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au cuviHTUL concluzii ațj fâs (jin activitatea
CADRELE

D!N ÎNTREPRINDERI

Oamenii muncii din industria noastră socialistă au îndeplinit planul producției globale industriale pe pri
mul semestru în proporție de 102,2 la sută ; bune rezultate s-au obținut și în domeniul creșterii productivi
tății muncii, ridicării nivelului calitativ al produselor și reducerii prețului de cost. Cu satisfacția de a șe ști reali
zatorii unor noi succese în muncă, muncitorii, tehnicienii și inginerii, colectivele fabricilor și uzinelor țării 
dezvoltă în continuare întrecerea socialistă, își mobilizează forțele și inițiativa creatoare pentru îndeplinirea 
exemplară a planului la toți indicatorii și a angajamentelor luate pe întreg anul în curs.

Experiența acumulată și rezultatele dobîndite în primele 6 luni ale anului au creat întreprinderilor o bază 
temeinică pentru îndeplinirea planului în semestrul în care am pășit. Mai mulți corespondenți regionali aj zia
rului nostru au adresat unor directori, ingineri și altor cadre cu munci de răspundere din întreprinderi între
barea : „Ce concluzii ați tras din activitatea pe primul semestru ?“ Publicăm azi două din răspunsurile primite.

SA STRINGEM RECOLTA
ia timp și fără pierderi!

Productivitatea și calitatea — două probleme 
întregul colectiv

La arii
care preocupa

La noi în uzină, lucrurile au mers bine în primul 
semestru. La producția marfă planul a fost realizat 
în proporție de 101,27 la sută; am obținut de aseme
nea importante economii și beneficii peste plan. în
tregul nostru colectiv și-a îndreptat atenția, încă de 
la începutul anului, spre îndeplinirea sarcinilor im
portante trasate de partid : de a spori și mai accen
tuat productivitatea muncii, de a ridica continuu ni
velul calitativ al produselor.

Concret, ce măsuri am întreprins pentru creșterea 
productivității muncii? Am trecut la reorganizarea 
completă a sectorului de echipament electric în scopul 
folosirii cit mai raționale a suprafețelor de producție, 
în special la prelucrare. Aici s-au reamplasat mașinile 
pe principiul tehnologiei de grup, creîndu-se astfel 
condiția unei planificări operative și a urmăririi zil
nice a execuției pe reper și operație. Ridicarea indi
cilor de utilizare a mașinilor și utilajelor a dus la 
creșterea productivității muncii în sectorul echipa
ment electric cu 15,4 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Ne-am preocupat și de sectorul de fabricație a mo
toarelor. Pentru a se valorifica mai intens rezervele 
interne existente, colective formate din cei mai buni 
muncitori și tehnicieni, oameni gospodari și cu ini
țiativă, au analizat temeinic posibilitățile la fiecare 
loc de muncă. In sectorul motor s-au introdus proce
dee noi de lucru, s-au reorganizat unele ateliere, s-au 
modernizat un important număr de mașini-unelte. Pe 
această bază colectivul sectorului a realizat în pri
mul semestru o producție, în kW, cu 42,9 mai mare 
față de anul trecut, fără să crească numărul de mun
citori. Noi vom dezvolta experiența acumulată aici 
și o vom extinde și la alte sectoare.

Cu perseverență ne-am ocupat în această perioadă 
și de însușirea în fabricație a noilor produse și mo
dernizarea celor existente. Prevederile planului tehnic 
au fost îndeplinite întocmai. Noi ne-am convins de 
posibilitățile mari în domeniul muncii de concepție,

care pot fi valorificate printr-o mai bună organizare 
a serviciilor constructor-șef și tehnolog-șef. Servi
ciile tehnice au reușit să asigure pentru fabricație 
întregul sortiment de motoare din seria nouă de 
0,8—13 kW. S-au realizat astfel o calitate corespunză
toare a fabricatelor și economii importante ; la moto
rul mediu s-a redus cu 23 la sută consumul la tabla 
silicoasă și cu peste 4 la sută la metalul neferos. Pro- 
iectanții noștri au adus îmbunătățiri esențiale dema- 
rorului, delcoului și ștergă torului de parbriz. Ei lu
crează acum în continuare la perfecționarea echipa
mentului electric auto și de tractoare.

Mult s-a îmbunătățit și tehnologia de fabricație. 
S-au mecanizat astfel împachetarea rotorului la de- 
maror, confecționarea bobinei rotor-demaror, cosito- 
rirea barelor rotor la colector etc. Vom continua să 
extindem prinderile pneumatice, să introducem gău- 
rirea scuturilor și carcaselor la motoarele asincrone, 
prin folosirea capetelor de găurit cu mai multe broșe. 
De asemenea, avem prevăzut pentru acest semestru 
introducerea montării pe bandă a dinamurilor și de- 
marorurilor. Perfecționarea tehnologiei de fabricație, 
modernizarea unor utilaje și mașini asigură, pe lingă 
o calitate mai bună la prelucrare, și o productivitate 
sporită. înseși necesitățile producției ne obligă să 
mergem cu pași mai repezi pe această cale.

O atenție mai mare va trebui să acordăm în acest 
semestru ritmicității producției. S-a întîmplat în se
mestrul I să nu obținem întotdeauna o ritmicitate 
corespunzătoare a producției. Asta mai ales din cauza 
aprovizionării necorespunzătoare cu unele materii pri
me și materiale. Sigur că trebuie să depunem eforturi 
serioase pentru ca să asigurăm locurilor de muncă 
cele necesare unei producții ritmice. Dar in această 
privință avem nevoie de un sprijin mai mare din par
tea direcției generale din minister. Oricine își dă sea
ma ce înseamnă să sosească cu întîrziere o serie de

Pe ogoarele raionului 
Tecuci se lucrează din 
plin la strîngerea recoltei 
de păioase. Pînă acum au 
fost recoltate mai mult de 
16 000 ha din cele 22 000 
ha însămînțate cu grîu. 
Gospodăriile colective din 
Barcea, Cudalbi, Matca și 
altele au terminat sece
rișul. La G.A.C. Munteni, 
alături de cele 6 combi
ne, se folosesc la recoltat 
și alte mijloace. Pentru 
fiecare batoză și com
bină care treieră în sta
ționar s-au format echipe 
de colectiviști. Se treieră 
cu grijă, se clădesc pa
iele, se colectează plea
va. 70 de căruțe trans
portă în permanență sno
pii la arii, iar alte 15 sînt 
folosite la transportatul 
sacilor și al plevei. De la 
arii, grîul e încărcat în

autocamioane și transpor
tat direct la baza de re
cepție și la magazia gos
podăriei.

La fel de bine se lu
crează și la gospodăriile 
colective din Corod, Um- 
brărești și Negrilești, unde 
s-a treierat grîul de pe 
mari suprafețe. Membrii 
G.A.C. din Cudalbi au tre
ierat grîul de pe 564 ha 
din cele 670 ha recoltate, 
iar cei din Corod de pe 
330 ha.

Cu toate acestea, pe în
tregul raion există un de
calaj prea mare între su
prafețele recoltate și cele 
treierate. G.A.C. din Tăl- 
pigi, Ciorăști și Buciu- 
meni, deși au recoltat su
prafețe mari, abia au în
ceput treierișul.

Vecini cu colectiviștii 
din Munteni sînt și cei din

sufi- 
Aces- 
că în 

dea

comuna Țepu. Aici, treie
rișul a început abia în 
ziua de 17 iulie. Conduce
rea gospodăriei nu s-a o- 
cupat din vreme de ame
najarea ariei și organiza
rea echipelor la batoze. 
Nu s-a asigurat transpor
tul snopilor, deși gospo
dăria are mijloace 
ciente de transport, 
te neajunsuri arată 
raion trebuie să se
mai multă atenție organi
zării treierișului.

în ce privește transpor
tul recoltei, gospodăriile 
colective fruntașe la treie- 
riș și-au achitat în bună 
măsură și obligațiile față 
de stat. G.A.C. din Cu
dalbi a transportat la 
baze cerealele cuvenite 
pentru plata muncilor 
S M.T., precum și 120 tone 
de grîu din cele 270 con-

tractate. Cantități mari au 
dus la bazele de recepție 
și colectiviștii din Matca, 
Barcea și Movileni. La 
bazele de recepție din 
Tecuci, Berbeci și Ghidi- 
geni munca este bine or
ganizată.

în campania de recolta
re succesul poate fi soco
tit deplin numai atunci 
cînd cerealele ajung în 
magazii, cînd toate miriș
tile sînt arate și se însă- 
mîntează suprafețele ne
cesare c’i culturi duble. 
De aceea, consiliul agri
col raional are datoria să 
ajute și să îndrume con
ducerile gospodăriilor ră
mase în urmă, pentru 
grăbirea treierișului și a 
celorlalte lucrări.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii”

Construcții pentru petroliști
Numeroși petroliști de la rafină

riile Ploiești, Brazi, Teleajen și con
structori de utilaj petrolier de la 
Uzinele „1 Mai“ din Ploiești s-au 
mutat recent în locuințe noi. în 
Ploiești, ca și în celelalte orașe și 
centre muncitorești din regiune, 
construcția de locuințe se desfă
șoară pe un front larg. In locul ma
halalelor au apărut noile cartiere 
care dau vechiului oraș al „aurului 
negru" o înfățișare nouă. In apro
pierea gării de sud și în partea de 
nord a orașului se construiesc noi 
blocuri. Pînă la sfîrșitul anului aici 
vor mai fi date în folosință peste 
1 000 de apartamente.

Pentru oaspeții litoralului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— Zilele acestea, la Eforie-Sud au 
fost date în folosință două vile mo
derne cu o capacitate de peste 600 
de locuri. Camerele spațioase, con
fortabile, oferă minunate condiții de 
odihnă oamenilor muncii care-și 
petrec aici concediul. S-a terminat și 
construirea noii cantine-restaurant, 
unde vor putea lua masa 1500 de 
persoane.

v

DATĂNE-AM CONVINS ÎNCĂ 0
DE IMPORTANTA RITMICITĂȚII PRODUCȚIEI
Colectivul nostru a încheiat pri

mul semestru cu rezultate însemna
te, care ne îndreptățesc să afirmăm 
că sarcinile de plan pe 1963 vor fi 
exemplar îndeplinite. Planul de pro
ducție a fost realizat în această pe
rioadă în proporție de 102,4 la sută, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 2 la sută în plus față de sarci
na planificată. Se îndeplinesc cu 
succes și angajamentele luate pe 
anul în curs. Numai în 5 luni s-au 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost care depășesc 
390 000 lei și beneficii peste plan 
de 424 000 lei.

Cum am obținut aceste rezultate? 
în primul rînd, prin punerea în va
loare a noi rezerve interne, scoase 
la iveală cu prilejul discutării cifre
lor de plan în secții și ateliere. Mul
te din propunerile făcute de munci
tori și tehnicieni au fost studiate 
cu atenție de către conducerea uzi
nei și incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. Ne-am îngri
jit să aplicăm mai întîi acele mă
suri care ținteau verigile principale 
ce influențează creșterea producției 
și productivității muncii, ridicarea

calității mașinilor și uneltelor agri
cole pe care le fabricăm.

Din activitatea pe primul semes
tru noi ne-am convins încă o dată 
ce mare importanță are desfășura
rea ritmică a producției. în primul 
rînd. ne-am preocupat să creăm un 
decalaj corespunzător între secțiile 
primare — forje, turnătorie — și 
secțiile mecanice și de montaj. In 
acest scop, pregătirea tehnologiei 
s-a făcut cu mult înaintea introdu
cerii produselor în fabricație, iar 
planurile și graficele de producție 
au fost lansate cu multe zile înain
te de începutul fiecărei luni. Am 
ajuns astfel să asigurăm semifabri
catele turnate sau forjate cu circa 
30 de zile înaintea intrării lor la 
secțiile de prelucrare mecanică. Un 
decalaj asemănător s-a creat și în
tre secțiile de prelucrare și de mon
taj. Existența decalajului între sec
ții a dat posibilitate muncitorilor să

VASILE PAȚICA 
inginer-șef,

Uzinele „7 Noiembrie” Craiova

să sosească cu întîrziere o serie de 
materiale, în cazul producției de 
serie din fabrica noastră.

După cum se vede, creșterea pro
ductivității muncii și calitatea pro
duselor sînt două probleme care 
stau_în atenția întregului colectiv. 
De bună seamă, muncitorii și teh
nicienii noștri sînt hotărîți ca în cel 
de-al doilea semestru să munceas
că și mai bine, să dezvolte' rezulta
tele obținute, astfel ca planul pe 
1963 să fie îndeplinit exemplar, 
toți indicatorii.

DUMITRU PUREA 
directorul Uzinei 

„Electroprecizia“-Săcele

la

RITM MAI INTENS
LA RECOLTAT Șl TREIERIȘ

ziarului „ZoriSUCEAVA (red.
noi“). — După cum se știe, în re
giunea Suceava, cerealele ajung mai 
tîrziu în faza de recoltare. Acum 
însă, în aproape toate raioanele re
giunii, secerișul se desfășoară din 
plin. Pînă în seara zilei de 16 iulie 
a fost sttînsă recolta de pe aproape 
44 000 ha. Raioanele Săveni și Boto
șani se situează în frunte, avînd re
coltat grîul de pe 53,8 la sută și res
pectiv 51,6 la sută din suprafață.

în unele locuri însă, din cauză că 
munca nu este bine organizată, re
coltatul se desfășoară cu încetineală. 
Așa se întîmplă, de pildă, la G.A.C. 
Drăgușeni, raionul Săveni, și Tru- 
Șești, raionul Botoșani, etc. Ca urma
re, în întreaga regiune au fost arate 
pînă la 16 iulie doar 2 734 ha și însă
mînțate cu culturi duble numai 
918 ha.

Consiliile agricole raionale au da
toria de a lua măsuri ca peste tot să 
se lucreze din plin, mobilizîndu-se 
toate forțele și mijloacele, astfel 
încît să nu se creeze un decalaj 
prea mare între recoltat și treieriș.

