rezer
vele de aur șl devize au atins la sfîr- 
șitul lunii iulie nivelul cel mai scăzut 
din ultimele 12 luni. Ele se cifrează as
tăzi la 1 041 milioane lire sterline.

cii al S.U.A., „rata șo
majului în Statele Uni
te s-a situat în conti
nuare peste procentul 
de 4 la sută, promis de 
către Administrație“. 
„5,3 este un procent 
destul de ridicat pentru 
economia noastră" — a 
adăugat Wolfbein.

zenf telespectatorii să nu poată re
cepționa direct semnalele retransmise 
de satelit. Este vorba, deci, de un 
prim pas în releiarea la distante mari 
a programelor de televiziune.

în viitor, este de presupus că se 
va putea plasa un satelit pe o orbită 
circulară care va înconjura Pămîntul 
la 36 000 km, avînd perioada de re- 
volufie 24 ore, egală deci cu perioa
da de rofafie a Pămîntului în jurul 
axei sale ; 
un satelit 
mai mare 
de S.U.A. 
să asigure 
receptoarele de uz curent.

Utilitatea practică a satelitului în 
domeniul telecomunicațiilor poate fi 
de mare însemnătate, mai ales în do
meniul comunicațiilor telefonice inter
continentale. Realizarea tehnicienilor 
din laboratoarele societăților „Beli 
Telephone" și A.T.T. („American 
Telephone and Telegraph Co"), care 
au proiectat și realvat aparatura elec
tronică a „Telstar”-ului (denumire 
prescurtată care înseamnă „steaua 
televiziunii"), a născut un ghem de 
contradicții. înainte de toate, compa
niile americane invidioase .pe profi
turile realizate de A.T.T., caută să 
obțină și ele dreptul de control asu
pra telecomunicațiilor, prin inter
mediul sateliților artificiali. Ca urma
re Congresul S.U.A. dezbate un 
proiect de lege privind crearea unui 
consorțiu la care să participe cîfeva 
mari companii particulare care să 
activeze în ramura telecomunicațiilor 
interspafiale. în același timp, reac
ția cercurilor interesate bănește în 
exploatarea căilor de telecomunicații 
din Anglia. Franfa și alte fări capi
taliste, arată ascufirea concurentei 
între acestea și cele americane.

Dar intenfille businessmenilor de a 
„monopoliza" și „controla" Cosmosul, 
nu se vor înfăptui niciodată. Aceasta, 
în primul rînd, datorită faptului că 
astăzi capitalismul nu poate define în- 
fîiefatea pe tărîmul științei și tehnicii. 
Nu poate fi uitat faptul că încă în 
anul 1959, prin intermediul unui 
sputnic sovietic, s-a transmis pe Pă- 
mînt imaginea părfii ascunse a Lunii.

Cosmosu1 
servească 
Businessui 
poate decît să umbrească reușita a- 
cesfei experiențe tehnico-știinfifice.

MIRCEA BUBULAC, 
inginer la studioul de Televiziune 

din București

să efectueze di-

La biroul central de proiectări 
mașini de la Bytom (R.P. Polonă) 
proiectează un pod rulant pentru 
actori nucleari. Acest pod rulant cu 
mandă de la distantă va permite perso
nalului de deservire 
verse operațiuni fără ca pentru aceasta 
să mai fie nevoie de oprirea reacto
rului.

La același birou se creează un încăr
cător de cărbune cu o productivitate 
de 650 ms de cărbune pe oră. El se 
va deplasa pe șine sau pe rofi și va 
Înlocui podurile rulante, mari.

S-a proiectat de asemenea un cup
tor rotativ pentru arderea clincherului. 
El este în întregime automatizat și este 
deservit de un singur operator. In acest 
cuptor în 24 de ore se pot arde 900 t 
clincher. (Lungimea cuptorului — 150 
m, diametrul — 4,2 m).

Nou feroaliaj cu nichel

Un colectiv compus din lucrători 
de la institutul de cercetări în do
meniul fierului din Hennigsdorf 
(R.D.G.) și ingineri, tehnicieni și 
muncitori de la uzina de ieroaliaie 
din Lippendorf a obținut prin reto
pirea de lupe din fier-nichel în cup
loare electrice cu arc voltaic un fero
aliaj foarte valoros pentru industria 
otelului.

Ședința unei noi
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 

23—27 iulie a avut loc la Budapesta 
ședința Secției de urbanistică și de 
planificare regională a Comisiei per
manente pentru construcții a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
în afară de țările membre ale Con
siliului, au participat ca observa
tori reprezentanți ai R. P. D. Co
reene.

Secția a discutat un raport cu pri
vire la sarcinile planificării regio
nale și ale urbanisticii în țările

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS: 
„Conferința de la Geneva și hotărî- 
rile ei constituie un mare succes al 
forțelor păcii. Noi am simțit întot
deauna și am apreciat marele spri
jin al țărilor socialiste în lupta noa
stră pentru independența Laosului“, 
a declarat prințul Sufanuvong, 
prim-ministru ad-interim al guver
nului de coaliție al Laosului, într-un 
interviu acordat la 2 august la Vien
tiane corespondentului ziarului „Iz
vestia“.

