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Toate lucrările agricole

DEVA — (coresp. „Scînteii“). 
— Ieri a intrat în funcțiune la 
Deva o centrală telefonică auto
mată. Construită în întregime cu 
aparataj modern, fabricat în ța
ră, noua centrală telefonică are 
o capacitate de deservire pentru 
1 200 de abonați cu posibilități de 
extindere pînă la 4 000 de abo
nați. A intrat, de asemenea, în 
funcțiune și centrala telefonică 
interurbană. Instalate în noul lo
cal al poștei, noile centrale tele
fonice asigură o bună deservire 
a cetățenilor și condiții optime 
de muncă pentru lucrătorii poștei.

în conformitate cu înțelegerea intervenită între 
Comitetele Centrale ale partidelor frățești ale ță
rilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, s-a stabilit ca, la 24 iulie a.c., să se 
convoace la Moscova o Consfătuire a primilor 
secretari ai Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor arătate mai sus.

La Consfătuire va fi examinat raportul Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. privind activitatea 
desfășurată pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor Consfătuirii din iunie 
lor partidelor comuniste și 
lor membre ale Consiliului 
în legătură cu dezvoltarea 
între aceste țări.

1962 a reprezentanți- 
muncitorești ale țări— 
și sarcinile de viitor 
colaborării economice

IN TIMPUL OPTIM
Culturi duble pe suprafețe 

cît mai mari
cuire urmată de grăpare, după care 
terenul să fie însămânțat cu culturi 
duble. Foarte importantă este reco
mandarea de a face semănatul cu 
mașina în rînduri drepte, ceea ce va 
permite executarea mecanizată a 
prășitului.

Cantitățile cele mai mari de fu
raje se obțin prin însămînțarea po
rumbului. Unele gospodării seamănă 
porumbul în amestec cu mazărea și 
alte leguminoase, obținînd nutreț de 
bună calitate. Producții ridicate se 
pot realiza și prin semănatul sorgu
lui, ierbii de Sudan etc. In ul
timii ani o serie de gospodării 
de stat și gospodării colective au 
obținut rezultate dintre cele mai 
bune prin însămînțarea secarei în a 
doua jumătate a verii și nu numai 
toamna. Semănatul secarei cu cîte- 
va luni mai devreme prezintă avan
tajul că ea poate fi pășunată atît 
în toamna aceluiași an, cît și în 
primăvara anului următor. Această 
metodă merită să fie mai larg ex
tinsă îndeosebi în zonele de cîmpie, 
unde suprafața pășunilor este mai 
redusă.

In unele regiuni nu se iau însă 
măsuri practice pentru a se grăbi 
semănatul culturilor furajere în mi
riște. In regiunea Iași s-au însămîn- 
țat numai 10 la sută din suprafe
țele prevăzute pentru culturile du
ble, iar în regiunea Argeș 16 la sută.

Este de mare însemnătate ca în 
fiecare gospodărie să se organizeze 
munca în așa fel încît după recol
tarea păioaselor terenul să fie arat 
și însămînțat imediat. Folosirea în 
acest scop a tuturor mijloacelor și 

din această regiune au însămînțat în primul rînd utilizarea intensă a 
peste 60 000 ha cu plante furajere 
în miriște. La G.A.C. Bărcănești, ra
ionul Urziceni, au și fost semănate 
peste 250 ha culturi duble furajere. 
Consiliul de conducere a socotit că 
prin acest mijloc se poate asigura o 
mai bună hrănire a animalelor pro
prietate obștească și totodată poate 
fi completată și hrana animalelor a- 
flate în proprietatea personală a 
colectiviștilor.

Pe baza experienței unităților 
fruntașe, Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă ca acolo unde nu 
există posibilitatea de a se efectua 
imediat arături adînci pe suprafe
țele necesare, să se execute o dis-

Asigurarea furajelor în cantități 
îndestulătoare are o însemnătate ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor. în aceste zile, paralel cu 
intensificarea muncii pentru termi
narea secerișului, treierișului și ară
turilor de vară, gospodăriile colecti
ve și de stat trebuie să se preocu
pe de asigurarea furajelor necesare 
sectorului zootehnic. O sursă impor
tantă de nutrețuri o constituie cul
turile duble în miriște. Ploile căzute 
în vara acestui an au creat o mare 
rezervă de apă în sol, care favori
zează creșterea și dezvoltarea cultu
rilor semănate în miriște. Aceste 
condiții trebuie folosite din plin. De 
aceea, în fiecare gospodărie trebuie 
să fie grăbit semănatul culturilor 
furajere în miriști. în felul acesta 
se vor putea obține în plus mii de 
tone de furaje.