) --------

Complex școlar '
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). In 

anul școlar 1963—1964, la Craiova va 
începe să funcționeze o nouă uni
tate de învățămînt — complexul 
școlar petrochimic. Aici vor învăța 
aproape 1 000 de elevi, care vor de
veni operatori chimiști, electricieni, 
mecanici de utilaje, lăcătuși, labo- ' 
ranți, tehnicieni șt maiștri.

Cursurile se vor desfășura într-o 
clădire nouă dotată cu 16 săli de 
clasă, 4 laboratoare, bibliotecă, sală 
de lectură, ateliere etc. Complexul 
școlar petrochimic din Craiova va 
avea o cantină cu 900 de locuri și 
două 
toate aceste construcții se execută 
acum lucrări de finisaj.

cămine cu 600 de locuri. La

Cinematografe la sate

intens la 
care

Cadre calificate pentru comerț
aceștia, circa 
lucrători din 

urmat în acest 
de calificare și

Rețeaua comercială se 
dezvoltă și se moderni
zează continuu : se con
struiesc unități noi, se 
reamenajează cele exis
tente, magazinele sînt în
zestrate cu utilaje perfec
ționate, iar metodele ra
pide de deservire se a- 
plică pe scară tot mai 
largă. Aceste măsuri pre
supun și asigurarea unor 
cadre bine pregătite. în 
anul de învățămînt 1962- 
1963 au terminat cursu
rile școlilor profesionale 
și tehnice comerciale —

organizate de Ministerul 
Comerțului Interior — 
peste 2100 elevi. Noii 
absolvenți, care s-au pre
gătit timp de 2 și 3 ani 
în cadrul grupurilor șco
lare comerciale din Bucu
rești. Arad, Bacău, Boto
șani, Cluj, 
Craiova, 
Mureș și 
ale tării, 
lucreze 
vînzători, 
tari, 
bufetieri, 
canici frigotehniști etc.

Constanta, 
Ploiești. Tg. 
din alte orașe 

au început să 
ca merceologi, 
cofetari, ospă- 

bucătari, măcelari, 
vitrinieri, me-

Pe lîngă 
12 000 de 
comerț au 
an cursuri 
specializare, care au fost 
organizate la București, 
Brașov. Mamaia, în re
giunile Ploiești, Maramu
reș, Banat, Cluj, Oltenia 
și altele. Și acuma, în 
timpul verii, se pregătesc, 
în cadrul unor cursuri 
speciale, spre a deveni 
vînzători de aparate e- 
lectro-tehnice și vitrinieri, 
circa 160 de lucrători din 
comerț.

La G.A.C. din comuna Plăești, raionul Turda, se lucrează 
strîngerea recoltei de păioase. In fotografie : tractoristul Iosif Nemeth 
s-a evidențiat la aceste lucrări.

Fruntași la seceris
• în ultima vreme, ritmul de recoltare în regiunea Dobrogea s-a 

intensificat. Gospodăriile colective din raionul Istria au terminat sece
rișul griului de pe cele 22 800 ha. Pînă în prezent, în regiunea Dobrogea 
grîul a fost recoltat de pe aproape 90 la sută din suprafață.

• Pînă în ziua de 17 iulie în regiunea Galați au fost recoltate peste 
163 000 ha din cele 193 857 ha însămînțate. Gospodăriile de stat din 
cadrul trustului Brăila au terminat recoltatul griului. Recolta de pe 
128 772 ha a fost deja treierată. Fruntașe sînt raioanele Brăila, Făurei 
și Galați.

• Datorită bunei organizări a muncii, folosirii întregii capacități 
a combinelor și altor mijloace, în toate raioanele regiunii Ploiești sece
rișul griului este pe sfîrșite. Pînă acum, grîul a fost recoltat de pe 
116 000 ha, ceea ce reprezintă 92 la sută din suprafețele cultivate.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii").— 
In ultimul timp rețeaua cinemato
grafelor din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară s-a dezvoltat mult. 
In urma înființării unor unități la 
Ideciu de Jos, Beu, Solocma, Filipișu
Mare și în alte zeci de sate, numă
rul cinematografelor sătești a ajuns 
acum la 229. In primul semestru al 
acestui an, filmele care au rulat la 
aceste cinematografe au fost vizio
nate de aproape 1 580 000 de specta
tori.

Trei gemene
Ieri dimineață, la maternitatea 

„Prof. dr. Gh. Marinescu“ din Bucu
rești, Floarea Bobonete în vîrstă de 
32 de ani a dat naștere la trei ge
mene. Atît mama cît și copiii sînt 
perfect sănătoși. Fetițele au greuta
tea între 2300 grame—2700 grame. 
Astfel, Floarea Bobonete a devenit 
mamă a 6 copii. (De la Dr. Angela 
Oghină, coresp. voluntară).

(Continuare în pag. Ill.a)

Discuție la înălțime. (Pe unul din șantierele de locuințe din Baia Mare)

Pe potecile turistice
La Novaci, pe valea Gilortului, între 

moașele așezări din nordul Olteniei, 
deschis o tabără care găzduiește pionieri 
și școlari din diferite orașe și sate ale ță
rii. Seria noastră, cuprinzînd 350 de elevi, 
a petrecut aici 14 zile. De cum am sosit, 
organizați în 12 grupe, am făcut exerciții 
de orientare turistică, mergînd prin pădu
rile din apropiere și completînd harta itine- 
rariului nostru cu observațiile culese pe 
teren. Cu această ocazie, elevii au colec
ționat piese pentru ierbar și au învățat să 
se orienteze cu ajutorul busolei și după ca
racteristicile terenului. Aceste pregătiri s-au 
dovedit de mare utilitate cu prilejul 
excursiei de mai lungă durată care a avut 
ca țintă microcentrala de pe valea Gilortu
lui. Lîngă baraj am făcut un popas în 
timpul căruia am organizat 
concurs „Cine știe, cîștigă“, 
construcțiile hidroenergetice 
tră.

Frumusețea încîntătoare a 
nerăbdarea cu care tinerii 
pornească din nou la drum ne-au determi
nat să pregătim și alte excursii: la stațiunea 
turistică Rînca, situată la o altitudine de 
peste 1.600 m, și la cheile Oltețului șl pește
ra Polovraci. De asemenea, am vizitat cu 
elevii mina de la Baia de Fier, întreprinderi 
forestiere și alte obiective din regiune. (De 
la prof. Dumitru 
nieri și școlari

împrejurimilor, 
așteptau să

un popas 
ch elevii un 
avînd ca temă 
din tara noas-

Melencu, Tabăra de pio-
Novaci, regiunea Oltenia).

Zile de neuitat
In tabăra de la Răstoli[a, regiunea Mu- 

reș-Autonomă Maghiară, a venit din toate

regiunile tării prima serie de 450 de elevi. 
Imediat după sosirea oaspeților, am început 
să facem vizite în împrejurimi. în drumețiile 
noastre, alături de cercetarea frumuseților 
naturale, pregătim unele manifestări cultu
ral-educative și sportive. Deseori, în deco
rul poenilor și al brazilor, la marginea văii 
Răstolița, corul, echipa de dansuri popu
lare, recitatorii se pregătesc pentru a sus
ține programe artistice. Sportivii fac an
trenamente pentru a participa la Sparta- 
chiada taberei. Seara, impresiile culese în 
timpul excursiilor încep să capete viață în 
jurnalele de drumeție, pe care le redac-

tează mulți tineri. Și, pe fiecare pagină se 
aștern amintiri care 
vreme
banu,
tolița,

vor rămîne multă 
neșterse. (De la prof. Nicolae Cio- 
Tabăra de pionieri și școlari Răs- 
reg. Mureș-Autonomă Maghiară).

Spre Bicoz

într-o dimineață senină a acestei luni, 54 
de elevi ai școlii noastre au pornit la drum. 
Ținta: Bicaz. Autobuzele urcau agale dealul 
Feleacului, Copiii admirau splendida pano
ramă a orașului care rămînea în urma

locuri încet.
totul.

noastră. Curînd am ajuns Ia Turda. Am fă
cut un prim popas pentru a vizita grădina 
zoologică. Apoi am pornit din nou la drum : 
Luduș. Tîrgu-Mureș și mai departe...

Șoseaua se întindea în fața noastră stră
juită de brazi. Munții și-au ascuns fruntea 
după perdeaua norilor. Dar a doua zi i-a 
trezit soarele, luminînd feeric Cheile Bica- 
zului. Copiii priveau uimiți măreția acestui 
monument al naturii, căutau să-și explice 
forța Bicazului care a despicat stînca. Ui
mirea era atît de mare încît nici n-au mai 
zburdat. Au străbătut aceste 
ca să vadă

Și iată-ne la hidrocentrala „V. I. Lenin“ 
de la Bicaz : de astă dată, în fața unor fru
museți create de înțelepciunea și pricepe
rea omului, constructor al socialismului, Am 
vizitat barajul, Iacul de acumulare, ne-am 
plimbat cu vaporul ascultînd cu luare a- 
minte lămuririle ghidului.

A treia zi am pornit spre casă pe o altă 
rută. Cînd s-a lăsat înserarea, în mașină 
cîțiva începură să cînte o melodie dinainte 
știută, dar cu un text nou, compus de cea 
mai mică excursionistă, Trif Mariana din 
clasa a Il-a. Și, pe nesimțite, vocile copiilor 
s-au adunat într-un singur șuvoi izvorît din 
bucuria cu care își petrec vacanța, din dra
gostea pentru partid, pentru scumpa noas
tră patrie. (De la Constanța Stânescu, învă
țătoare la școala nr. 7 din Cluj).
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In urmă cu aproape 9 luni, în unele gospodării colective din regiu
nea Banat — ca și în celelalte regiuni ale țării — au tost constituite comi
tete de partid și organizații de bază pe brigăzi. Cu toate că a trecut nu 
prea mult timp de cînd au fost îniiințate, rezultatele activității lor se re
flectă în îmbunătățirea simțitoare a muncii politice și organizatorice în 
cadrul G.A.C. Comitetele de partid și organizațiile de bază pe brigăzi 
desiășoară o rodnică muncă politică pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective, sporirea producției agricole vege
tale și animale, contribuind la rezolvarea unor probleme economice im
portante cum sînt pregătirea șl desfășurarea campaniilor agricole, aplica
rea regulilor agrozootehnice, dezvoltarea sectorului zootehnic, fertili
zarea solului, sporirea și apărarea avutului obștesc și altele.

Redăm în pagina de țață unele aspecte din activitatea comitetului 
de partid șl a organizațiilor de bază pe brigăzi din G. A. C. Gottlob, ra
ionul Sînnicolau-Mare.

In centrul activității
problemele întăririi gospodăriei

Gospodăria noastră cuprinde satele Got
tlob și Vizejdia. Colectiviștii — aproape 
1 000 la număr — sînt organizați în 5 brigăzi 
de producție : trei de cîmp, una zootehnică 
și una legumicolă. în gospodărie lucrează 
74 membri și candidați de partid constituiți 
în 5 organizații de bază pe brigăzi. Activita
tea acestor organizații este condusă și îndru
mată de comitetul de partid pe gospodărie.

După constituirea comitetului de partid și 
a organizațiilor de bază pe brigăzi s-au creat 
condiții favorabile pentru desfășurarea unei 
munci de partid mai temeinice. Forțele or
ganizației noastre de partid sînt mai judi
cios repartizate. în 
toate locurile mai im
portante de muncă lu
crează membri și can
didați de partid. în 
felul acesta noi izbu
tim să cuprindem mult 
mai bine toate laturi
le importante ale acti
vității de partid și e- 
conomice din gospo
dărie.

Comitetul de partid 
mul rînd atenția spre 
marea competentă a organizațiilor de bază 
pe brigăzi, știut fiind că de activitatea lor 
depinde rezolvarea multor probleme de 
mare însemnătate. Am stabilit ca de activi
tatea fiecărei organizații de bază să se ocupe 
un membru al comitetului. El ajută la or
ganizarea muncii politice pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața organizației res
pective. Periodic, avem ședințe comune de lu
cru cu toți membrii birourilor organizații
lor de bază. Cu aceste prilejuri dezbatem 
probleme importante. In urma unei ase
menea dezbateri au fost stabilite, înainte de 
începerea campaniei de însămînțări din 
primăvară, măsuri care ne-au ajutat să ter
minăm primii pe raion însămînțările.

O mare însemnătate au și discuțiile adu
nărilor de partid ale tuturor comuniștilor 
din gospodărie care se țin trimestrial. La 
sfîrșitul lunii martie am dezbătut felul cum 
s-a desfășurat învățămîntul de partid în or
ganizațiile noastre de bază și măsurile ce 
trebuie luate pentru organizarea în bune con
diții a viitorului an școlar. Pentru generali
zarea metodelor bune au loc, de asemenea, 
schimburi de experiență între birourile or
ganizațiilor de bază pe diferite teme: Cum 
se desfășoară munca în cadrul biroului, or
ganizarea controlului asupra îndeplinirii ho
tărârilor etc.

Tovarășul Ion Oprea, secretar al comitetului raional, discută cu membrii comitetului de partid despre căile de 
înfăptuire a sarcinilor ce stau în fața comuniștilor din gospodărie.

Pentru terminarea la timp
a lucrărilor agricole

După constituirea corni- un spic — prin scuturare 
tetului de partid și a or- — aceasta înseamnă 130— 
ganizațiilor de bază pe 150 kg la ha risipă, ceea 
brigăzi, munca politică de ce reprezintă xgrîu£a nece-

• Cum sint îndrumate 
organizațiile de bază

• Se exercită mai bine 
dreptul de control

și-a îndreptat în pri- 
conducerea și îndru-

Crearea comitetului de partid a dus și 
îmbunătățirea simțitoare a controlului de 
partid exercitat asupra muncii consiliului 
de conducere. Am analizat activitatea desfă
șurată de conducerea gospodăriei și de bri
gadieri pentru sporirea producției vegetale 
și animale, pentru întărirea disciplinei în 
muncă și a democrației colectiviste. In șe
dințe de comitet, președintele gospodăriei, 
inginerul agronom, prezintă periodic ra
poarte pe diferite probleme. Ultima dată 
tovarășul ing. Alexandru Pîrva a informat 
pe membrii comitetului asupra stadiului exe

cutării lucrărilor de 
întreținere a culturi
lor.