Referindu-se la problemele care 
stau în fata tării, Sufanuvong a e- 
numerat în primul rînd retragerea 
trupelor străine, apoi unificarea ar
matei, aparatului de stat și ținerea 
alegerilor pentru Adunarea Naționa
lă. Acest lucru nu este simplu, a 
subliniat Sufanuvong, dar unele 
realizări au și fost obținute, ceea ce 
ne dă anumite speranțe. Așa, de pil
dă, au fost create trei comitete din 
reprezentanții celor trei părți : Co
mitetul pentru încetarea focului, Co
mitetul pentru unificarea forțelor

provocat de cheltuielile militare ex
cesive și de alte cheltuieli în sco
puri neproductive, iar poporul grec 
este nevoit să plătească pentru a- 
ceasta. Noile impozite înseamnă că 
asemenea cheltuieli vor continua și 
pe viitor și vor apăsa ca o nouă 
povară pe umerii oamenilor muncii.

S.U.A.
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SarcsBiaSe deævoBtàm Laosului
INTERVIUL PRINȚULUI SUFANUVONG

WASHINGTON 2 (A- 
gerpres). — într-un co
municat oficial privitor 
la -existenta șomajului 
în S.U.A. și la folo
sirea brațelor de muncă 
în luna iulie a.c., mi
nistrul muncii al S.U.A., 
J. Goldberg, recunoaș- 

potrivit agenției

1NICÀ
Telstar“, un satelit 

pentru telecomunicații
După cum s-a mai anunfat, S.U.A. 

au lansat un satelit 
mîntului care poate mijloci, pentru 
intervale de cîfeva 
siuni de televiziune ce pot fi recep
ționate în Europa și America.

Satelitul „Telstar” are 80 kg și par
curge în 2 ore 37 minute și 48 se
cunde o orbită înclinată fată de 
Ecuator cu un unghi de 44,7° și a- 
vînd perigeul la 949 km, iar apogeul 
la 5 603 km. Prin aceasta, sateliiul 
se găsește simultan în condiții de 
vizibilitate directă din două puncte 
depărtate pe care curbura pămîntu- 
lui le maschează unul fa|ă de altul 
și între care, așadar, nu s-ar pu
tea face, prin mijloace obișnuite, 
un schimb direct de semnale de 
televiziune. în calitate de sate
lit pentru telecomunicații, el confine 
o aparatură electronică complexă, 
grafie căreia poate recepționa sem
nale de televiziune (imagine și su
net) emise dintr-unul din puncte, 
poate să le amplifice și să le retrans- 
mită către celălalt punct.

în experiențele de releiere a pro
gramelor de televiziune între Euro
pa și America, întreprinse cu „Tel
star“, semnalele de televiziune emise 
de stafiunea din Andover (statul Mai
ne, S.U.A.) au fost recepționate pe 
satelit și după o prealabilă amplifi
care, ele au fost reradiate către 
stafiile corespondente din Euro
pa, instalate una în Franfa la 
Pleumeur-Bodou și alta în Anglia la 
Goonhilly-Downs. Comunicația între 
cele două continente, via satelit, s-a 
putut realiza în ambele sensuri.

Pentru ca antenele de emisie și 
recepfie ale stafiilor terestre să 
poată realiza legătura cu satelitul, 
ele trebuie dirijate în permanentă 
spre acesta, tn acest scop, se folo
sește un dispozitiv complex de re
peraj și urmărire, prin care, cu 
torul a două emifätoare baliză 
te la bordul satelitului, antena 
tiei de recepfie ferestre, care 
iărește circa 300 de tone, este a- 
șezată într-o Dozifie de așteptare. 
Dispozitivele automate de urmărire 
asigură apoi vizarea satelitului.

Datorită mișcării sale de revoluție, 
satelitul este deasupra orizontului 
doar aproximativ 20 de minute, ceea 
ce reprezinlă deocamdală, o limita
re serioasă.

Faptul că receptorul stafiei terestre 
trebuie să fie de o complexitate 
deosebită si că el presupune de ase
menea urmărirea cu o excepțională 
precizie a satelitului, face ca în pre-

artificial al PS-

minute, transmi

cîn-

Pag. 3

Reciproc în legătură cu 
de dezvoltare de perspec- 
în anul 1930.
a dezbătut totodată pro-

membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic 
planurile 
tivă pînă

Ședința 
blemele amenajării periferiilor și a 
stațiunilor de vilegiatură situate în 
apropierea marilor orașe, planul de 
muncă al secției pe anul 1963 și a 
fixat obiectivele principale ale pla
nului de muncă pe perioada 1963— 
1965.

armate și Comitetul pentru unifica
rea aparatului administrativ.

Sufanuvong a spus că deocamda
tă guvernul de coaliție nu a avut 
posibilitatea să se ocupe de proble
mele dezvoltării economice a tă
rii. Dar ele. bineînțeles, vor fi a- 
bordate după rezolvarea sarcinilor 
primordiale legate de stabilirea . pă
cii în tară. în această direcție vor 
trebui depuse foarte multe eforturi. 
Vom avea nevoie de ajutor și con
tăm pe colaborarea cu toate țările 
care pot să ne ofere ajutor fără 
știrbirea suveranității noastre de 
stat.