în numeroase gospodării de stat 
și gospodării colective s-au luat 
măsurile necesare în vederea obți
nerii unei recolte bogate la hectar, la 
plantele furajere. îndrumate de co
mitetele regional și raionale de 
partid și de consiliile agricole, un 
mare număr de gospodării colecti
ve din regiunea București, au înce
put semănatul culturilor furajere 
imediat după recoltarea păioaselor, 
ținînd seama că cel mai important 
mijloc de sporire a producției de 
masă verde la hectar din culturile 
duble îl constituie executarea neîn- 
tîrziată a arăturilor și semănatului. 
Ca urmare, gospodăriile colective

tractoarelor eliberate de la recoltat 
trebuie să preocupe îndeaproape 
conducerile gospodăriilor de stat și 
gospodăriilor colective,

Comitetele regionale și raionale de 
partid, consiliile agricole au datoria 
să ia măsuri practice, eficiente, în- 
lăturînd orice tărăgănare în efec
tuarea acestor lucrări importan
te. însămînțarea unor suprafețe cît 
mai mari cu culturi duble de plante 
furajere, la un nivel agrotehnic co
respunzător, va asigura obținerea 
unor mari cantități de nutrețuri ne
cesare îmbunătățirii hrănirii anima
lelor în vederea sporirii producției 
de carne, lapte și alte produse.

în ultima săptămînă a plouat a- 
proape în toate legiunile țării. Se
cerișul s-a desfășurat totuși intens, 
în zilele bune de lucru. Pînă la 18 
iulie, după cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
grîul a fost recoltat de pe 75 la sută 
din suprafața cultivată, orzul — de 
pe 80 la sută, iar mazărea în pro
porție de 72 la sută.

Secerișul grîului se apropie de 
sfîrșit în regiunile București, Dobro- 
gea, Banat și Galați, iar în regiu
nile Oltenia, Argeș și Crișana a fost 
realizat în proporție de 81—85 la 
sută.

Paralel cu secerișul s-a intensifi
cat, în ultima săptămînă, transpor
tul recoltei la arii și treierișul. Pînă 
în prezent s-a treierat peste 60 
la sută din grîul secerat.

Arăturile de vară au fost execu
tate pe 20 la sută din terenurile de 
pe care s-a strîns recolta. Această 
lucrare nu s-a făcut pînă acum 
corespunzător numărului sporit de 
tractoare din acest an, mai ales în 
regiunile din sudul țării unde s-a 
strîns cea mai mare parte din re
coltă și condițiile de umiditate per
mit efectuarea de arături de bună 
calitate. Pe o suprafață 
200 000 hectare au fost 
plante de nutreț.

Consiliul Superior al 
recomandă consiliilor agricole regi
onale și raionale și unităților agri
cole socialiste ca în continuare să 
asigure buna organizare a lucrărilor 
agricole și folosirea . tuturor mijloa
celor pentru grăbirea secerișului în 
nordul țării, urgentarea transportu
lui recoltei pe arii și a treierișului 
grîului și mai ales a mazărei. Este 
necesar, de asemenea, să se intensi
fice cositul fînurilor naturale, ară
turile de vară și să se însămânțeze 
suprafețe cît mai mari cu plante de 
nutreț. O grijă deosebită trebuie a- 
cordată depozitării recoltei și îndeo. 
sebi a grîului de sămînjă.

(Agerpres)

Tradiționalul tîrg 
de pe muntele Găina

CLUJ (coresp. „Scînteii“). Comu
nele Avram Iancu și Vidra sînt așe
zate la poalele muntelui Găina. Aici 
au făcut primul popas miile de 
excursioniști din regiunile Cluj, Cri
șana și Hunedoara și mulți turiști 
străini care vor participa astăzi la 
tradiționalul „Tîrg de fete“ de pe 
muntele Găina. Printre oaspeți se 
află și ansamblul de cântece și dan
suri „Ciocîrlia" precum și formații 
artistice de amatori, care vor da 
spectacole.