La sfîrșitul fiecărei 
zile de lucru, majorita
tea membrilor comite
tului de partid și ai 
consiliului de condu
cere obișnuiesc să se 
întîlnească la sediul 
gospodăriei. Analizăm 
operativ felul cum 

zi munca, vedem ce 
măsuri 

stabilim 
cum

s-a desfășurat peste 
lipsuri s-au manifestat și luăm 
pentru înlăturarea lor. Totodată, 
ce este de făcut în ziua următoare, 
vor fi folosite brațele de muncă, atela
jele etc. De curînd, spre exemplu, am 
constatat că recoltatul cartofilor timpurii în- 
tîrzia, din care cauză livrările către stat nu 
se făceau la timp. Am luat deîndată măsuri 
ca la această lucrare să participe un număr 
mai mare de colectiviști.

Exercitînd un control de partid perma
nent noi căutăm nu numai să cunoaș
tem care este situația dintr-un domeniu sau 
altul de activitate, să contribuim la îmbună
tățirea ei, ci în același timp orientăm con
ducerea gospodăriei spre rezolvarea unor 
probleme-cheie, de perspectivă care să asi
gure înflorirea continuă a gospodăriei. Așa, 
de pildă, am ajutat consiliul de conducere 
să întocmească pentru o perioadă mai în
delungată un plan de ridicare a fertilității 
solului gospodăriei.

Sîntem siguri că preocupîndu-ne și mai 
mult de îmbunătățirea muncii organizațiilor 
de bază pe brigăzi, exercitînd un control de 
partid mai temeinic asupra activității consi
liului de conducere vom obține rezultate 
și mai bune în întărirea gospodăriei noastre.

CRIȘAN FRANCISC 
secretarul comitetului de partid

Peste puțin timp 
un nou grajd va 
fi gata.

ON LIMBAJUL CIFRELOR
• Toți membrii organizațiilor de 

bază, cît și o bună parte dintre cei 
din activul fără partid vor fi cu
prinși în viitorul an de învățămînt 
de partid în 4 cercuri de studiere a 
Istoriei P.M.R., a Statutului P.M.R., 
a economiei agrare.

• Organizația de partid din gos
podărie se sprijină în activitatea sa 
și pe un număr de 92 agitatori re
partizați pe brigăzi.

• La sfîrșitul anului trecut fon
dul de bază a fost de 4 547 490 lei. 
în acest an el va crește pînă ia 
5 400 000 lei.

• In acest an, colectiviștii și-au 
propus să realizeze venituri bănești 
de aproape 7 200 000 lei.

acest 
grași, 

etc.

• Gospodăria livrează în 
an statului : 1 050 porci
213 000 1 lapte, 100 000 ouă
tn primele 5 luni s-au predat 300
porci grași, peste 75 000 1 lapte și 
aproape 40 000 ouă.

• Colectiviștii mobilizați de 
muniști au executat în primul 
mestru al acestui an peste 4 000 
de muncă patriotică la diferite 
crări de folos obștesc.

co
se* 

ore 
Iu-

Operativitate in rezolvarea sarcinilor
Practica a dovedit că în fiecare 

brigadă din G.A.C., munca politică 
și organizatorică de partid are 
un rol hotărîtor în rezolvarea ce
lor mai importante sarcini. Să ne 
referim în această privință la o re
centă acțiune a noastră. Au apărut 
importantele hotărîri ale Consiliu
lui de Miniștri privitoare la spori
rea cointeresării producătorilor în 
creșterea și îngrășarea animalelor. 
De îndată, biroul organizației noas
tre de bază a analizat împreună cu 
tovarăși din comitetul de partid și 
din conducerea gospodăriei posibi
litățile existente în sectorul zooteh
nic pentru creșterea și contractarea 
cu statul a unui număr mai mare 
de animale. Am găsit că putem 
preda peste prevederile contracte
lor încheiate încă 50 de porci grași 
și 11 bovine, în total 1 050 de porci 
și 112 bovine, tngrijitorii s-au anga
jat să hrănească în așa fel fiecare 
animal îneît să fie livrat la o greu
tate mult sporită.

Asemenea acțiuni erau mai difi
cil de organizat în urmă cu un an 
și ceva. Pe atunci în sectorul nos
tru zootehnic lucra doar un singur 
membru de partid. Prin repartiza
rea mai judicioasă a membrilor de 
partid și primirea în rîndurile can
didaților a unor crescători de ani
male huni și pricepuți a fost con
stituită în brigada zootehnică o or
ganizație de bază formată din 14 
membri și candidați de partid.

Fiind constituită pe locul de pro
ducție, organizația de bază are po\ 
sibilitatea să cunoască amănunțit) 
Și să rezolve operativ problemele 
ce se ivesc. Și trebuie să spunem că 
într-un sector zootehnic dezvoltat, 
cum este cel al gospodăriei noas-

tre — 610 bovine din care 202 
vaci cu lapte, 1245 porci și 200 
scroafe, aproape 5 000 de păsări — 
se ivesc adesea asemenea probleme. 
Voi da cîteva exemple. Anul trecut 
am cultivat 144 ha cu lucernă, bor- 
ceag, dughie și porumb siloz. Numai 
cu atît nu s-a putut asigura canti- 
tatea de furaje necesară animale
lor. în primăvara acestui an, condu
cerea gospodăriei, prinsă cu trebu
rile curente ale campaniei agricole, 
lăsase pe planul al doilea problema 
furajelor. Organizația noastră de 
bază a intervenit operativ. Pe baza 
unui studiu întocmit de un colec
tiv de membri și candidați de 
partid din sectorul zootehnic, bi
roul a făcut propuneri concrete. 
S-au cultivat peste 300 ha cu lu
cernă, trifoi, borceag, porumb pen
tru siloz, 150 ha cu plante furajere 
însămânțate după recoltarea carto
filor timpurii, pe 200 ha s-au însă- 
mințat în cultură intercalată do- 
vleci etc. Și încă un exemplu. Tre
cuse tot trimestrul I, ceva din tri
mestrul II și conducerea gospodă
riei nu asigurase cumpărarea ani
malelor prevăzute în plan. Biroul a 
propus comitetului de partid să 
ceară conducerii gospodăriei să se 
ocupe deîndată de' rezolvarea aces
tei situații. Pentru a da sprijin di
rect în această acțiune, am propus 
ca din comisia de cumpărare a ani
malelor să facă parte și cîțiva co
lectiviști care lucrează în sectorul 
zootehnic. Ei au adus o contribuție 
importantă la cumpărarea în cursul 
lunilor mai și iunie a efectivului de 
animale prevăzut.

După apariția recentelor hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri am 
analizat felul cum sînt hrănite și 
îngrijite animalele noastre. Dis-

cutînd cu un număr mare de 
membri și candidați de partid, 
ca Ion Păicuț, Iosif Hehn și alții, 
biroul și-a dat seama că mai 
erau unele neajunsuri care se 
datorau, printre altele, și slabei co
interesări materiale a 
tilor. Bitoul a convocat 
a organizației de 
adunare au fost 
făcute propuneri 

valoroase pe care 
le-am adus la cu
noștința conduce- 

gospodăriei.
altele, s-a

ca, pe 
retribuția 
producția

bază.

colectiviș- 
o adunare 
în această

masă desfășurată 
în gospodăria noa
stră a devenit 
mai concretă și 
mai eficace, are 
un caracter mult 
mai cuprinzător. 
Comitetul de par
tid s-a îngrijit ca 
la desfășurarea 
muncii politice de 
masă să ia parte 
un număr mare de tova
răși : ingineri, brigadieri, 
șefi de echipe, evidențiați 
în producție.

Cel mai des sînt folo
site discuțiile de la om la 
om și convorbirile la locul 
de muncă. Urmărim ca ele 
să nu se desfășoare la în- 
tîmplare, ci să fie axate 
pe probleme importante 
ale vieții gospodăriei. în 
acest scop, sînt instruiți 
sistematic agitatorii pe 
brigăzi. în brigăzile de 
cîmp, bunăoară, agitatorii 
au rost instruiți de cu
rînd asupra problemelor 
actuale ale campaniei de 
recoltare. Planul stabilit 
de comitetul de partid și 
consiliul de conducere 
privind recoltarea celor 
peste 700 ha. cu grîu și 
orz le-a fost expus amă
nunțit. în discuțiile pur
tate de ei, agitatorii au fo
losit exemple din cele mai 
edificatoare despre în
semnătatea recoltării la 
timp și fără pierderi. 
„Dacă se pierde un bob la

MUNCĂ 

POLITICĂ

VIE, 
EFICACE

sar însămînțării 
aceleiași supra
fețe pentru anul 
viitor“. Agitatorii 
au popularizat în 
permanență e- 
xemplul celor mai 
buni colectiviști 
ca Ioan Pop, Ni
colae Grazony șî 
alții, care s-au evi- 
la strinsul recol-dențiat 

tei.
Comitetul de partid șî 

organizațiile de bază au a- 
cordat o grijă deosebită și 
agitației vizuale. în locuri 
vizibile și des frecventa
te de colectiviști au fost 
expuse lozinci și panouri 
cu un conținut concret și 
mobilizator: „în cel mult 
7 zile — tot grîul să fie 
în magazie”. De aseme
nea, gazeta de perete a 
prezentat cele mai felurite 
aspecte ale muncii noas
tre. Fotografiile evidenția- 
ților în întrecerea socia- 
listă au fost expuse la pa
noul de onoare. Astfel 
într-un timp destul de 
scurt noi am terminat re
coltatul griului și orzului 
de pe cele peste 700 ha. 
în prezent lucrăm cu toa
te forțele la arături a- 
dînci de vară și însămin- 
țăm culturi duble.

NICOLAE DlNYER 
secretarul organizației 

de bază din brigada

Cei mai buni colectiviști

in rîndurile partidului
După cum se știe, una 

din condițiile esențiale de 
care depinde rezolvarea 
cu succes a sarcinilor 
mari care stau în fața fie
cărei gospodării colective 
este întărirea continuă a 
organizației de partid.

In gospodăria noastră 
lucrează mulți tineri en
tuziaști și harnici. Organi
zația U.T.M. care numără 
154 membri este ajutată 
să desfășoare în rîndurile 
tinerilor o bogată activi
tate educativă. Secretarii 
organizațiilor de bază pe 
brigăzi participă la adu
nările U.T.M., sprijină pe 
secretarii organizațiilor 
U.T.M. în planificarea șt 
organizarea muncii. O se
rie de membri de partid 
ca Ion Bara, Ana Chiroi, 
au primit sarcina să se o- 
ctipe de educarea unor 
utemiști. Ne străduim să 
cultivăm în sufletul fie
cărui tînăr dragostea și 
mîndria față de realizările 
poporului nostru, față de 
gospodăria colectivă. Or
ganizația de partid s-a în
grijit ca majoritatea ti
nerilor să fie antrenați la 
munca cultural-educativă, 
în brigada artistică de a- 
gitație, în echipele de cor, 
teatru, dansuri. Am orga
nizat pentru tineri confe
rințe, simpozioane, pro 
cese literare pe teme in
spirate din trecutul de 
luptă al partidului nostru, 
din munca creatoare a po 
porului pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste.

Toate acestea au con
tribuit la dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste și 
a noii atitudini față de 
muncă. Cei mai buni din-

tre cei mai buni tineri ca 
Gh. Cireap, Ecaterina Te- 
rebenț, — în total 11 — 
au fost primiți în acest an 
în partid.

Totodată, noi am ajutat 
birourile organizațiilor de 
bază să muncească mai 
temeinic cu activul fără 
de partid în care sînt cu
prinși 202 tovarăși din 
rîndul celor mai buni co
lectiviști. Tovarășii din 
activul fără de partid sînt 
invitați la adunări de 
partid în care se dezbat 
probleme importante pri
vind căile asigurării unor 
producții mari în sectoa
rele vegetal și animal, 
dezvoltarea continuă a 
proprietății obștești. Lor 
le-au fost repartizate sar
cini concrete, mobiliza
toare. Tovarășului Flo
rian Barna, spre exemplu, 
i s-a încredințat o sarcină 
de mare importanță — 
organizarea pășunatului 
în tabăra de vară de la 
munte pentru 145 bovine, 
tovarășul Nicolae Cără- 
baș este agitator etc.

Munca cu tovarășii din 
activul fără de partid dă 
rezultate bune. Mulți din
tre ei ca, de pildă, Flo
rian Hulea, losif luhasz, 
Elisabeta Racolțea au ce
rut să muncească acolo 
unde este mat greu : o se
rie de asemenea tovarăși 
— 25 la număr — au fost 
primiți în rîndurile candi
daților de partid. Toți 
candidații au fost cuprinși 
în cercurile și cursurile 
invățămîntului de partid.

IULIANA UNI 
membră a comitetului 

de partid

rit
Printre 
stabilit 
lingă 
după 
obținută, să fie 
introdusă și re
tribuția suplimen
tară a îngrijitori
lor în funcție de 
depășirile de plan 
realizate. Aceasta 
duce la sporirea 
interesului îngri
jitorilor față de 
întreținerea și 
hrănirea rațională 
a animalelor, sti
mulează preocu
parea lor pentru 
îmbogățirea cuno
ștințelor profesio
nale.
V. NEVRICEANU 
secretarul organi. 
zațiel de bază 
din brigada zoo

tehnică

Numeroși colec
tiviști sînt abonați 
la ziare și reviste. 
In fotografia ală
turată: au sosit 
ziarele la brigada 
legumicolă.

Despre ce ar merita

sä se mai scrie

Ajutorul comitetului raional
La organizarea --------------------

și desfășurarea în ujQTOiiin
bune condiții a — INoInUln 
muncii de partid 
în gospodăria co- — SCHIMBURI 
lectivă din Gottlob 
contribuie în mare _ A P TIV K1
măsură și spriji- Hbllïlùl
nul concret acor- DC 1
dat de către Co- “t I
mitetul raional de --------------------
partid Sînnicolau- 
Mare. încă la începutul acestui an 
a fost organizată la raion instruirea 
pe timp de 5 zile a secretarilor co
mitetelor de partid și ai organiza
țiilor de bază pe brigăzi din G.A.C. 
Membri ai comitetului raional le-au 
vorbit participanților la instructaj 
despre planificarea și organizarea 
muncii de partid, pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale, orga
nizarea controlului îndeplinirii ho- 
târârilor adoptate. Sistematic, s-au 
ținut schimburi de experiență pe 
probleme ale activității de partid.