Referindu-se la interviul acordat 
de prințul Sufanuvong, coresponden
tul „Izvestiei“ scrie că „evoluția 
imediat următoare a evenimentelor 
din Laos va da răspuns la multe în
trebări și îndoieli. Ea va constitui 
o bună verificare a sincerității ce
lor trei părți care au format guver
nul de coaliție, precum și a statelor 
semnatare ale acordurilor de la Ge
neva“.

o®o

Crește șomajul
United Press Interna
tional, că „anuniiți in
dici economici au fost 
în continuare defavo
rabili“. Ca urmare a 
acestui lucru, după cum 
recunoaște o altă per
sonalitate americană, 
Seymour Wolfbein, ex
pert in Ministerul Mun-

în consecință, acesta va fi 
„fix“ de o greutate mult 
ca satelitul lansat recent 
și cu emițătoare capabile 
un semnal suficient pentru

poate și trebuie să 
pentru binele omenirii, 
în iurul „Te|starului" nu
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O nouă tranzacție
împotriva unității Congoului

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMEuE ȘTIRI

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

In spiritul înțelegerii reciproce
Declarațiile Iui K. Waldbrunner despre vizita sa 

Romînăîn R. P.

GENEVA 3 (Agerpres). — în șe
dința din 3 august a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare dele
gațiile țărilor socialiste au demascat 
pe de-a-nțregul manevrele cu ajuto
rul cărora delegațiile occidentale 
s-au străduit să jțustifice într-un fel 
oșrecare refuzul lor de a accepta 
licțiidarea deplină în prima etapă a 
mijloacelor de transportare a armei 
nucleare și încetarea producerii ei.

Reprezentanții occidentali au în
cercat 
gamă 
„jpnă 
există 
dublă

întreaga 
exista o 
întrucît 

arme cu

® Teoria „crepusculului" — o 
nouă încercare occidentală de a 
justifica reiuzul în domeniul li
chidării armelor nuclearo ® Re
prezentanții statelor socialiste au 
demonstrat netemeinicia mane
vrelor la care recurg delegațiile 
țărilor N.A.T.O.

să dovedească că în 
de armamente ar 
a crepusculului“, 
multe categorii de 

destinație, care pot fi folosite

atît ca mijloc de transportare, cît 
și ca armă obișnuită.

Reprezentanții Romîniei, Poloniei 
și Uniunii Sovietice au arătat în 
cuvîntările lor care sînt adevă
ratele scopuri ale manevrelor la care 
recurg delegațiile țărilor N.A.T.O.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
Reprezentantul R. P. Romîne, 

George Macovescu, a scos în eviden
ță-că dintre măsurile pe care sta
tele trebuie să le înfăptuiască în 
fiecare din etapele procesului de de
zarmare, o importanță esențială pre
zintă lichidarea, încă din prima 
etapă, a tuturor mijloacelor de 
transportare la țintă a armei nu
cleare.

El a făcut o analiză a celor două 
concepții care s-au manifestat în 
cursul lucrărilor Comitetului celor 
18 state în această problemă. Con
cepția reflectată în proiectul sovie
tic de tratat, împărtășită întrutotul 
de delegația romînă, prevede ca 
toate mijloacele de vehiculare a ar
mei nucleare la țintă să fie distruse 
încă din prima etapă. în felul a- 
cesta, coșmarul' unui război nuclear 
nu va mai apăsa asupra omenirii, 
războiul prin accident — care pe 
zi ce trece devine o amenințare tot 
mai mare — va deveni practic 
imposibil ; dezlănțuirea unui atac 
prin surprindere va fi în fapt ex
clusă, căci vor lipsi nu numai mij
loacele speciale de folosire a arme
lor nucleare, dar și marile vase de 
război (de suprafață și submarine), 
avioane de bombardament etc.

Puterile occidentale — a arătat 
vorbitorul — propun reducerea cu 
30 la sută a mijloacelor de vehicu
lare la țintă a armelor nucleare. în 
legătură cu aceasta el a menționat 
că există azi în lume arme nucleare 
atît de puternice îneît 
propusă de delegațiile 
nu ar înlătura pericolul 
distrugeri.

Dacă vrem dezarmare 
totală trebuie să curmăm din prima 
etapă primejdia războiului nuclear. 
Dacă vrem să curmăm pericolul 
unui război nuclear, trebuie luată o 
măsură radicală : ori distrugerea 
din prima etapă a tuturor armelor

nucleare, adică tocmai ceea ce țările 
socialiste au propus în 1960 și ceea 
ce țările apusene au respins ; ori 
distrugerea mijloacelor de vehicu
lare la țintă a acestor arme, adică 
tocmai ceea ce am propus și pro
punem acum. Dar puterile occiden
tale resping și această soluție.

Delegatul R.P. Romîne s-a ocupat

apoi de principiul dezarmării echili
brate, arătînd că și în această pri
vință se. înfruntă două concepții : 
cea a unui echilibru în dezarmare, 
a unui echilibru care trebuie păstrat 
în scopul de a se ajunge la o lume 
fără arme și o altă concepție care 
tinde la menținerea în orice mo
ment. a posibilității pentru un stat 
de a rezolva problemele prin folo
sirea forței armate. Prima concepție 
este împărtășită de delegația R.P. 
Romîne ca și de celelalte delegații 
socialiste. A doua este concepția sta
telor N.A.T.O.