Gazdele i-au întîmpinat pe oaspeți 
cu multă ospitalitate, au pregătit 
pentru ei jocuri distractive, chioșcuri 
cu produse alimentare și răcori
toare, standuri de cărți.

Bucegi, cota 1 400

de aproape 
însămînțate

Agriculturii

SINAIA (coresp. „Scînteii“)- — 
Drumul turistic ce pornește din Si
naia spre platoul Bucegilor este în 
aceste zile unul din cele mai frec
ventate de turiști. Primul popas : 
cota 1 400. In ultimele trei luni au 
fost găzduite la hotelul de aici a- 
proape 2 000 de persoane, dintre 
care 350 de turiști de peste hotare.

Cu 30 m mai sus de hotel se află 
stația telefericului. Cu telefericul se 
poate străbate comod, în numai 27 
de minute, zona cea mai grea de 
urcuș, pînă la altitudinea de aproa
pe 2 000 m, în creasta muntelui 
Furnica. De aici și pînă la cabanele 
Vîrfu cu Dor nu mai sînt decît 300 
m, iar pînă la cabanele Piatra Arsă, 
Caraiman, Babele, Padina și Peștera 
1—3 ore de mers pe jos.

Turiștii au însă și o propunere : 
programul zilnic de funcționare a 
telefericului să se prelungească de la 
7 ore la 9—10 ore.

Utilaje moderne

Noi procedee 
tehnologice

Folosirea maselor 
plastice

In prezent, pe numeroase 
șantiere de construcții din 
Capitală, ca cele de pe șos. 
Giurgiului, șos. Mihai Bra vu, 
str. Maior Coravu și altele 
se folosesc pe scară largă 
masele plastice. Dintre aces
tea pot fi amintite covoarele 
din policlorură de vinii pen
tru pardoseli la băi, bucă
tării și pe culoare. In acest 
an se vor aplica 109 000 mp 
asemenea covoare. La unele 
apartamente de pe șantie
rele din Calea Griviței, str. 
Nițu Vasile și șos. Mihai 
Bravu se folosesc și dale 
din policlorură de vinii pen
tru pardoseli, precum și 
plăci fibrolemnoase dure 
protejate cu o peliculă de 
melamină, care înlocuiesc 
faianța. Peste 310 km de țevi 
din masă plastică se vor fo
losi, în total, la executarea 
instalațiilor electrice și sani
tare.

Majoritatea șantierelor au 
fost dotate în ultima vreme 
cu utilaje noi, de mare pro
ductivitate. Sînt folosite ma
carale de fereastră la lucră
rile de finisaj interior, care

asigură transportul în bune 
condiții a 50—100 kg de 
materiale pe verticală. Au 
mai fost asigurate șantiere
lor prese mecanice pentru 
controlul calității produselor, 
polizoare, axe flexibile pen
tru lucrările de finisare a 
panourilor mari, hidrometre 
pentru determinarea umidi
tății etc.

Metoda cofrajelor glisante 
se aplică la construcțiile din 
șos. Giurgiului, b-dul Dimi
trov, șos. Olteniței și pe mai 
multe alte șantiere. Prin apli
carea acestei metode, timpul 
de execuție a unui aparta
ment se reduce cu 400 de 
ore. Cofrajele glisante se fo
losesc în prezent la con
strucția a peste 2 000 de a- 
partamente, ce urmează a fi 
terminate și date în folosin
ță pînă la sfîrșitul acestui 
an. Pe diverse șantiere se 
folosesc, pe scară largă, la 
executarea suprastructurii de 
beton monolit, cofraje de in
ventar din placaj 
film.

cu tego-

IOAN 
coresp.

VREJU 
voluntar

In acest an pe magistrala Nord-Sud din Capitală se 
înalță numeroase blocuri de locuințe cu 7, 8 și 11 
etaje cuprinzînd 1282 apartamente ; de asemenea, se 
construiește un cinematograf modem cu 900 locuri. 
In fotografie : Perspectivă de pe magistrala Nord-Sud.

(Foto : A. Cartojan)

TELEGRAME
Tovarășului 'ANTONIN NOVOTNY,, 

prim-secretar dl C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY
președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Tratatului de prietenie, co

laborare și asistență mutuală între Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al 
nostru personal și al întregului popor romîn, vă transmitem dv. și prin 
dv. poporului frate cehoslovac un salut călduros și felicitări cordiale.