Un ajutor prețios a primit orga
nizația de partid din partea biroului 
comitetului raional prin analiza fă
cută într-una din ședințele sale asu
pra activității comitetului de partid 
din G.A.C. Gottlob. Aplicînd măsu
rile stabilite în această ședință și 
mai ales primind un ajutor concret, 
la fața locului, din partea comite
tului raional, comitetul de partid 
și organizațiile de bază au organizat 
mai bine munca pentru traducerea 
în viață a sarcinilor puse de ple
nara C.C. al P.M.R. din aprilie anul 
trecut, s-au ocupat cu mai multă 
grijă de educarea candidaților și a 
noilor membri de partid. De curînd, 
un colectiv al comitetului raional 
format din activiști de partid și 
specialiști a ajutat timp de cîteva 
zile la stabilirea unor noi măsuri 
care să asigure îndeplinirea întoc
mai a planului de întărire econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei 
colective pe 1963. în urma unui 
studiu amănunțit s-au fixat măsuri 
pentru folosirea mai rațională a pă- 
mîntului.

——————— Secretarii și alți 

A CADRELOR roului comitetului
r f-vnrniriiTî raional acordă un)E EXPERIENȚA sprijin concret co

mitetului de par- 
1 "E gWÆfc
prii G.A.C. Gottlob. Ei
ntl» participă la șe-
-------------------- dințele comitetu

lui, la adunări 
generale ale organizațiilor de bază, 
rezolvă diferite probleme ce pri
vesc bunul mers al gospodăriei, 
care depășesc competența comite
tului de partid și a consiliului de 
conducere al G.A.C.

Și eu, ca instructor raional 
de partid, mă străduiesc să contro
lez și să îndrum în permanen
ță munca comitetului și a organiza
țiilor de bază pe brigăzi. Sistematic 
aduc la cunoștința tovarășilor aleși 
în conducerea organizației de partid 
hotărîrile adoptate de organele 
de partid superioare, ajutînd co
mitetul și birourile organizații
lor de bază să organizeze cît 
mai temeinic traducerea lor în 
viață. După apariția recentei hotă
rîri a Consiliului. de Miniștri am 
sprijinit comitetul de partid și 
consiliul de conducere să stabi
lească un grafic de livrare a pro
duselor animaliere contractate cu 
statul. Deseori țin în fața membrilor 
comitetului și ai birourilor organi
zațiilor de bază expuneri des
pre căile întăririi continue a acti
vității economico-organizatorice a 
G.A.C. și a muncii de partid în 
gospodărie. Lunar, organizez șe
dințe cu secretarii organizațiilor de 
bază de pe raza comunei, pentru 
dezbaterea și rezolvarea probleme
lor privind dezvoltarea economică, 
culturală, mai buna gospodărire a 
comunei și alte probleme de in
teres comunal.

IOAN TAUGNER 
Instructor al comitetului raional 

de partid

Activitatea eficace a comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază se reflectă în diferite do
menii ale vieții gospodăriei colective din Gottlob.

Spirit de inițiativă Organizațiile de bază 
contribuie la descope

rirea posibilităților concrete de sporire a pro
ducției existente în fiecare domeniu. De cu
rînd comuniștii din organizația de bază din 
brigada legumicolă au discutat despre punerea în 
valoare a unor noi rezerve de creștere a producției. 
Au stabilit că pot extinde culturile duble de ta 14 
ha la 20 ha, că pot mări suprafețele irigate de la 
12 ha la 22 ha etc. O discuție asemănătoare au 
avut și comuniștii din sectorul zootehnic. Ei au 
stabilit că există condiții pentru lotizarea porcilor 
în vederea unei hrăniri mat raționale, că pentru 
o mai bună hrănire a scroafelor este necesar să se 
introducă în alimentația lor făina de lucernă. Not 
rezerve Și posibilități de sporire a producției agri
cole au fost identificate și în alte sectoare de acti
vitate. Astfel, in gospodărie lupta pentru sporirea 
veniturilor se desfășoară sub semnul chemării lan
sate de comitetul de partid și consiliul de condu
cere : „In fiecare ramură de activitate să depășim 
în acest an cu 10 la sută veniturile planificate”.

Toți în același pas Majoritatea colectiviș
tilor se străduiesc să 

pună umărul la bunul mers al treburilor gospodă
riei. Aii fost educați în acest spirit de către orga
nizația de partid. Mat este insă cite unul care nu 
ține pasul cu cetlalțt. Rămîne în urmă. Dar nu 
este lăsat... pe drum.

Unul dintre colectiviști. se bucura în urmă cu 
cîtva timp de o faimă deloc de invidiat. I se spu 
nea fruntaș la... „zile umbră“ și la „zile somn", 
intîrzia de la lucru, lipsea pentru te miri ce. Au 
discutat cu el adesea secretarul comitetului de 
partid, președintele colectivei, l-au stîrnit ambiția 
să fie și el printre cei buni de treabă. Și iată 
în ultimele două luni, el a realizat peste 60 
zile-muncă.

Grijă tovărășească

că 
de

Grija față de om 
"acterizează munca 

gantzațtet de parttd, a consiliului de conducere. 
Bătrînilot ie sînt asigurate cele necesare traiului, 
cei bolnavi primesc a/utoare. lată un exemplu 
grăitor in această privință.

...Ehsabeia Zenzer e orfană. O îngrijea o bunică. 
Dai bunica s-a îmbolnăvtt șt a fost internată în spt- 
tal. Cine să-t mat poarte acum de grifă Elisabe- 
tei? Are cine. Organizația de partid și conducerea 
gospodăriei iau astgural țoale cele necesare. Ia 
masa la căminul de zi al G.A.C. Iar un membru de 
partid are sarcina să se preocupe de felul cum ea 
învață. Elisabeta Zenzer a terminat 7 clase și este 
o elevă foarte bună.

ca- 
or-

Pagină organizată de 
I. SPALAȚELU și I. CHIUJDEA
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întreprinderea SIN din Capitală produce acizi grași, tananți sintetici ți emulsii. Calitatea produselor fabrica
te aici se bucură de aprecierea întreprinderilor beneficiare. In fotografie: ing. Maria Manea urmărește funcțio
narea unei instalații din fabrică. (Foto : Agerpres)

Solemnitatea inimării unor decorații
Romîne" clasa a V-a unui număr 
de 53 de tovarăși. în baza aceluiași 
decret s-a conferit „Medalia Mun
cii“ unui număr de 121 tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
activitate a Ansamblului de cîntece 
și dansuri „Ciocîrlia“ al Ministeru
lui Afacerilor Interne, s-a înmînat 
„Ordinul Muncii“ clasa a Il-a tov. 
Victor Predescu și „Ordinul Mun
cii“ clasa a IlI-a tov.: Victoria Ră- 
duțu, Agata Druzescu, Constantin 
Zincă și Iosif Milu.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
la apariția „Gazetei finanțelor“ a 
fost conferit „Ordinul Muncii“ clasa 
a III-a tov. Sanda Dumitrescu, An- 
ghei Ghițulescu și Gh. Paraschiv.

Tovarășul Avram Bunaciu, în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, a felicitat călduros pe cei 
distinși, urîndu-le noi succese în 
activitatea viitoare.

în numele celor decorați a mul
țumit tov. Costache Sava, director 
general al Combinatului chimic 
Borzești.

Joi, la amiază, 
siliul de Stat al 
lemnitatea unor

Au participat 
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ludovic Takacs, 
membru al Consiliului de Stat, Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei.

A fost înmînat ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa a 
Il-a tovarășilor Petru Năvodaru, 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și pentru 
merite în construirea socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la naștere, și Clara Mihailovici, 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la naștere.

Pentru merite deosebite în dome
niul viticulturii a fost conferit „Or
dinul Muncii" clasa I prof. univ. Ion 
Teodorescu.

Pentru merite deosebite în muncă, 
cu prilejul construirii și punerii în 
funcțiune a Combinatului Chimic 
Borzești s-au înmînat „Ordinul Mun
cii" clasa a Il-a și a III-a și or
dinul „Steaua Republicii Populare

•• P
a avut loc la Con- 
R. P. Romîne so- 

decorări.
tovarășii Avram

(Agerpres)

A apărut nr. 3|1963 al revistei

Analele Institutului de Istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R u

Ne am convins încă o dată de importanța 
ritmicității producției

Parafarea unei convenții 
sanitar-veterinare între 

R. P. Romînă și Austria
(Urmare din pag. I-a)

lucreze cu productivitate sporită 
din primele zile ale fiecărei luni.

Tot în scopul asigurării ritmicită
ții producției au fost aplicate și al
te măsuri tehnico-organizatorice 
preconizate la începutul anului. Așa, 
de pildă, a fost organizat procesul 
tehnologic în flux continuu la prin
cipalele produse. O problemă im
portantă care a fost rezolvată în 
această perioadă a fost și mai buna 
organizare a transportului uzina] 
intern.

Desigur, nu putem considera că 
am făcut totul pentru a pune în 
valoare posibilitățile de care dispu. 
ne uzina. în primul semestru s-au 
manifestat și unele deficiențe în 
sectorul de prelucrări mecanice, care 
au creat uneori întreruperi Ia mon
taj. în scurt timp vom remedia a- 
ceste neajunsuri, printr.o planifica
re mai judicioasă a producției, asi- 
gurînd pregătirea tuturor repere
lor — mai ales a celor cu ciclu 
lung de producție — cu un avans 
coresnunzător față de montaj.

Multă bătaie de cap ne-au dat în 
primul semestru și S.D.V.-urile. 
Unele din acestea aveau randament 
scăzut, nu mai corespundeau celor 
mai avantajoase soluții tehnologice, 
iar cele recondiționate dădeau re
zultate și mai slabe. De aceea, 
odată cu revizuirea tehnologiei de 
fabricație a unor repere, în special

de la semănătoarea universală, am 
trecut la proiectarea unor S.D.V.- 
uri de mare productivitate. Pregă
tim de pe acum S.D.V.-urile nece
sare unor produse pe care le vom 
asimila în producție către sfîrșitul 
anului. Ne-am propus, de asemenea, 
în semestrul II să întărim controlul 
de calitate pe toate fazele procesu
lui de fabricație.

E bine știut că o deosebită im
portanță pentru îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de producție are 
primirea la timp a pieselor și sub- 
ansamblelor de la uzinele coope
ratoare. Marea majoritate a uzine
lor cu care colaborăm își îndepli
nesc la timp obligațiile contractua
le. întreprinderile „Muncitorul Li- 
ber“.Bacău și „Bella Breiner”-Bra- 
șov fac însă de multă vreme o notă 
aparte, nu-și îndeplinesc la timp sar
cinile în cadrul planului de coope
rare ; ne trimit în schimb nume
roase adrese, invocînd fel de fel de 
motive. Oare pentru aceste între
prinderi prevederile contractelor 
de cooperare nu constituie o sar
cină de plan care trebuie riguros 
respectată ?

Dezvoltînd 
în primul 
neajunsurile
țite, colectivul nostru este hotărît 
să obțină noi realizări în îndeplini
rea la toți indicatorii a planului pe 
anul în curs.

In urma tratativelor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, la 
18 iulie 1963 s-a parafat la București 
textul unei convenții sanitar-veteri- 
nare între R. P. Romînă și Austria.

Convenția reglementează proble
mele sanitar-veterinare în comerțul 
de animale și produse animale dintre 
cele două țări.

Din partea R.P. Romîne, convenția 
a fost parafată de dr. Virgil Gligor, 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, iar din partea 
Austriei de dr. Richard Gaier, con
silier ministerial în Ministerul Agri
culturii.

(Agerpres)

Deschiderea 
expoziției de artizanat 

din Indonezia

rubrica ARTICOLE, revista 
publică următoarele materiale : „Vic
toria definitivă a socialismului în 
țara noastră — rezultat al luptei 
maselor populare conduse de 
P.M.R.“, de M. CERNEA ; „V. I. Le
nin și pregătirea Congresului al 
II-lea al P.M.S.D.R.", de V. N. STE
PANOV ; „Activitatea Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru pregăti
rea și înfăptuirea actului revoluțio
nar al naționalizării principalelor 
mijloace de producție din 11 iunie 
1948“, de G. SONEA ; „Importanța 
măsurilor anticapitaliste de la sfîr- 
șitul anului 1946 și din anul 1947 
pentru instaurarea dictaturii prole
tariatului în Romînia“, de C. OL- 
TEANU ; „Alegerile sindicale din 
anul 1947 — moment important în 
lupta pentru unitatea deplină a cla
sei muncitoare“, de GH. ȚUȚUI ; 
„Sindicatele unitare și rolul lor în 
lupta P.C.R. pentru apărarea inte
reselor celor ce muncesc și reface
rea unității mișcării sindicale (1923— 
1929)“, de N. PETREANU.

Rubrica COMUNICĂRI cuprinde : 
„Din lupta antifascistă a poporului 
romîn — 30 de ani de la crearea 
Comitetului național antifascist (iu
nie 1933)“, de T. GEORGESCU;

„Aspecte ale luptei contra domina
ției capitalului străin în Romînia 
oglindite în presa comunistă din 
anii 1930—1940" de N. MARCU ; 
„Acțiuni ale muncitorilor mineri din 
Valea Jiului premergătoare luptelor 
din august 1929 de la Lupeni", de 
A. SIMION, P. MUNTEANU ; „Pro
blematica ziarelor de fabrică edita
te de P.C.R. și organizațiile revolu
ționare în anii 1929—1933“, de I. 
NEACȘU, GH. I. IONIȚĂ; „între
bări și răspunsuri“, organ de pro
pagandă al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Romînia 
1932—1933, de O. MATICHESCU ; 
„Acțiuni de organizare și de luptă 
ale mișcării muncitorești din Romî
nia în anii 1900—1904“, de I. FE
LEA ; „Unele materiale referitoare 
la Romînia existente în arhivele de 
stat din R.D.G.", de D. TUȚU.

La rubrica RECENZII se publică : 
A. DEAC—„Mișcarea muncitorească 
din Transilvania 1890—1895“, de N. 
COPOIU ; N. I. LEBEDEV — „Ro
mînia în anii celui de-al doilea 
război mondial", de C. NICOLAE, 
V. ZAHARESCU.