Delegația romînă, a spus în în
cheiere George Macovescu, consi
deră că așa cum am procedat și cu 
punctul precedent, și fără să impie
tăm asupra dreptului delegațiilor de 
a discuta, ar fi bine să invităm pe 
cei doi copreședinți să ia în consi
derație prevederile respective din 
proiectul de tratat sovietic și 
schița de proiect american, să 
considerație propunerile care 
făcut și se vor mai face în 
proiect și să încerce să ajungă 
text comun care să fie supus 
tetului într-un termen cît mai

Cuvîntarea lui V. A, Zorin

reducerea 
occidentale 
unor grave

generală și

Șeful delegației U.R.S.S., V. Zorin, 
spus printre altele : Socotim ne

cesar să afirmăm cu toată certitu
dinea că în întreaga gamă a mijloa
celor de transportare a armei nu
cleare nu există nici un „crepuscul". 
Toate mijloacele de transportare ar 
putea fi împărțite în. numai două 
categorii : mijloacele de transportare 
construite în mod special pentru 
încărcătura nucleară de luptă și mij
loacele de transportare astfel cons
truite îneît permit să se dispună atît 
de o parte nucleară cît și de o parte 
de luptă clasică (armă cu dublă 
destinație).

In ceea ce privește prima catego
rie, se pare că dl. Stelle nu se în
doiește că ea trebuie clasificată in
tegral printre mijloacele de trans
portare a armei 
din ce motiv el 
vința celei de-a 
menea îndoieli 
un temei. Toate 
portare a așa-numitei „arme cu du
blă destinație" trebuie categorisite 
fără șovăire printre mijloacele de 
transportare a armei nucleare și nu 
printre armamentele clasice. A pro
ceda altfel ar însemna șă se acțio
neze nu numai în mod absurd, din 
punct de vedere logic, ci și intr-o 
direcție periculoasă din-punctul de 
vedere al fondului problemei, de
oarece aceasta ar însemna să se păs-

a

nucleare. Nu se știe 
are îndoieli în pri- 
doua categorii. Ăse- 
nu au absolut nici 

mijloacele de trans-

din 
ia în 
s-au 
acest 
la un 
comi- 
scurt.

pot fitreze intacte mijloacele care 
folosite în orice clipă pentru un atac 
nuclear.

Răspunzînd la afirmația lui Stelle 
că s-ar putea folosi unele categorii 
de, armamente clasice, reprofilîn- 
du-le în mod special, sau chiar mij
loace de transport cum ar fi nave 
și avioane nemilitare, pentru a se 
transporta arma nucleară la țintă, 
V. A. Zorin a declarat,: Dacă'ar fi 
să spunem că orice categorie clasică 
de armament se poate transforma, 
odată cu dezvoltarea tehnologiei de 
producție a armei nucleare, în mij
loc de transportare, aceasta nu .face 
decît să confirme cererea noastră, 
și nu numai a noastră, ca dezarma
rea generală și totală să fie înfăp
tuită în termene restrînse, fixate cu 
precizie. Desigur, dacă s-ar întinde 
programul de dezarmare pe perioada 
de existență a unei generații întregi 
sau chiar a cîteva generații, în' acest 
răstimp s-ar putea, posibil, să se 
realizeze și un cartuș de revolver cu 
focos nuclear.

în încheiere, V. Zorin a de
clarat că progresul în activitatea în 
domeniul coordonării articolelor re
feritoare la mijloacele de transpor
tare a armei nucleare poate fi asi
gurat numai printr-o examinare se
rioasă, constructivă, a problemei li
chidării totale a acestor mijloace 
încă în prima etapă.

VIENA 3 (Agerpres). — Ziarele 
austriece au publicat declarațiile fă
cute corespondenților de presă de 
Karl Waldbrunner, ministrul comu- tendința de a ține pasul cu cele mai 
nicațiilor și energiei electrice din 
Austria, după vizita sa în R. P. Ro
mînă. După ce a subliniat primirea 
călduroasă și ospitalitatea sinceră 
de care s-a bucurat în Romînia, mi
nistrul a spus : „Toate convorbirile 
cu oamenii de stat, în special cele 
pe care le-am avut cu președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghiu-Dej, 
și cu președintele Consiliului de Mi
niștri, Maurer, precum și cu minis
trul transporturilor și telecomuni
cațiilor, Simulescu. despre proble
mele actuale, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și într-un 
spirit de înțelegere reciprocă și au 
constituit un valoros schimb de ex
periență”.

In continuare, ministrul Wald
brunner a vorbit reprezentanților 
presei despre vizitele pe care le-a

făcut în R. P. Romînă. „Aceste vi
zite — a spus el — mi-au lăsat im
presia că în R. P. Romînă există

înaintate .metode ale tehnicii mo
derne și că acolo se valorifică ulti
mele cuceriri și cele mai noi insta
lații ale tehnicii”.

ACCRA. în capitala Republicii Gha
na, timp de 20 de zile a fost deschisă 
expozi/ia industrială și comercială sovie
tică. Ea s-a închis la 31 iulie după ce a 
fost vizitată de mai bine de 350 000 de 
oameni.

MOSCOVA. Arhiepiscopul Arthur 
M. Ramsay, capul bisericii anglica
ne, a declarat la o conferință de 
presă că scopul călătoriei lui la Mos
cova îl constituie „realizarea unei 
colaborări mai strînse și unei apro
pieri între biserica anglicană și bi
serica ortodoxă rusă“.

SANTIAGO. La mina Lota din 
provincia Concepcion (Chile), unde 
lucrează peste 7 000 de mineri, a iz
bucnit un puternic incendiu, 
neri și-au găsit moartea, iar 
au fost răniți grav.