Tratatul pe care îl aniversăm astăzi constituie o bază trainică pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilate
rală statornicite între Republica Populară Romînă și Republica Socia
listă Cehoslovacă, spre binele popoarelor romîn și cehoslovac, al întă
ririi unității țărilor lagărului socialist și al consolidării păcii în lume.

Cu ocazia acestei aniversări vă dorim dv., dragi tovarăși și poporu
lui frate cehoslovac succese tot mai mari pe drumul construirii societății 
socialiste dezvoltate în Republica Socialistă Cehoslovacă prietenă.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER

prim-secretar al Comitetului Central președintele Consiliului de Miniștri 
al Partidului Muncitoresc Romîn, al Republicii Populare Romîne 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București, 20 iulie 1963

Secția polimerizare a Combinatu
lui de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice din Onești.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Foto : Gh. Vinți’â)

DUPĂ PRIMUL SEMESTRU

a tovarășului Giancarlo Pajetta
în ziua de 19 iulie a.c. tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a primit pe 
tovarășul Giancarlo Pajetta, 
bru al Direcțiunii și secretar 
al P.Ç. Italian, aflat în R. 
mînă în trecere spre patrie.

La primire au participat tovarășii 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol,

mem- 
al C.C. 
P. Ro-

Leonte Răutu. precum și tov. Ghî- 
zela Vass, membru al C.C. al P.M.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra problemelor 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale și a relațiilor frățești 
între cele două partide.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER . 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București

Primiți, dragi tovarăși, mulțumirile noastre cordiale pentru caldele 
dv. felicitări trimise nouă și poporului mongol cu ocazia sărbătorii noas
tre naționale — a 42-a aniversare a Revoluției Populare Mongole. Noi 
sîntem convinși că prietenia și colaborarea frățească între țările noastre 
se vor dezvolta și se vor întări și în viitor spre binele popoarelor noastre, 
în numele triumfului ideilor marxism-leninismului, în interesul întări
rii puterii întregului nostru lagăr socialist, al menținerii și consolidării 
păcii în lumea întreagă. Din toată inima vă dorim dv. și poporului frate 
romîn, mari succese în construirea socialismului în Republica Populară 
Romînă.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romme 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de prie

tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Romî
nă și Republica Socialistă Cehoslovacă vă trimitem dv. și întregului po
por frate romîn felicitări cordiale și salutări tovărășești.

Tratatul cehoslovaco-romîn a inaugurat o nouă etapă importantă în 
care relațiile de prietenie dintre popoarele celor două țări ale noastre 
s-au adîncit și întărit cu succes și s-a deschis o cale largă pentru cola
borarea multilaterală reciprocă. Experiența acumulată în cei 15 ani de 
colaborare între noi confirmă că Tratatul încheiat corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale popoarelor R.P. Romîne și R.S. Cehoslovace, voinței 
lor de a trăi în relații de prietenie sinceră în conformitate cu principiile 
internaționalismului proletar, de a colabora tovărășește în înfăptuirea 
construcției socialiste și de a contribui astfel împreună la întărirea 
unității și forței țărilor socialiste.

Sîntem convinși că frățeasca colaborare care se dezvoltă în spiritul 
Tratatului va aduce și în viitor noi roade însemnate ambelor noastre 
țări, precum și cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

VILIAM SIROKY 
președintele 

guvernului R.S. Cehoslovace

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, 

președintele R. S. Cehoslovac*
Braga, 20 iulie 196’3

Bilanțul 
siderurgiștilor

Siderurgiștii din țara noastră au 
încheiat primul semestru al anului 
cu un bilanț rodnic. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de lami- 
noriști. Ei au dat în plus față de 
planul prevăzut pe întreaga ramură 
aproape 35 100 tone de laminate fi
nite pline, au realizat peste plan
3 049 tone sîrmă trasă din oțel și
4 522 tone țevi fără sudură din oțel. 
Cantități însemnate de laminate 
peste plan au dat colectivele de 
muncă de la laminoarele Combina
tului siderurgic din Reșița, uzinele 
„Oțelul Roșu“, „Industria Sîrmii" 
din Cîmpia Turzii, „Republica“ din 
București, Fabrica de țevi din Ro
man. Succesele laminoriștilor se da- 
toresc îndeosebi extinderii proce
deelor înaintate de muncă care au 
dus concomitent și la îmbunătăți
rea calității produselor.