Revista mai cuprinde rubricile : 
NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI INFOR
MAȚII.

Multora Poznanul,. vechi oraș po
lonez. ne este cunoscut ca un vestit 
tîrg internațional. Intr-adevăr, în 
fiecare an, în luna iunie, orașul tră
iește în atmosfera acestui eveni
ment. Anul acesta, Tîrgul interna- 
țignal, la care au participat 60 de 
țări, printre care și țara noastră, a 
fost vizitat de circa 400 000 de per
soane.

Dar orașul de pe Warta nu e nu
mai un oraș-tîrg. Poznanul păs
trează 
trecut 
trovul 
parte 
afla vechiul burg 
fortificat, este un 
loc ce stîrnește 
marele interes al 
vizitatorilor. Ne
lipsite din obiec
tivele turiștilor 
sînt clădirea vechii primării, unul 
din 
ale 
din 
ma 
tecii ale cărei comori de cărți rare 
au fost prădate sau arse de SS-iști.

Alături de clădirile moderne ridi
cate în incinta Tîrgului internațio
nal, Poznanul își etalează noile insti
tuții și blocuri de locuințe, cu o 
linie arhitectonică suplă. In anii 
puterii populare s-au construit 
și reconstruit noi raioane și car
tiere pentru oamenii muncii, cum 
sînt Grunwald și Dabrowski. La 
Poznan funcționează 8 institute de 
învățămînt superior, printre care 
renumita universitate „Adam Mi- 
ckiewicz“, 1 teatre de dramă, un tea
tru de operă și balet, un post de 
radio-televiziune. Orașul s-a extins 
în anii de după război de la 77 kilo
metri pătrați, cit era în trecut, la 
220 kilometri pătrați.

In anii puterii populare, la Poznan 
s-au ridicat mai multe întreprinderi 
industriale. Anul acesta se prevede 
ca valoarea globală a producției in

Poznanul
multe din vestigiile unui 

de zece secole. Astfel, os- 
Tumski, 

a orașului.
cea mai veche 
unde altădată se

De la corespondenlul 
nosîru la Varșovia

cele mai prețioase monumente 
arhitecturii Renașterii, clădirile 
secolele 15 și 16, refăcute aido- 
după război, ori clădirea biblio-

dustria.le a orașului sä se ridice la 
14 miliarde zloți, reprezentînd o 
creștere de 4,6 la sută față de anul 
trecut. Aici s-au creat noi întreprin
deri cum sînt întreprinderile meta
lurgice „Pomet", uzina de instalații 
mecanice „Wielkopolska", întreprin
derile de cauciuc „St omit", uzina de 
mașini agricole.

Un loc însemnat în industria O“ 
rașului îl ocupă uzinele „H. Cegiel- 
ski". In februarie 1945, cînd trupele 
sovietice, poloneze și voluntarii din 
Poznan au curățat orașul de hi- 
tleriști, pe aceste locuri nu era 

decît un uriaș 
morman de ruine. 
Din acele zile, 
muncitorii au ve
nit la uzină ca 
stăpîni. Și au în
ceput să facă or

dine în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului. Au curățat mai întîi halele de 
moloz și cenușă și curînd au pus în 
funcțiune uzina electrică a fabricii, 
dînd lumină orașului. După cîțiva 
ani de muncă încordată, pe poarta 
uzinei ieșeau primele locomotive fa
bricate în R.P. Polonă după război. 
Uzina s-a extins treptat. Cu cîțiva 
ani în urmă s-a hotărît ca 
se fabrice motoare „Diesel“ 
vapoare.

Numele tinerilor ingineri 
tanți, absolvenți al politehnicii din 
Varșovia. Suchacki, Burzynky, Luty, 
Mazur el și alții sînt rostite cu stimă 
de colectivul uzinei.

...Privind clădirile vechi și noi ale 
orașului, parcurile sale, cercetînd 
muzee, biblioteci, librării, ascultînd 
marea simfonie a întreprinderilor, 
am înțeles și mai bine că Poznanul 
nu este numai un vestit tîrg inter
național. ci un important centru e- 
conomic și cultural, în continuă în
florire, ai R.P. Polone.

aci să 
pentru

proiec-

GH. GHEORGHIȚA

In întîmpinarea sărbătorii naționale 
Polonea R. P.

La cinematograful „Republica" din 
Capitală, joi seara a avut loc, cu 
prilejul sărbătorii naționale a R. P. 
Polone, un spectacol de gală cu fil
mul artistic polonez „Podul rupt“.

Au asistat Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Wieslaw Sobieraj- 
ski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romină, membri ai ambasadei, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Marin Stanciu, secretar al Consi
liului cinematografiei din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, a 
prezentat pe Stanislaw Nelken, di
rectorul Direcției generale a cinema-

tografiei, și pe artista Lidia Korsa- 
kowna, care ne vizitează țara.

A rulat apoi filmul „Podul rupt“ 
realizat de regizorul Jerzy Passen
dorfer. Filmul a fost primit cu căl
dură de public.

Cu prilejul celei de-a XlX-a ani
versări a eliberării poporului polo
nez de sub jugul fascist, posturile 
noastre de radio au programat o 
Săptămînă a culturii poloneze. în
tre 18 și 25 iulie se transmit zilnic 
programe muzicale cuprinzînd lu
crări de muzică simfonică, populară 
și ușoară, arii din operele compozi
torilor polonezi.

Ascultătorii posturilor noastre de 
radio vor mai putea urmări tn a- 
ceastă săptămînă o emisiune lite
rară, iar în cadrul emisiunii „Ac
tualitatea în țările socialiste“ un re
portaj dintr-un centru industrial po
lonez. (Agerpres)

experiența dobîndită 
semestru, înlăturind 
care se mai fac sim.

Consfătuire a
La Stațiunea experimentală Dră- 

gășani a avut loc, între 15— 
17 iulie, o consfătuire a vinifi- 
catorilor din întreaga țară, organi
zată de Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul Industriei Ali
mentare.

Participanții la consfătuire — in
gineri din gospodării de stat, sta
țiuni experimentale, întreprinderi 
de vinificație și gospodării colective 
— au dezbătut probleme privind 
buna organizare a culesului și vi- 
nificării strugurilor din recolta a- 
cestui an și metodele tehnologice 
noi recomandate de institutele de 
cercetări în vederea obținerii unor 
vinuri de calitate superioară.

Discuțiile purtate la consfătuire 
au scos în evidență condițiile mai

vinif icatorilor
bune din acest an de desfășurare a 
vinificației : sporirea capacității de 
prelucrare a strugurilor prin înzes
trarea unităților cu noi utilaje și 
mașini moderne, mărirea spațiilor 
de depozitare a vinurilor.

In consfătuire s-a arătat, de ase
menea, că trebuie să se organizeze 
încă de pe acum instructajele cu 
tehnicienii vinificatori, pivnicerii și 
laboranții în vederea aplicării co
recte în practică a procesului de 
vinificare primară, a organizării 
muncii, a măsurilor privind între
ținerea și exploatarea utilajului ne
cesar la transportul și prelucrarea 
strugurilor.

După încheierea consfătuirii, par- 
ticipanții au vizitat cîteva unități 
de producție din podgoria Drăgă- 
șani. (Agerpres)

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, joi la amiază 
s-a deschis în sala Nicolae Cristea 
din Capitală expoziția de obiecte de 
artizanat și alte produse din diferite 
regiuni ale Indoneziei.

La vernisaj au luat parte funcțio
nari superiori din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Ministerul 
Afacerilor Externe, directori de mu
zee, artiști plastici, studenți indone
zieni care învață în țara noastră.

Au participat Sukrisno, ambasa
dorul Indoneziei, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au luat cuvîntul Gh. Focșa, direc
torul Muzeului satului, și ambasado
rul Sukrisno.

Asistența a vizitat expoziția, care 
cuprinde obiecte lucrate în lemn, 
piele, bambus, rafie, argint etc, țe
sături, ca și diferite produse miniere, 
forestiere, agricole ce oglindesc va
rietatea bogățiilor naturale ale In
doneziei.

Apreciem mult colaborarea
cu R. P- Romină

Declarațiile dr. Antonio Nunez 
Jimenez, președintele Comisiei 
de organizare a Academiei 

de Științe din Cuba

(Agerpres)

La invitația 
Prezidiului Aca
demiei R. P. Ro
mîne, ne-a vizi
tat țara o delega
ție cubană con
dusă de dr. Antonio Nunez Jime
nez, președintele Comisiei de orga
nizare a Academiei de Științe din 
Cuba.

înainte de a părăsi Capitala, dr. 
Antonio Nunez Jimenez a avut o 
convorbire cu un redactor al Agen
ției romîne de presă „Agerpres“, că
ruia i-a declarat printre altele :

„Am venit în Romînia pentru a 
pune bazele unei colaborări științi
fice permanente între Cuba și țara 
dv. Convenția de colaborare științi
fică încheiată cu acest prilej între 
Academia R.P. Romîne și Comisia 
națională a. Academiei de Științe din 
Cuba constituie primul pas în aceas
tă direcție. Ea prevede o colaborare 
pe bază de reciprocitate în rezolva
rea unor probleme științifice care 
prezintă interes pentru ambele noas-

științifică

De ce numai fotbal ? In câteva rânduri

fra Uzina „Vulcan“ din Capitală lu
crează un mare număr de tineri, peste 
80 la sută din numărul total al salaria- 
ților. Pe bună dreptate s-ar cere ca 
intr-o asemenea uzină, sportul să ocupe 
un loc important în activitatea tine
rilor.

Cînd s-a trasat sarcina organizațiilor 
U.C.F.S. de a introduce si extinde gim
nastica în producție în toate întreprin
derile si instituțiile din țară, în Uzina 
„Vulcan" vestea a fost primită cu sa
tisfacție.

Stația de radioamplificare și-a indus 
în program un nou „capitol", au fost 
desemnați instructorii la majoritatea 
locurilor de muncă, iar în uzină și-a fă
cut apariția și un profesor specialist. $i 
nu se poate spune că un timp lucrurile 
nu au mers bine. Zi de zi, numărul ce
lor care intrau în coloanele de gim- 
naști creștea.

Dar aceasta, numai un timp. Acum 
însă, noțiunea de „gimnastică în pro
ducție" este uitată de parcă nici n-ar fi 
fust vreodată o preocupare zilnică. Ni
meni din cei în drept nu se mai intere
sează, așa cum nu se interesează de alt
fel nici de celelalte discipline sportwe, 
cu excepția fotbalului.

Atletismul, sportul care ar putea 
avea sute și sute de adepți la Uzina 
„Vulcan", este practicat doar de cinci 
tineri.

In schimb pentru fotbal sînt angajați 
doi antrenori, pentru fotbal se cheltuiesc 
însemnate sume de bani (fie pentru e-

chipoment, fie pentru întreținerea bazei 
sportive) și in sfîrșit tot pentru fotbal 
„se dau în vînt“ și tovarășii cu munci 
de răspundere din uzină. Care este 
rezultatul ? De ani de zile această 
echipă se zbate în mediocritate, acti- 
vîiid în cadrul campionatului orășe-
echipa se zbate m mediocriti.. 
vină în cadrul campionatului 
nesc.

Iată așadar de ce un mare 
de tineri și tinere nu sînt atrași 
tivitatea sportivă, iată de ce la bazi
nul de înot al bazei sportive nu se or
ganizează concursuri și nu se mai prac
tică nici gimnastica în producție. De 
curînd, ziarul uzinei a scris un articol 
amplu despre preocuparea exclusivă 
pentru fotbal în detrimentul celorlalte 
sporturi.

Faptul că aici sînt suficiente posibi
lități pentru dezvoltarea sportului a 
fost demonstrat cu prilejul diferite
lor spartachiade, cînd s-a dovedit 
că, dacă există preocupare, sute de 
tineri și tinere apar pe terenurile de 
sport. Comitetul sindicatului și comi
tetul U.T.M. se ocupă de activitatea 
sportivă a tinerilor numai in astfel de 
împrejurări, sau la zile festive, restul 
timpului lăsînd întreaga organizare a 
activității sportive pe seama consiliului 
sportiv (președinte T. Hudca), care de 
mai multă vreme are o slabă activitate. 
N-ar fi cazul ca organizația de partid 
să analizeze această situație și să ia mă
suri pentru îmbunătățirea ei ?

C. COSTIN

număr 
in ac-

Echipa sovietică de fotbal 
Zenith Leningrad si-a început 
turneul în tara noastră, iuclnd 
ieri la Brașov cu Steagul 
Roșu. Peste 14 000 de specta
tori au urmărit pe stadionul 
Tractorul acest meci încheiat 
cu scorul de 2—1 (1—t) In fa
voarea fotbaliștilor localnici. 
Scorul a fost deschis în minu
tul 5 de oaspeți prin interul 
stingă Dubrovski. Steagul 
Roșu a egalat în minutul 44 
prin Meszaros. Punctul victo
rios a fost realizat în minutul 
55 de Necula In urma unei 
combinații cu Hajdu și Sere- 
dai. Duminică, la Iași, Zenith 
va fuca în compania echipei 
C.S.M.S.

'★
Selecționate!« 

apă ale R. P. 
R.S.S. Ucrainene 
miercuri seara 
mec! revanșă. De data aceasta 
victoria a revenit sportivilor 
romi al cu scorul de 7—1 
(1—1 ; 1—0 ; 2—0 ; 3—0). Pri- 
ma întîlnire fusese clștigată 
de gazde cu 2—1. Comentato
rul agenției TASS subliniază 
că în cel de-al doilea meci 
echipa romină a prestat un 
joc foarte bun, remarcîndu-se 
îndeosebi Mărculescu, Zahan 
și Culineac.