LONDRA. Continuă greva 
140 de muncitori ai secției de fini
sare- a Uzinelor „Ford“ din Dagen
ham. Ca urmare a lock-out-ului a- 
nunțat de administrație, 6 000 de 
persoane continuă să nu fie admise 
la lucru. !

3 mi- 
alți 10

celor

Ben Bella a sosit Ia Alger

ALGER. Tn după-amisza zilei de 3 
august Mohammed Ben Bella, vice
președinte al Guvernului Provizoriu al 
Republicii Algeria, și membrii Biroului 
Politic a! Frontului de Eliberare Na
țională aflafi la Oran au sosit în orașul 
Alger, capitala Algeriei. Anterior la 
Alger au sosit din Oran Ferhat Abbas, 
fostul președinte al G.P.R.A., Ahmed 
Francis, fost ministru al finanțelor și al

-OjO-

Demonsiratii 
ale dîjmașilor italieni
ROMA 3 (Agerpres). — La 2 au

gust, în diferite regiuni ale provinciei 
italiene Ravenna, dijmașii au organizat 
demonstrații de masă. Astfel de de- 
monșfrafii au avut loc în orașele Lugo, 
Faenza și Cervia. La aceste acțiuni de 
luptă pentru revizuirea contractului 
colectiv de muncă și împotriva hotă- 
rîrii guvernului de a amîna discutarea 
legii cu privire la situația dijmașilor au 
participat 30 000 de dijmași.

economiei al G.P.R.A., și Ahmed 
Boumendjel, colaborator apropiat al 
lui Ben Bella.

TOKIO. Comisia Camerei Inferi
oare a parlamentului japonez pen
tru problemele 
triei a adoptat 
test împotriva 
ților americane 
tul de produse 
lan în S.U.A.

PARIS. Tribunalul militar spe
cial din Paris a pronunțat sentin
țele împotriva a trei asasini O.A.S.- 
iști — foști ofițeri ai armatei fran
ceze. Acuzații Robin și Godeau au 
fost condamnați la 20 de ani închi
soare, iar al treilea, Bernard, la 10 
ani.
Un ofițer american a cerut azil

comerțului și indus- 
o rezoluție de pro- 
intențiilor autorită» 
de a reduce impor- 
japoneze din porțe-

în R. S. Cehoslovacă
FRAGA. După cum transmite a- 

genția Ceteka, R. S. Harold, ofițer 
de stat major la una din unitățile 
de rachete americane, amplasate pe 
teritoriul R. F. Germane, a cerut zi
lele acestea azil politic autorităților 
cehoslovace. El a explicat că face 
acest lucru din cauza discriminării 
rasiale practicate în unitățile mili
tare americane.

NEW YORK. In Taivan a izbuc
nit o epidemie de encefalită și holeră, 
care a'atins proporții însemnate. Au 
fost confirmate 185 cazuri de ence
falită și 170 de holeră, dintre care 

.șapte' mortale.
CARACAS. Guvernul S.U.A. a ce

rut guvernului Venezuelei permisiunea 
de a stabili pe teritoriul acestei țări 
dc?uă baze militare pentru submarine 
și avioane. Ziarul „Clarin” subliniază 
çâ „reprezentanți ai tuturor păturilor 
so.ciale din Venezuela,, pînă și ai celor 
oficiale, obiectează împotriva stabilirii 
acestor baze militare”

CEBCUL VICIOS
(Agerpres). —

Hortt a prietenloi cu tinaril frcmceil la sediul delegației romîne

a ob-
con- 

Festi- 
de

■
•

Dacă ați vedea freamătul tineresc 
din fiece dimineață de la cantona
mentul delegației romîne ! O nouă 
zi de festival începe... în marele hol 
al școlii care ne găzduiește, un grup 
de tineri s-au adunat în jurul pa
noului „foto-f estival". Zilnic, imagi
nile se schimbă. Iată, azi, instanta
nee surprinzînd activitatea de ieri : 
braț la braț, băieți și fete pleacă 
intr-o plimbare prin oraș, avînd pe 
piept însemnele tricolore cunoscute 
helsinkezilor : „Romania" ; festiva- 
Îiștii aplaudînd un spectacol romîn 
într-unul din parcuri ; un rever căp
tușit... cu insigne ; un flăcău de 
lîngă Olt de vorbă cu o fată de pe 
Nil. Imaginile însă, oricît de nume
roase, nu pot oglindi decît în mică 
măsură participarea bogată, calei- 
doscopică, activă, a delegației noas
tre la atâtea și atîtea dintre mani
festările Festivalului. Privirile tine
rilor sînt îndeosebi atrase de un colț 
al panoului, îmbogățit în fiece zi : 
lista premiilor și medaliilor obținute 
în cadrul concursurilor.

Pe coridoare se îngemănează su
nete de acordeon cu zgomotul pa
șilor cuprinși în frenezia călușari
lor. Atențiune, se repetă! Se repetă 
pentru spectacolul internațional la 
care participăm (pînă azi au fost 
vreo 20 de spectacole) și, mai cu 
seamă, pentru spectacolul nostru na
țional de duminică seara.

Timp de o oră, holul brăzdat de

«CKRIV

bluzele albastre ale delegaților are 
ceva dintr-un aeroport cu trafic in
tens : se „decolează” în mai toate 
direcțiile. Hai să vedem programul 
nostru de azi, 3 august. Ca de obi
cei, el cuprinde aproape 30 de par
ticipări. Participăm la seminar'ii și 
întîlniri studențești, primim vizita 
brazilienilor și a tinerilor din Ber
linul occidental, sîntem invitați la
■dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

De la trimisul nostru 
special
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Kouvola, oraș din apropierea capi
talei finlandeze, mergem la baletul 
sovietic și la gala cubaneză, avem 
concursuri de tenis de masă și volei.

Dintre toate, cea mai însuflețitoa- 
re este vizita pe care o facem tine
rilor sovietici pe bordul vasului 
„Gruzia”. Sosim pe chei pe la 10 
dimineața. Sintern întîmpinați cu 
muzică de fanfară. Intîlnirea e cal
dă, ca între cei mai buni prie
teni. Pe vas, din partea gazdei, ti
nerii noștri sînt salutați de tovară
șul Serghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al Comsomolului, care sublinia
ză frățeasca, tradiționala prietenie 
dintre tineretul celor două țări. Ex- 
primînd bucuria de a participa la a- 
ceastă întîlnire, sub semnul nobilë-

lor țeluri ale Festivalului, răspunde 
din partea delegației noastre tova
rășul Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M. De pe mica ți intima 
estradă din salon răsună vesele cin- 
tece sovietice și românești. Reluate 
apoi spontan, improvizat, de către 
toți. La mesuțe se discută, se schim
bă insigne și daruri.

Cîteva zile au trecut doar de cînd 
ne aflăm la Helsinki, dar, fără exa
gerare, ne-am întîlnit cu întreaga 
lume, cu toate continentele... Tinerii 
noștri au legat cunoștințe, au îm
părțit din inimă florile prieteniei și 
păcii care cresc cu atîta dărnicie în 
grădina poporului romîn... Am în
semnat un moment emoționant, al 
întîlnirii noastre cu tineretul din 
S.U.A. : o tînără din New York, care 
așteaptă un copil, a ridicat cu ochi 
înrourați paharul, propunîndu-ne să 
toastăm pentru ca ființa căreia îi va 
da naștere să trăiască într-o lume a 
păcii și înțelegerii. Mi-a zburat gin- 
dul, ca și dv. cei care citiți aceste 
rînduri, la sentimentul asemănător, 
adine uman, exprimat în filmul so
vietic „Pace noului venit".

Căi ale cunoașterii și înțelegerii 
reciproce oferă și numeroasele semi- 
narii și colocvii la care tinerii ro
mâni participă din plin prin rapoarte 
și intervenții primite cu deosebit 
interes. Un important loc pe agenda 
Festivalului l-a ocupat colocviul 
conducătorilor organizațiilor de ti-

neret tn cadrul caruia au fost abor
date problemele păcii și indepen
denței naționale. Conducătorul de
legației romîne, tovarășul Virgil 
Trofin, a evidențiat faptul că ti
neretul țării noastre e crescut 
și educat în spiritul înțelegerii 
între popoare, al coexistenței paș
nice.

Alte participări apreciate de către 
toți cei ce năzuiesc și luptă să 
triumfe ideile Festivalului, delega
ția noastră a mai avut și în cadrul 
seminariilor studențești, consacrate 
democratizării învățământului, pla
nificării economice, la intîlnirea din
tre conducătorii organizațiilor de 
copii, a elevilor din școlile secun
dare. In momentul de față luăm 
parte la dezbateri asupra probleme
lor tineretului muncitoresc și 
sate.

Sîntem prezenți din plin la 
val și pe alte tărîmuri.

■fc
Pînă azi, delegația noastră 

ținut următoarele premii la 
cursurile artistice din cadrul 
valului : Premiul I Orchestra 
muzică populară ; Simion Stanciu 
(nai) ; mezzosoprana Iulia Buciucea- 
nu, soprana Agata Druzescu, teno
rul Cornel Rusu. Premiul II : 
basul D-tru Constantin. Premiul 
III : Nicolae Șarpe (violoncel) ; 
Nicolae Brînduș (pian).

★
Pînă acum sportivii români au cu

cerit în cadrul Festivalului 6 meda
lii de aur, 8 de argint și 1 de bronz. 
Un remarcabil succes a repurtat 
echipa masculină de volei a țării 
noastre care, în turneul la înalt ni
vel, a reușit să întreacă cu scorul 
de 3—1 (15—13 ; 15—6 ; 13—15;
15—9) redutabila echipă a U.R.S.S.

V. VÎNTU

din Congo au intervenit unele fapte 
noi despre care ziarele reacționare 
din Occident scriu că ar deschide ca
lea restabilirii unită(ii fării. Ele citează 
în primul rînd acordul încheiat la 26 
iulie între S.U.A. și Anglia cu privire 
la așa-numitele „principii de bază ale 
formulei de compromis" cu privire la 
Kafanga, De asemenea se face reclamă 
intenției lui Adoula, primul ministru al 
guvernului central din Leopoldville, de 
a elabora o constituie federală pentru 
Congo.

Aceste două aefiuni ușurează oare 
cu adevărat soluționarea problemei 
congoleze în sensul 
refacerii unităfii 
Congoului, al res
pectării integrită
ții și independen
ței sale, așa 
cer hotărîrila 
Unite ?