’*
Campionatele mondiale de 

scrimă de la Gdansk au pro
gramat joi preliminariile pro
bei feminine de floretă. Repre
zentanta tării noastre Olga 
Orban-Szabo s-a calificat în 
sferturile de finală ale com
petiției. După ce a cîștigat 
seriile din primele două tururi, 
Olga Orban-Szabo a eliminat

de polo pe 
Romtae și 

s-au Intîlnit 
la Lvov în

ch 8—3 în „șaisprezecimi“ ps 
Revenu (Franța) si în „optimi“ 
cu 8—5 pe Kovacs (R.P. Un
gară). Alături de Olga Orban- 
Szabo, deținătoarea titlului 
mondial, în sterturi «-au mai 
calificat Masciotta (Italia), 
Zabelina (U.R.S.S.), Colombet- 
ti (Italia), Mousset (Franța), 
Juhasz (R.P.U.), Regno (Italia) 
și Sakovitz (R.P.U.). Suzana 
Tasi și Marla Vicol au pierdut 
în „șaisprezecimi“ In fața lui 
Rejto (R.P.U.) și respectiv 
Rousselet (Franța) iar Iencic 
si Ene au fost eliminate în 
primul tur.

W
Astăzi de la ora 17 pe ve

lodromul Dinamo din Capitală 
încep întrecerile concursului 
international de pistă la care 
participă alergători din R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană, Ita
lia și R. P. Romină. Pe lista 
participanților figurează ci
cliști valoroși ca Giancarlo 
Betuzzi, Giacomo Romanici, 
Marco Giubellini. Oreste Ber- 
tolinl (Italia), Zuchold, Staps, 
Klunker (R. D. Germană), No- 
vakov, Doicev, Kirev, Stoia- 
nov (R. P. Bulgaria) și alții. 
Din echipa tării noastre vor 
face parte printre alții Dan 
Popovici, Tache Petre, Vasile 
Burlacii, C. Tudose, Mihai 
Voinescu si Eugen Bărbulescu.

Programul primei zile cu
prinde întreceri de viteză (se
rii și recalificări), 4 000 m ur
mărire individuală (serii-con- 
tra-timp), 1 000 m cu start de 
pe loc și cursa italiană (serii- 
contra timp).

Concursul continuă sîmbătă 
si duminică cu începere da la 
ora 17.

tre țări. Totodată 
am stabilit bazele 
încheierii unui 
plan de muncă co
mun între cele 
mai înalte foruri

științifice din țările noastre. Noi a- 
preciem mult colaborarea științifică 
cu țara dv. și în general cu țările 
socialiste, în vederea pregătirii ca
drelor cubane, pentru studierea 
unor probleme științifice impor
tante.

Vizitînd unele unități cu caracter 
științific din țara dv. printre care 
Institutul de fizică atomică, cel de 
geologie și geografie am fost într-a- 
devăr uimit de marile succese știin
țifice pe care le-a realizat Republica 
Populară Romînă. Ne-a impresio
nat mult faptul că unitățile de cer
cetare științifică din țara dv. sînt în
zestrate cu aparataje moderne pro
duse în țară, printre care aparate 
electronice dintre cele mai perfec
ționate. Și în alte institute am văzut 
o tehnică de cercetare științifică 
foarte modernă. Aceasta dovedește 
că știința în Romînia a făcut un im
portant progres. Am putut ve
dea în mod concret și felul în care 
în țara dv. se îmbină știința cu prac
tica, cercetarea științifică cu învă- 
țămîntul și am constatat o expe
riență foarte bogată în acest sens, 
pe care o vom duce cu noi în Cuba".

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 17 
iulie, în urma tratativelor care au a- 
vut loc la Phenian, a fost semnat 
planul de aplicare a acordului de co
laborare culturală dintre R. P. Ro
mînă și R.P.D. Coreeană pe anul 
1963. Planul prevede lărgirea cola
borării între cele două țări în do
meniul științei, învățămîntului, cul
turii și artei, presei și radiodifuziu
nii. Din partea romînă documentele 
au fost semnate de către Manole 
Bodnăraș, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al 
R.P.D. Coreeană, 
reeană de către 
tele Comitetului 
turale cu străinătatea.

La semnarea documentelor au fost 
de față din partea romînă Nicolae 
Ghenea, directorul Direcției de rela
ții culturale din Ministerul Afaceri
lor Externe, acad. Tiberiu Popovici, 
membrii delegației culturale ro
mîne și membri ai Ambasadei R. P. 
Romîne la Phenian. Din partea co
reeană au fost prezenți Li Cian Sen. 
adjunct al ministrului culturii, Țoi 
Ghi Tok, adjunct al ministrului în
vățămîntului superior, Pak-Sak 
Ciun, directorul Direcției a Il-a din 
Ministerul Afacerilor Externe, mem
brii delegației culturale coreene.

★

La 17 iulie, Kim Ir, primul vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi

niștri, a primit pe Manole Bodnă
raș, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană, și pe membrii de
legației culturale romîne. Au fost de 
față Pak Sen Cer, ministrul aface
rilor externe, și alte personalități 
coreene.

R. P. Romîne în 
iar din partea co- 
So Ciol, președin- 
pentru relații cul-

în aceeași zi, la Phenian a fost 
semnată Convenția de colaborare 
științifică între Academia R. P. Ro
mîne și Academia de Științe din 
R.P.D. Coreeană, precum și planul 
de aplicare a acestei convenții pe 
anii 1963/1964.

Din partea romînă documentele 
au fost semnate de acad. Tiberiu 
Popovici. directorul Institutului de 
calcul al Academiei R. P. Romîne, 
iar din partea coreeană de către 
Cion Du Hoan, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R.P.D. Co
reene.

t4c

La 17 iulie, So Ciol, președintele 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea din R.P.D. Coreea
nă, a oferit o masă în cinstea dele
gației culturale romîne.

So Ciol și Manole Bodnăraș, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne în R.P.D. Co
reeană, au rostit toasturi.

I!TIEAXTIRIE • Gaaa^aoaa • ‘Tëteis/z/uneZ
TEATRE : Teatrul Lucia Sturdza Bu- 

landra (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) ; Cezar și Cleopatra — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Qrădina Boema) : Ca la revistă — (orele 
29,15). Circul de Stat ; Revista pe gheată 
din Budapesta „Paprikacoktell" — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Elena «in Troia
— cinemascop : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 18 — seria 802); Patria 
(9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15; 23,30), Elena 
Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,30 — gră
dină 20; 22,15), 1 Mai (9; 1145: 13,30; 16,13; 
18.45; 21,15), Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 13; 
17,30; 20; 22.30), Stadionul Dinamo (20.15), 
Grădina 13 Septembrie (20,43 : 23), Sta
dionul Glulești (20,30); Republica (9,45 ; 
1215 ; 14,45), București (9,30 ; 12 : 14,30). 
Concertul mult visat : Republica 17 ;
19 : 21). București : 17 : 19 ; 21). Gri- 
vița (10 ; 12 ; 18 ; 18.15 ; 20.30). Podul rupt
— cinemascop : rulează la cinematogra
ful Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). O 
perlă de mamă : rulează la cinemato
grafele I. C, Frimu (10; 12; 14; 16.15; 
18.45: 21 — grădină 20,30), Luceafărul (15: 
17; 19 — grădină 20,30), Grădina Pro
gresul (20,30). Misterele Parisului — cine
mascop : rulează Ia cinematografele V. 
Alecsandri (11; 13; 15,15; 17,30; 20), Victo
ria (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), înfră
țirea între popoare (10; 16: 18,15; 20,30) 
V. Roaită (9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; 22 - 
grădină 21,30). Tăunul ; Tineretului 
(10,30, 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Pe 
urmele bandei : Central (10,30; 12,30: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), I. Pintilie (16; 13;
20 — grădină 20,30), Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Clubul cavalerilor — cine-

mascop : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 în continuare ; 16; 18,15; 30,30), ștefan 
cel Mare (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Program pentru copii : 13 Septembrie
(orele 10). Noaptea pe autostradă : 13 
Septembrie (11,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30). 
Balada husarilor : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 31 în continuare). Fan
tomele din Spessart : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
Doctor în filozofie : Ciulești (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), 8 Martie (16; 18; — gră
dină 20,30), Arta (18; 18; 20 — grădină
20.30) . Camelia : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Lumină de iulie : rulează la cinemato
graful Alex. Popov (de la orele 9,30 la 
orele 21 în continuare). Noua prietenă a 
tatii ; rulează la cinematografele C. Da
vid (16; 18,15; 20,30), G. Bacovia (15; 17; 
19; 21). Cumpără-ți un balon • 
mascop ; Unirea (11; 15; 17; 19, 
dină 20,30). Moștenire cu bucluc : 
Ia cinematografele Alex. Sahia 
15. 17; 19: 21 — grădină 20,30), 
tății (10: 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 
dină 20,30), Drumul Serii (16, 18, 
ești minunată : Flacăra (10; 15,30; 18;
20.30) , B. Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,15),
Grădina T. Vladlmirescu (21). Ordinul 
Ana : rulează la cinematografele T. vla- 
dtmirescu (16; 18; 20), Floreasca (16,30; 
18,30; 20,30). Estrada, estrada : Miorița 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21), 23 August (10; 
12; 15; 17; 19 — grădină 20,15). G. Coșbuc 
(10; 12; 14; 16; 18, 20). Grădina Moșilor 
(20,15), Arenele Libertății (20.30). Pati
noarul 23 August (21). Mamelucul • 
Munca (16; 18,15; 20,30). Festival Chaplin: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Mila regeasca : 
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop : rulează la ci

— cine-
— grâ- 
rulează 
(19; Ui
Liber-

— gră- 
20). Tu

nematograful M. Eminescu (11; 14,39; 
16,45; 19; 21,15). Legea e lege : rulează la 
cinematograful Olga Bancic (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). Cursa de 100 kilometri : 
rulează la cinematograful 30 Decembrie 
(16; 18,15; 20,30). Colegii : rulează la cine
matografele Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30)j 
16 Februarie (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : în Jurul orelor 18,00 
— Aspecte de la concursul internațional 
de ciclism (transmisiune de la velodro
mul Dinamo). 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Pentru tineretul școlar : 
Ce să fiu ? 19,35 — Almanah științific.
19,55 — Moment literar : Vladimir Ma- 
iakovski. 20,15 —■ Mozaic de scurt- 
metraje : Casa noastră ca o floare, 4000 
de trepte spre cer. Soare șl aer. 21,00 — 
Werther de Massenet. Adaptare de Fio- 
rica Gheorghiescu și Marlanti Banu. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 29, 21 
și 22 iulie : In țară : vreme călduroasă, 
dar ușor instabilă cu cerul variabil, mal 
mult senin noaptea și dimineața. Pe 
alocuri vor cădea ploi de scurtă durată 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade. Iar maximele între 
25 șl 35 grade. In București și pe litoral : 
Vreme călduroasă cu cerul variabil, mat 
mult senin. In cursul după-amiezelor 
tendințe de averse de ploaie. Vînt mode
rat. Temperatura în creștere ușoară.
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Încercare de lovitură de stat in Siria
«X

BEIRUT ite (Agerpnes). — Agen
țiile de presă anunță că în diminea
ța zilei de L8 iulie la Damasc a avut 
loc o încercare de lovitură de stat. 
Unități ale forțelor armate siriene 
au înconjurat^statul major, ministe
rul de Război, postul de radio Da
masc, precum jȘi principalele clădiri 
ale orașului, și\au deschis focul îm
potriva trupelor credincioase gu
vernului. Principalele căi de comu
nicație ale orașului au fost blocate, 
iar pe străzi au fost postate deta
șamente de poliție. Pcfetul de radio 
Damasc și-a întrerup^ emisiunea 
timp de mai multe ore .în cursul di
mineții.

La cîteva ore dup.ă ciocnirile care 
au avut loc, trupele'.guvernamenta
le au restabilit ordinea, iar postul 
de radio Damasc a trțansmis un co
municat al guvernului .sirian în care 
se arată că- încercarea de lovitură 
de stat a fost înăbușită. Comunica
tul afirmă că tulburările au avut 
loc numai în capitală, în resțtul țării 
situația a rămas calmă. Au fost o- 
perate numeroase arestări. “Partici- 
panții la această acțiune, mențio
nează comunicatul, vor fi imediat 
deferiți tribunalelor militare. în în
treaga țară au fost instituite restric
ții de circulație.

* ■
CAIRO 18 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul din 
Damasc al agenției M.E.N., primul 
ministru al Siriei, Salah Bitar, a de
clarat că lovitura de stat din dimi
neața zilei de 18 iulie a fost zădăr
nicită și că toți complotiștii au fost 
arestați.

Bitar a refuzat să precizeze cine a

organizat complotul și dacă este a- 
devărat că acest complot a fost or
ganizat de generalul Z. Hariri, fost 
ministru de război și șef 
major al armatei siriene, 
cum se anunță, a sosit la 
Damasc.

Agenția France Presse 
autoritățile siriene au stabilit o re
compensă de 10 000 de lire siriene 
pentru cei care vor ajuta la aresta
rea a patru persoane. Aceștia sînt 
rostul colonel Jassem el Aluan, care 
a condus rebeliunea de la Alep din 
aprilie 1962, fostul general Moham
med el Jarrah, director al poliției și 
siguranței interne în timpul uniunii 
dintre Siria și Egipt, Yussef Muza- 
hem, fost ministru al R.A.U., și fos
tul locotenent Colonel Raef el Maari, 
șef al serviciului de recensămînt în 
timpul perioadei uniunii.

al statului 
care, după 
18 iulie la
anunță că

Noi crime ale regimului 
de la Bagdad

BAGDAD 18 (Agerpres). — în Irak 
continuă represiunile sîngeroase îm
potriva elementelor patriotice. Tri
bunalul din Bagdad a început pro
cesul a 25 de patrioți învinuiți de a 
fi participat la încercarea de răstur
nare a 
curorul 
moarte

După 
nicat oficial dat publicității la Bag
dad, relatează agenția Associated 
Press, un nou grup de 13 militari au 
fost executați prin împușcare, iar 8 
civili au fost spînzurați.

guvernului din 3 iulie. Pro- 
a cerut condamnarea la 

a tuturor acuzaților.
cum se arată într-un comu-

In Guineea portugheză A . ___________________
w

Forțele patriotice în ofensivă
Știrile pe care le-am primit joi la 

tedacție arotă că în ultimele zile 
lupta partizanilor din Guineea por
tugheză a luat o nouă amploare. 
Forțele patriotice desfășoară atacuri 
hotărîtoare îndeosebi în sudul tării, 
unde configurația terenului le favo
rizează acțiunile. în regiunea cen
trală a fost scos din luptă un pu
ternic detașament de soldați portu
ghezi. De curînd, atacînd garnizoana 
de la San Juan, unde se aflau 1 000 
de soldați și ofițeri portughezi, par
tizanii au ucis 200 
dintre aaeștia. In- 
tr-o serie de loca
lități patrioții au 
întîmpinăLcu arme 
trupele care au 
venit să strîngă 
impozitele de la 
populație. Intensi-I 
ficarea mișcării ' 
de eliberare din ' 
Guineea portu
gheză ca și din 
alte regiuni ale 
Africii, constituie 
unul dintre feno
menele cele mai 
caracteristice care 
au loc astăzi pe 
acest continent și 
care arată că po
poarele africane
r‘nt hotărîte să pună capăt o dată 
pentru totdeauna rămășițelor colo
nialismului. După cum se știe, în ca
drul recentei 
Addis Abeba, 
au prevenit 
că dacă nu 
ca sa colonialistă, statele indepen
dente din Africa își vor oferi teritoriul 
pentru formarea și instruirea milita
ră a unor detașamente de voluntari 
care să lupte alături de popoarele 
aflate încă sub dominație străină, 
întreaga Africă — a declarat A. Ca-

*0

bral, secretarul general al Partidu
lui african al independenței din 
Guineea portugheză și Insulele 
Capului Verde — este hotărîtă să 
folosească orice mijloc pentru a în
lătura plaga colonialismului și ra
sismului de pe continent. Colonia
liștii portughezi trebuie să înțeleagă 
că nici o forță nu va putea opri 
lupta de eliberare națională desfă
șurată de popoarele 
Guineea portugheză 
Capului Verde.

Conierințe de la 
țările participante 

guvernul portughez 
va renunța la politi-

din 
Și

Angola, 
Insulele

Ultimele 
mente din 
neea poitugheză 
și, în special, în
tărirea capacității 
de luptă a patrio- 
ților, intensifica
rea acțiunilor lor 
ofensive arată, o 
dată mai mult, că 
timpul nu lucrea
ză în favoarea 
colonialiștilor.

Generalul Go
mez de Daraujo, 
ministrul de război 
al Portugaliei, a 
recunoscut într-un 
interviu că în mo
mentul de față 
forțele patriotice 
„controlează mai 

bine de 15 la sută 
Guineei 
totodată 
întîmpină 
stăvilirea 
război a fost nevoit să recunoască 
de asemenea că trupele portu
gheze existente nu pot rezista ac
tualei ofensive a forțelor patriotice 
din Guineea portugheză ce se do
vedesc a fi mai bine instruite și e- 
chipate decît în trecut.

NICOLAE N. LUPU

eveni- 
Gui-

teritoriul 
subliniind 
care

din 
portugheze“, 
greutățile pe 
trupele colonialiste 
ofensivei. Ministrul

le 
în 
de

în slums-urile Americii latine
Revista „NEW YORK 

TIMES MAGAZINE" a- 
nalizează una din raci
lele sociale ale Americii 
Latine : cartierele săra
ce ale marilor orașe și 
viața locuitorilor.

„In Brazilia sînt cu
noscute sub numele de 
«favelas», *mocambos» 
sau «alagados*. In Chi
le se numesc «callam- 
pas», în Peru «baria- 
dos», în Venezuela, 
«ranchos»...

Dar oricare ar fi nu
mele lor, el înseamnă 
cartier mizer (slum) *) 
— un simptom din cele 
mai flagrante ale răului 
social care este aproa
pe același peste tot" (în 
America Latină—n.n.).

Cum arată un astfel 
de cartier ?

„In general, locuitorii 
acestor cartiere mizere 
(favelados) se împart în 
3 grupuri. Tipic pentru 
prima categorie este 
cazul Mariei-Luiza, o 
mamă de 20 de ani cu 
trei copii. Tot ce are 
este un pat, o plapu
mă zdrențuită, un du
lap ieftin, niște vase de 
tablă folosite în gospo
dărie și la transportul 
apei, hainele rupte pe 
care ea și copiii ei le 
poartă zilnic și, cel mai 
important, casa ei — o 
singură cămăruță, fără 
podea. își petrece ziua 
spălînd rufe, care îi dau 
posibilitatea să cumpe
re de mîncare atît 
să-și țină familia 
viață.

cit 
în

* in limba engleză,

Sînt multe Marie-Lu- 
ize în favela — bătrîne 
la 30 de ani. Hotarele 
vieții lor sînt hotarele 
cartierelor mizere pe 
care foarte rar le pără
sesc. Locuitorii acestor 
cartiere trăiesc cu frica 
mereu trează că vor ră- 
mîne fără acoperiș, că 
sînt amenințați de foa
mete.

Al doilea element im
portant al slums-urilor 
este muncitorul necaii-

Răsfoind presa
sfrăină

ficat. în cele mai multe 
cazuri el a venit de la 
țară. Dacă este trecut 
de 35 de ani este foar
te puțin probabil că 
știe săy / î scrie și să 
citească ; dacă e mai tî- 
năr, se poate să aibă 
cunoștințe rudimentare 
de scris și citit dar nu 
are nici o calificare. Este 
de obicei calul de mun
că, servitorul, omul care 
spală mașina, comisio
narul.

Cu o treaptă deasu
pra muncitorului neca
lificat se află un grup 
mai mic compus din ta- 
pițer sau mecanic. Cali
ficarea pe care o are un 
membru din acest grup 
îi dă posibilitatea ocu
pării unei slujbe, dar 
nu-i asigură mijloacele 
materiale necesare pen
tru a trăi în afara car
tierului mizer...

Așa cum casele lor 
se înșiruie îngrămădite

■una lingă alta, tot ast
fel se împletesc și vie
țile lor, unite prin ne
voi și necazuri comune.

Foamea este uneori 
alinată puțin de genero
zitatea unui vecin care 
nu are el însuși destul 
de mîncare. Acum cîte- 
va luni asistam cum o 
femeie bătrînă, bolnavă 
și fără adăpost a fost 
primită de o .familie de 
opt persoane care se 
îngrămădea în două ca
mere. Copiii erau în 
zdrențe, nepieptănați și 
nemîncați, dar bătrîna 
a fost înconjurată cu 
tandrețe și considerație.

în afara problemei lo
cuinței, o altă grijă a 
locuitorilor acestor car
tiere mizere este pro
blema copiilor lor : Ce-i 
neliniștește este cu ce 
să-i îmbrace, cu ce să-i 
hrănească și cum să-i 
educe.

Biroul unei agenții 
guvernamentale care 
plasează copiii unor fa
milii nevoiașe în școli 
de stat este atît de a- 
glomerat de cereri, încît 
trec luni de așteptare 
pentru a se obține o 
dată pentru audiență. 
Celor care cer li se dau 
puține speranțe.

Copilul din favela 
este adesea pipernicit 
pentru vîrsta sa, iar co
piii cu deformații tuber
culoase nu sînt o prive
liște rară Nimeni nu 
știe care este numărul 
copiilor ce merg la 
școală ; după toate pro
babilitățile un mare nu
măr nu se duc“.

Tratativele în problema interzicerii 
experiențelor nucleare

MOSCOVA 18 (Agerpres).— TASS 
transmite : în comunicatul oficial 
cu privire la continuarea schimburi, 
lor de păreri între reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii se 
spune : „La 18 iulie, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Averell Harriman, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., lordul 
Hailsham, ministrul pentru proble
mele științei și tehnicii al Marii

Britanii, și consilierii lor s-au întru
nit din nou pentru a discuta unele 
prevederi ale acordului cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă, și au continuat 
schimbul de păreri în alte proble
me, prezentînd interes reciproc“.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 19 iulie.

Situație încor
Marocin
(Agerpres). — Agen- 
anunță că forțele si-

7 din 10 americani se pronunță 
pentru încheierea unui acord

Două cunoscute publicații din Oc
cident — revista americană „Na
tion“ și ziarul englez „Sunday Ti
mes“ — constată concomitent că 
marea majoritate a 'americanilor se 
pronunță pentru încheierea unui a- 
cord care să interzică experiențele 
nucleare. Referindu-se la rezultatele 
unei anchete întreprinse în Statele 
Unite pe această temă ziarul en
glez relatează că „șapte din fiecare 
zece americani se pronunță pentru 
încheierea unui acord“.

în același timp perspectiva inter
zicerii experiențelor stîrnește iritare 
în tabăra „turbaților“ ce alcătuiesc 
extrema dreaptă a ambelor partide 
din S.U.A. și care, după cum relevă 
ziarul englez, „desfășoară o cam
panie furibundă împotriva unui e- 
ventual acord de interzicere a ex
periențelor nucleare“.

La rîndul său „Nation“ precizează 
că elementele ultrareacționare, dîn- 
du-și seama de urmările posibile 
ale unui acord privitor la interzice
rea experiențelor, acționează cu în
verșunare împotriva ratificării unui 
astfel de acord de către Senat.

18 (Agerpres). — M. Nie- 
cunoscut fruntaș al vieții 
din R.F.G., scriitorul E. 
și profesorul Sigmund- 

au adresat o chemare tu- 
în

O chemare adresată 
cetățenilor din R. F. G.

BONN 
moeller, 
publice 
Kästner 
Schultze
turor cetățenilor vest-germani, 
care le cer să comemoreze 18 ani 
de la bombardamentul atomic de la 
Hiroșima prin intensificarea în 
R.F.G. a luptei împotriva primejdiei 
distrugerii atomice.

Nu trebuie să se 
menilor 
vor ca 
dreptul 
mică și 
ranție pentru securitatea Republicii 
federale, se spune în chemare. Con
tribuția germană la încetarea cursei 
înarmărilor trebuie să constea în 
interzicerea oricărei arme atomice 
pe pămîntul german.

în chemare se cere să se pună 
capăt tuturor experiențelor nu
cleare și să nu se sporească numă
rul puterilor care dețin arma de ex
terminare în masă.

dea crezare oa- 
militarilor care 
să li se acorde

politici și
germanilor
de a dispune de arma ata
care văd în aceasta o ga-

RABAT 18 
țiile de presă 
guranței marocane au operat la 17 
iulie, la Casablanca, masive arestări 
în rîndul conducerii partidului de 
opoziție Uniunea națională a forțe
lor populare din Maroc. Numărul 
arestaților se ridică la aproape 130 
de persoane. Printre cei arestați se 
află și 21 de deputați în Adunarea 
națională, desemnați la recentele 
alegeri din luna mai. O dată cu ope
rarea arestărilor au fost luate seve
re măsuri de securitate în întreaga 
țară, comunicațiile telefonice cu 
străinătatea fiind întrerupte.

Aceste măsuri au fost întreprinse 
în timp ce la sediul central al Uniu
nii naționale a forțelor populare din 
Casablanca avea loc o întrunire la 
care urma să fie discutată politica 
partidului față de alegerile munici
pale programate pentru 26 iulie a.c. 
Toți participanții au fost arestați. Ei 
urmează să fie deferiți tribunalului.

Agenția Maghreb Arabe Presse a 
difuzat în după-amiaza zilei de 17 
iulie un comunicat în care a făcut 
cunoscut că arestările în rîndul con
ducerii Uniunii naționale a forțelor 
populare sînt în legătură cu desco
perirea unei „mișcări subversive 
înarmate“. Fără a mai da alte amă
nunte, comunicatul anunță luarea 
unor măsuri suplimentare de secu
ritate în toate orașele importante 
ale Marocului.

Uniunea națională a forțelor popu
lare, relatează France Presse, s-a 
pronunțat împotriva politicii rege
lui Hassan al II-lea, îndeosebi îm
potriva încheierii de acorduri cu 
unele state occidentale, mai ales cu 
Franța.

MOSCOVA 18 (Agerpres).— La 
17 iulie, la Moscova, în cadrul con
cursului pentru filmele de scurt 
metraj, a fost prezentat filmul ro- 
mînesc „Valea Trotușului“. Agen
ția TASS subliniază că realizatorii 
filmului nu s-au limitat la a pre
zenta doar frumusețile naturii și 
ale unor monumente arhitectonice. 
Ei s-au străduit să înfățișeze spec
tatorilor marile transformări care 
au loc acum în Romînia socialistă, 
noul chip al orașelor și satelor 
sale, noile condiții de muncă și de 
viață ale oamenilor și pe oamenii 
înșiși.

Joi seara, delegația cineaștilor 
romîni la cel de-al III-lea Festival 
cinematografic internațional de la 
Moscova a oferit un cocteil la 
Barul presei din Moscova.

Au luat parte Jean Marais, Joris 
Ivens, scenaristul italian Sergio 
Amidei, regizorul sovietic Grigori 
Ciuhrai, precum și șefii unor dele
gații participante la festival. Au 
luat, de asemenea, parte ambasa
dorul R. P. Romîne la Moscova, 
Nicolae Guină, și Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din 
R. P. Romînă.

Succesul artiștilor
„Rareori publicul ve- 
nețian a avut ocazia 
să asiste la un spec
tacol de mare clasă ca 
cel cu „Lacul lebede
lor", prezentat de ba
letul Teatrului de O- 
peră și Balet din 
București".

în continuarea tur
neului pe care îl în
treprind în Italia, ar
tiștii romîni au pre
zentat în zilele de 16

romîni în Italia
ROMA 18 (Ager

pres). — După succe
sul repurtat de bale
tul Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. 
Romîne la Veneția, 
presa italiană conti
nuă să publice cronici 
elogioase. Astfel, zia
rul „La Venezia“ în 
cronica intitulată „Ui
mitorul succes al ba
letului romîn", face 
următoarea remarcă :

și 17 iulie două spec
tacole la Teatrul de 
vară din Pisa, în fața 
a peste 4 000 de spec
tatori. După ambele 
spectacole, care s-au 
bucurat de un deose
bit succes, reprezen
tanții municipalității 
orașului au felicitat 
călduros întregul co
lectiv și au oferit da
ruri artiștilor.

a avut loc de curind o conferințăLa Caracas de presă clandestină orga- 
la capturarea navei „An- 

lupta împotriva re-
Conferința de presă a președintelui Kennedy

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La 17 iulie, la Casa Albă a avut loc 
conferința săptămînală de presă a 
președintelui Kennedy. La începutul 
conferinței sale președintele a făcut 
o scurtă declarație privind desfășu
rarea tratativelor de la Moscova în 
problema încetării experiențelor nu
cleare.