Din cîfe 
cuprinsul 
rezultă că 
tranzacfie 
participant! la blocul 
în vederea exploatării 
naturale ale Congoului. între semna
tarii acordului se duce de multă vreme 
o luptă acerbă pentru dominafia asu
pra Congoului. Katanga dispune, după 
cum se știe, de importante resurse de 
cupru, diamante, uraniu, cobalt, cad
miu etc. a căror exploatare aduce so
cietăților străine profituri uriașe. Numai 
în cursul anului trecut, beneficiul brut 
al societății „Union Minière du Haut 
Katanga" s-a ridicai la peste 3,3 
miliarde franci belgieni. Aceste profi
turi fabuloase a(î|ă poftele monopolu
rilor din S.U.A. care au reușit să aca
pareze importante pozifii în eco
nomia Katangăi, în așa fel îneît
astăzi ocupă, din punct de vedere al 
investițiilor de capital, locul al doilea 
după cele belgiene. în prezent busi- 
ness-ul american își propune să aca
pareze chiar societatea „Union Mi
nière". Tn calea realizării aces
tui obiectiv se ridică însă rezistenta 
îndîrjită opusă de concurent« belgieni, 
francezi și în primul rînd englezi. Ca
pitalul englez continuă să dispună de 
însemnate poziții economice în centrul 
Africii. El controlează, de pildă, indus
tria extractivă a Rhodesiei vecine și
deține, prin intermediul companiei
„Tanganica Concessions Limited", un

—... oeo

De cîfva timp, în evoluția situației pachet important de aefiuni al concer- 
r------- ... —I. i—r- nului „Union Minière".

Din această cauză Anglia a sprijinit 
acțiunile separatiste ale lui Chombe — 
omul de paie al monopolurilor engle
ze și belgiene — și s-a opus oricăror 
forme de presiuni exercitate asupra 
lui. Poziția Angliei a venit însă nu 
o dată în conflict cu cea a S.U.A., care 
— atîl din considerente economice cît 
și politice și diplomatice — au 
urmărit să-și întărească influenta în 
Congo prin mijlocirea guvernului cen
tral și nu a lui Chombe. Încheind re
centa franzacfie

Comentariul zilei
cum
Organizafiei Națiunilor

s-a aflat pînă acum despre 
acordului 

el nu este 
încheiată

anglo-american, 
decît o nouă 
între principalii 
militar N.A.T.O. 
marilor bogății

cu Anglia, se pare 
însă că S.U.A. au 
hofărîf să schimba 
tactica pentru rea
lizarea telurilor lor. 
Continuînd să-l sus
țină pe Adoula, 

monopolurile americane fac acum 
avansuri sporite și lui Chombe.

Concesii fată de Chombe cuprinde 
și proiectul constituției federale al Iul 
Adoula. Este semnificativ că pentru 
definitivarea acestui proiect Adoula va 
avea concursul unor experji ai O.N.U. 
de naționalitate... britanică. Adoula 
care, numai cu pu|ină vreme înainte, 
declara deschis că orice discufie cu 
Chombe este zadarnică, propune acum 
nici mai mult nici măi puțin decît o 
federafie care să fie încheiată nu în
tre „provinciile" unui singur sfat, cl 
între mai multe „state membre". De 
fapt însuși Chombe a cerut același 
lucru cu prilejul conferințelor de la 
Tananarive și Coquilhaltville.

Tn aceste împrejurări, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U,, U Thant, a 
adresat un apel tuturor statelor membre 
ale O.N.U., cerîndu-le „să facă uz de 
toată influenta lor și să depună toata 
eforturile în favoarea unei reglemen
tări rezonabile și pașnice în Congo", 
a lichidării secesiunii Katanaăi. Acordul 
anglo-american nu oîeră însă o bază 
pentru aceasta. El este de fapt o bază 
pentru continuarea luptei de influentă 
anglo-americană cu privire la Congo.

Poporul congolez, toți cei care spri
jină lupta sa dreaptă sînt convinși că 
singura solufie pentru curmarea si
tuației primejdioase din Congo o con
stituie traducerea în viafă a rezoluții
lor Consiliului de Securitate, în scopul 
refacerii fără compromisuri a unității 
greu încercatei republici din Africa 
centrală.

NICOLAE N. LUPU

Foștii ocupanti în• * •
COPENHAGA 3 (Agerpres). — In 

dimineața zilei de 3 august la Co
penhaga a sosit într-o vizită oficială 
de trei zile o escadră de nave ale 
flotei maritime militare a Germaniei 
occidentale, alcătuită din trei con- 
tratorpiloare de escadră. Navele 
vest-germane ancorează exact în 
dreptul aceluiași chei din Copenha
ga de unde la 9 aprilie 1940 hitle- 
riștii au început ocuparea Dane-, 
marcel.

Ziarul „Ekstrabladet“ publică scri
soarea unui fost deținut dintr-un la
găr de concentrare, care se pronun
ță vehement împotriva acordării de 
ospitalitate foștilor ocupanti. „Este 
un fapt tragic că la numai 17 ani 
după alungarea hitleriștilor din Da
nemarca sîntem din nou siliți să

Anglia și „cei șase

AI TRATATIVELOR DI LA BRUXELLES
BRUXELLES 3, 

„Negocierile desfășurate timp de 
nouă luni în legătură cu cererea 
Angliei de a adera Ia Piața comună, 
relatează Reuter, au intrat vineri în
tr-un stadiu critic, odată cu discu
țiile în problema agriculturii Com- 
monwdalthului". Heath, delegatul 
Angliei, a făcut o declarație în care, 
după cum transmite agenția U.P.I., 
fără să „respingă" propunerile „ce
lor șase", le-a adus vreo... 20-30 de 
amendamente.

„Declarația lui Heath, a spus un

purtător de cuvînt al Comisiei exe
cutive a C.E.E., nu conține nici un fel 
de concesii pe care cel șase le cer 
britanicilor’. „în general, în cercu
rile Pieței comune, relatează France 
Presse, domnește impresia că nego
cierile continuă să se învîrtească în
tr-un cerc vicios, britanicii prezen- 
tînd „celor șase" idei și principii pe 
care aceștia le-au respins săptămîna 
trecută".

• ■ X n„vizita
găzduim musafiri nepoftiți, pe care 
ne vine foarte greu să-i uităm".

în urma numeroaselor proteste, 
din programul „vizitei" a fost ex
clusă depunerea de coroane la mo
numentul marinarilor danezi care 
și-au pierdut viața în timpul celui 
de-al doilea război mondial.
-----  —o«o-----

Acuzat că a scris 
adevărul !

( Ziaristul negru William Warthy din J 
I S.U.A. este in pericol de a fi Intern- -j 
j nifat numai pentru faptul că a scris a- | 
[ devărul despre ceea ce a văzut în ) 
I călătoriile sale în China populară și în ! 
! Cuba. Warthy urmează să compară la j 
I 6 august în lata Curții federale din I 
I Miami (Florida). !
j La 2 august o delegație de repre- | 
( zentanti de seamă ai viefii publice I 
' din rîndurile populației de culoare a ) 
f făcut o vizită lui R. Kennedy, minis- I 
1 Irul iustifiei, și i-a remis o petiție j 
f semnată de 15 judecători, avocafi și j 
} profesori de drept din S.U.A. J
( Filozoful englez Bertrand Russell a j 
j adresat ministrului iustifiei al S.U.A. ) 
( o telegramă in care subliniază că I 
I persecutarea lui Warthy ,;vădește dis- j 
I parifia libertăților cetățenești în j 
f S.U.A. și discreditează America în o-J 
( cilii tuturor oamenilor cu judecată să- j 
! nătoasă”.

Festi-

de la

în Republica sud-africanâ : în limp ce trenurile „rezervate" pentru 
albi circulă aproape goale, lată în ce condiții călătoresc negrii.

---------o®o----- —

„l\!e așteaptă soarta 
de anexă a Europei* 4

— a declarat Attlee

LONDRA 3 (Agerpres). — în cele 
două camere ale parlamentului bri
tanic au avut loc dezbateri în pro
blema aderării Angliei la Piața co
mună.

„Dacă guvernul ar fi spus în mod 
deschis populației, a arătat deputa
tul conservator Marlowe, că Piața 
comună duce la Statele Unite ale 
Europei, cetățenii britanici s-ar fi 
ridicat în unanimitate împotriva 
Pieței comune".

»Ne așteaptă soarta de anexă a 
Europei" — a declarat în Camera 
Lorzilor fostul prim-ministru Attlee. 
„Stăm cu pălăria în mină în fața 
unor oameni pe care am crezut că 
i-am învins de două ori în răz
boaie".

Danemarca și „avantajele“ Pieței comune
In legătură cu situația creată, Co

mitetul executiv al Partidului Co
munist din Danemarca a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că guvernul Danemarcei trebuie să 
ceară Germaniei occidentale îndepli
nirea condițiilor stabilite prin acor
dul de lungă durată. Din partea Da
nemarcei, se spune
trebuie să se declare limpede guver
nului de la Bonn că în caz contrar 
Danemarca va fi nevoită să ia mă
suri corespunzătoare față de mărfu
rile vest-germane importate în Da
nemarca.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — In 
cadrul Pieței comune a intrat în 
vigoare, de la 1 august, prima parte 
a așa-zisului acord de la Bruxelles 
cu privire la Piața comună agrară 
a celor șase țări, care dă preferin
ță țărilor — membre ale Comuni
tății economice europene în dome
niul exportului de produse agricole. 
Ca urmare a restricțiilor prevăzute 
de acest acord, începînd de Ia 1 au
gust a fost suspendat importul de 
ouă, carne de porc și porcine, pă
sări și vînat din Danemarca în Ger
mania occidentală.

în declarație,

Acțiuni ofensive 
în Irianul

ale partizanilor 
de Vest

DJAKARTA 3 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Antara, la 
începutul săptămînii trecute parti
zanii din Irianul de Vest au început 
o ofensivă hotărîtă împotriva orașu
lui Merauke, au distrus apărarea 
olandezilor, iar în a doua zi de o- 
fensivă au pătruns în oraș în gru
puri mici. Ei s-au retras atunci cînd 
în ajutorul olandezilor au sosit în
tăriri de aviație și desanți. In ace
lași timp, partizanii au înconjurat

Fak Fak și au început oorașul 
ofensivă prin surprindere împotriva 
liniei 
deze
Fak.

In timpul luptelor partizanii au 
ocupat regiunea în care se aflau 
posturile de apărare. Pe cîmpul de 
luptă olandezii au lăsat cinci morți, 
mitraliere, muniție și alt echipament 
militar.

de apărare a 
din apropierea

trupelor olan- 
orașului Fak
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