„După trei zile de convorbire, a 
spus Kennedy, continuăm să nutrim 
speranța că țările participante vor 
putea realiza un acord“. Președin
tele a declarat că tratativele se des
fășoară într-o atmosferă de lucru și 
că în cazul realizării unui acord — 
acesta, conform procedurii constitu
ționale americane, va fi supus se
natului spre ratificare.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la posibilitatea unei conferințe 
la nivel înalt în cazul încheierii cu 
succes a tratativelor de la Moscova, 
președintele Kennedy a arătat că 
„pentru moment această problemă 
nu se pune“.

Kennedy a declarat că Statele

Unite vor continua să acorde ajutor 
regimului diemist din Vietnamul de 
Sud. Președintele a menționat că 
S.U.A. intenționează să-și mențină 
trupele în această țară.

Președintele S.U.A. s-a pronunțat 
împotriva excluderii R. S. Africane 
din Organizația Națiunilor Unite 
pentru politica rasistă a guvernului 
ei, excludere cerută de țările afri
cane membre ale O.N.U.

în ce privește Cuba, președintele 
Kennedy a răspuns negativ la o în
trebare privind posibilitatea norma
lizării relațiilor între S.U.A. și Cuba.

Aborigenii australieni 
protestează la O.N.U.-

Corespondentul ziarului englez 
„Times“ din Adelaida relatează că 
pastorul aborigen D. Nicholls a cerut 
O.N.U. să instituie o anchetă asupra 
„modului cum guvernul australian 
înstrăinează teritoriul rezervațiilor 
pentru aborigeni“.

Pastorul 
cretarului 
gramă de 
guvernul 
drepturile 
începere din 1959 au fost confiscate 
teritorii cu o suprafață de peste 
2 000 000 de acri (un acru = 0,4 ha), 
fără a li se da aborigenilor nici un 
fel de compensații. Cea mai mare 
parte a acestor teritorii a fost con
cesionată unor companii miniere.

Nicholls a 
general al 
protest in 
australian 

minorității aborigene. Cu

nizată de doi dintre patrioții venezuelezi participant la capi 
zoategui". Ei s-au înapoiat din Brazilia pentru a continua Iu
gimului Betancourt.

expediat se- 
O.N.U. o tele- 
care arată că 

nesocotește

Ignorînd protestul oamenilor muncii

Grupările de dreapta din parlamentul francez 
au impus legea antigrevistă

Guyana Britanică cere acordarea imediată 
a independenței

In apărarea deținuților 
politici din Grecia

După cum s-a anunțat în „Scîn- 
teia" de ieri, la 15 iulie, într-o re
zervă a unui spital din Salonic a 
încetat din viață patriotul grec 
Gheolzidis care, în cei 18 ani pe care 
i-a petrecut în închisorile din Gre
cia a orbit și s-a îmbolnăvit grav. 
Atitudinea inumană față de miile de 
patrioți care umplu încă închisorile 
grecești, stîrnește reprobarea celor 
mai largi cercuri ale opiniei publice 
internaționale.

Cunoscutul filozof și militant pe 
tărîm obștesc Bertrand Russell a 
adresat primului ministru al Greciei, 
Pipinelis, o scrisoare în care declară 
că este „zguduit profund“ de știrea 
morții în închisoare a patriotului 
grec Konstantin Gheolzidis.

Relevînd că guvernul grec l-a ți
nut în ultimii 18 ani pe Gheolzidis 
în închisoare, fără a ține cont de 
starea gravă a sănătății sale, și că 
ordinul de eliberare a fost semnat 
după ce el nu mai era în viață, 
Russell declară : „Aceasta este o 
barbarie“.

Menționînd că mulți alți deținuți 
politici greci sînt grav bolnavi și 
viața lor se află în primejdie, Rus
sell cere primului ministru „să ia 
imediat măsuri pentru eliberarea 
lor“.

LONDRA 18 (Agerpres). — La 17 
iulie, Duncan Sandys, ministrul en
glez pentru problemele Common- 
wealth-ului și coloniilor, a declarat 
în Camera Comunelor că nu inten
ționează' să convoace conferința în 
legătură cu viitorul Guyanei Brita
nice înainte de luna octombrie și că 
guvernul britanic nu intenționează 
să-i acorde independență sau o con
stituție modificată în actualele con
diții.

în aceeași zi, după cum relatează 
agenția Reutet1, în urma unei ședințe 
a Cabinetului ;de miniștri al Guya
nei Britanice a fost dată publicității 
o declarație a guvernului acestei co
lonii în care se cere guvernului An
gliei să acorde imediat independență

coloniei și să accepte un tratat prin 
care marile puteri să garanteze Gu
yanei suveranitatea și neutralitatea.

Declarația menționează, de ase
menea, că guvernul Guyanei Brita
nice este ferm hotărît să promo
veze o politică de neangajare și să 
nu permită stabilirea de baze mili
tare străine pe teritoriul său.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
anunță că la 18 iulie Cheddi Jagan 
primul ministru al Guyanei Brita
nice și principalul reprezentant al 
opoziției, Forbes Burnham, au re
luat tratativele în vederea creării 
unui guvern de coaliție cerut de că
tre Sandys cu prilejul recentei sale 
vizite în Guyana Britanică.

PARIS 18 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, în dimineața zilei de 18 iu
lie Adunarea Națională Franceză a 
aprobat cu 257 de voturi pentru și 
205 contra, proiectul de lege gu
vernamental privind limitarea drep
tului de grevă al personalului de la 
instituțiile și întreprinderile de stat 
din Franța. Această lege interzice 
formele cele mai eficiente de greve 
ca : greva perlată și prevede măsuri 
severe împotriva greviștilor. De ase
menea, legea obligă sindicatele ca 
înainte cu cinci zile de declararea 
grevei să informeze, administrația și 
autoritățile asupra duratei și locului 
grevei.

Împotriva acestui proiect de lege 
antidemocratic au votat deputății 
comuniști și socialiști, precum și 
numeroși alți deputați republicani.

în cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc în cursul nopții de miercuri 
spre joi, pe marginea proiectului de 
lege, chiar și unii reprezentanți ai 
partidului de guvernămînt, printre 
care Rene Capitant și La Combe, 
au recunoscut că noua lege lezează 
interesele a peste 2 500 000 de 
meni ai muncii francezi care

crează în sectorul de stat al econo
miei.

Deputății din partea partide
lor democrate au condamnat cu 
tărie acest atentat la libertățile 
democratice ale oamenilor mun
cii din Franța. în cuvîntul său, 
Waldeck Rochet, secretar gene
ral adjunct al Partidului Comu
nist Francez, a criticat esența an
tidemocratică a proiectului de lege 
guvernamental protestînd cu hotă- 
rîre împotriva încălcării dreptului 
la grevă a oamenilor 
Franța.

muncii din
'•k

relatează agențiile oc- 
presă, activitatea celor 
aeroporturi din Paris, 

a fost aproape

După cum 
cidentale de 
două mari 
„Orly“ și „Bourget' 
în întregime paralizată în cursul zi
lei de 18 iulie, ca urmare a grevei 
de 48 de ore a personalului servi
ciilor de navigație aeriană și me
teorologie. Greviștii cer majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și totodată își ex
primă indignarea față de proiectul 
de lege guvernamental adoptat de 
Adunarea Națională Franceză, care 
prevede limitarea dreptului la grevă 
al oamenilor muncii.

dicali concediați și satisfacerea 
revendicări.

altor

CAIRO. La 18 iulie a fost semnat 
la Cairo, Acordul poștal dintre R. P. 
Romînă și R.A.U. Acordul a fost sem
nat din partea R.P. Romîne de Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, iar din partea R.A.U. 
de Abdel Aziz Shaker, directorul Ad
ministrației poștelor. Cu prilejul sem
nării acordului ambasadorul R. P. Ro
mîne la Cairo a oferit la reședința sa 
un cocteil care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

ULAN BATOR. Agenția Monțame 
anunță că guvernele Republicii Popu
lare Mongole și Finlandei au hotărit 
să stabilească relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanți diplo
matici.

O patrulă a poliției italiene pe străzile localității Prizzi, 
în apropiere de Palermo, în timpul unei razii împotriva 
membrilor „Mafiei",

TOKIO. în clădi
rea Centrului Cul
tural Metropolitan 
din Tokio a avut 
loc recent festivi
tatea de închidere 
a cursurilor de lim
ba romînă, absol
vite de către cel 
de-al doilea grup 
de studenți japo
nezi. La festivita
te au participat 
Ion Obradovici, 
ministrul R.P. Ro
mîne la Tokio, 
Toshiaki Wada, 
vicepreședinte al 
Asociației de prie
tenie Japonia-Ro- 
mînia. Absolven
ților cursului le- 
au fost înmînate 
diplome de absol
vire și premii în 

romînești. 
japo- 

pre- 
pro-

cărți 
Studenții 
nezi au 
zentat un 
gram artistic com
pus din recitări 
din M. Emines- 
cu și cîteva dan
suri populare ro
mînești.

LONDRA. „Crima de la Madrid“ 
astfel este intitulată broșura despre a- 
sasinarea de către autoritățile fran- 
chiste a înflăcăratului patriot spaniol, 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist din Spania, Julian Grimau, edi
tată recent la Londra. Broșura cu
prinde o relatare despre judecarea 
lui Grimau, executarea lui și despre 
istoria luptei forțelor progresiste din 
Spania din timpul războiului civil.

RERUN. La Berlin a avut loc șe
dința de constituire a „Comitetului de 
solidaritate cu poporul spaniol“. Din 
comitet fac parte participanți la răz
boiul civil din Spania și reprezentanți 
de seamă ai organizațiilor obștești din 
R.D.G.

TOKIO. în cadrul unui miting din 
orașul Sasebo, Kawakami, președintele 
Partidului Socialist din Japonia, a de
clarat că „poporul japonez trebuie să 
creeze o asemenea situație în țară 
încît nici un submarin atomic ame
rican să nu poată intra în porturile 
țării“. In cursul acțiunilor comune de 
protest împotriva intrării în porturile 
japoneze a submarinelor
americane care urmează să aibă loc 
la 25 iulie, a subliniat el, locuitorii 
orașelor Port Yokosuka și Sasebo vor 
semna o petiție în care vor cere gu
vernului să nu admită intrarea în 
porturile japoneze a submarinelor 
americane.

proiectul noii legi electorale care pre
vede ținerea de alegeri legislative 
înainte de termen, în octombrie 1963, 
avînd la bază aproximativ același sis
tem electoral ca acela după care s-au 
desfășurat alegerile din 1961. Arătînd 
că actualul proiect de lege electorală 
favorizează în esență partidul E.R.E., 
ziarul „Niki“ observă că partidele de 
opoziție dețin un atu pentru a impu
ne sistemul proporțional simplu și a- 
nume declarația că nu vor participa 
la alegeri. Ziarul consideră că parti
dele de opoziție trebuie să ceară de 
pe acum modificări esențiale și largi 
ale acestei legi.

LONDRA. La 17 iulie s-a întrunit 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, Comitetul economic 
anglo-vest-german. Pe ordinea de zi 
a lucrărilor comitetului, subliniază 
A.F.P., figurează printre altele pro
bleme referitoare la comenzile de ar
mament și utilaj industrial ale R.F.G. 
în Anglia și problema privind obliga
țiile financiare ale R.F. Germane care 
decurg din acordul cu privire la sta
ționarea trupelor britanice în Ger
mania occidentală.

CARACAS. Manuel Alfredo 
driguez, membru al Consiliului 
toral suprem din Venezuela, a 
damnat faptul că autoritățile 
zueliene au înlăturat de la alegerile 
prezidențiale din luna noiembrie 
partidul comunist și „Mișcarea revo
luționară de stingă". „Cer ca dreptu
rile celor două partide să fie resta
bilite imediat“, a declarat Alfredo Ro
driguez.

SYDNEY. Docherii din portul Syd
ney au refuzat să încarce pe vasul 
olandez „Straat Cumberland" arme 
pentru Republica Sud-Africană. Lide
rul Federației sindicale a muncitori
lor portuari, Fingleton, a declarat că 
„membrii acestei organizații sînt îm
potriva politicii de discriminare ra
sială duse de guvernul sud-african 
împotriva populației de culoare“ și de 
aceea ei refuză să încarce arme ce 
vor fi folosite tocmai împotriva aces
tora.

Ro- 
elec- 
con- 

vene-

LONDRA. Anunțarea majorării ta
xei de scont de către Banca federală 
de rezerve a S.U.A. a provocat de
rută în cercurile financiare de la 
Londra. După cum relatează agenția 

cercuri se 
taxelor de 
să faciliteze I 

economice

atomice

ATENA. Cu ocazia reluării lucrări
lor parlamentului grec, premierul Pi- 
pinelis a prezentat în fața deputaților

NEW YORK. La cartierul general 
al comandamentului militar al S.U.A. 
din America de Sud (zona canalului 
Panama), și-a început lucrările Con
sfătuirea reprezentanților armatelor a 
17 state de pe continentul american. 
Participanții la consfătuire vor discu
ta problemele în legătură cu activiza
rea „principalelor domenii ale servi
ciului de recunoaștere, comunicații și 
luptă împotriva partizanilor".

LIMA. Un număr de 10 000 de mi
neri și metalurgiști din orașele Lima 
și Caljao au declarat grevă în spriji
nul celor cinci sindicate care cer re
primirea la lucru a conducătorilor sin-

France Presse, în aceste 
apreciază că „ridicarea 
scont nu este de natură 
soluționarea problemelor ________
ale Marii Britanii“. Nu se exclude po
sibilitatea ca presiunea să devină atît 
de puternică, încît să fie necesară 
majorarea taxelor de scont ale Băncii 
Angliei. In cercurile financiare de la 
Londra se consideră că acțiunea Băn
cii federale de rezerve va provoca o 
reacție în lanț care va începe cu 
Anglia.

BRASILIA. In cadrul unei ședințe 
a cabinetului său, președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, a relevat că, în 
scopul extinderii exporturilor bra
ziliene, se va crea un consiliu de 
coordonare a comerțului exterior. Din 
consiliu urmează să facă parte mi
niștrii economiei industriei și comer
țului.
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