Cu rezultate însemnate au înche
iat prima jumătate a anului și oțe- 
larii care deservesc cuptoarele elec
trice, dînd peste plan aproape 3 200 
tone oțel electric. Sporul de produc
ție obținut se datorește creșterii 
productivității muncii și utilizării 
mai raționale a agregatelor. Para
lel cu creșterea producției, oțelarii 
din întreaga țară au realizat noi ti
puri de oțeluri cu rezistență mare 
necesare fabricării unor utilaje, pre
cum și oțeluri aliate pentru loco
motivele Diesel electrice, pentru 
rulmenți, oțeluri-beton și alte ase
menea produse.

Cu puține săptămîni In urmă, după aproape 
un an de sîrguitoare și rodnică muncă, profe
sorii, învățătorii și elevii au 
cea mare. Acum, în miezul 
minunatul nostru litoral, în 
roase ale dealurilor și ale 
bucurîndu-se din plin de frumusețile naturii și 
de părinteasca îngrijire a celor ce au în sar
cina lor bunul mers al taberelor școlare, adună 
noi forțe și se pregătesc temeinic ca noul an 
școlar ce se va deschide la începutul toam
nei să le aducă un nou spor la învățătură, noi 
și noi cunoștințe.

Pentru noi, oamenii mai în vîrstă, care am 
cunoscut și alte timpuri decît acelea pe care 
le trăim astăzi, constituie o mare bucurie pro
gresul pe care, de la an la an, îl face învăță- 
mîntul nostru de toate gradele. Nu mă gîn- 
desc numai la cifrele statistice de-a dreptul 
uluitoare și care dovedesc negru pe alb că 
țara noastră, care sub vechiul regim se afla 
printre ultimele în ce privește știința de carte, 
astăzi se afla printre cele fruntașe. Mă gîn- 
desc mai ales la înfățișarea de azi a școlilor 
noastre, la condițiile create de regimul nostru 
atît profesorilor și învățătorilor cît și elevilor, 
și mă gîndesc, de asemenea, la orientarea și 
calitatea învățămîntului nostru și a oamenilor 
care, zi de zi, ostenesc la catedrele lor.

Stau deseori de vorbă cu profesori și cu în
vățători, stau deseori de vorbă cu elevi și nu 
numai din Capitală ci și din sate foarte de
părtate. La profesori și învățători aflu bună 
pregătire, deosebită dragoste pentru greaua 
dar nobila lor sarcină de educatori, devota
ment deplin față de regimul nostru care le-a 
creat condiții de viață și de muncă de ne- 
conce.put în trecut. La elevi aflu adînc interes 
pentru școală și pentru învățătură, încredere 
entuziastă în viitorul lor și în viitorul patriei 
socialiste.

intrat în vacanța 
verii fierbinți, pe 
localitățile răco- 
munților, elevii.

Acad. ZAHARIA STÂNCII

Cu totul altfel, dar cu totul altfel stăteau lu
crurile în trecutul care acum ni se pare atît 
de îndepărtat în timp. N-aș vrea să mai amin
tesc aci despre condițiile în care generația 
mea, și cele care au urmat generației mele, au 
învățat carte. Am povestit aceasta pe larg nu 
numai într-una din cărțile pe care le-am scris 
dar și în articole de ziar. Sînt dator totuși să 
mărturisesc că nu voi uita niciodată școala în 
care am deprins scrisul și cititul : b dărăpănă
tură cu o singură clasă, cîteva rînduri de 
bănci rudimentare în care ne aflam înghesuiți 
peste șaizeci de copii flămînzi, desculți, a- 
proape dezbrăcați. O sobă care fumega, o 
hartă. Iar la catedră... La catedră un bărbat 
sărăcuț îmbrăcat, poate tot atît de nefericit ca 
și noi. care se lupta tot anul cu lipsurile, cu 
sărăcia, cu dușmănia autorităților locale. Cea 
mai grea problemă la începutul anului școlar 
era, pentru părinții noștri, cumpărarea manua
lelor. Deseori nu izbuteam să avem manuale 
pînă la mijlocul iernii. Pînă la căderea zăpe
zii ne duceam la școală cum puteam. După 
căderea zăpezii rîndurile noastre, ale elevilor, 
se răreau.

— De ce n-a venit la școală Ion ?
— N-are cu ce se-ncălța, domnule învățător.
— Dar Maria, de ce n-a venit?
— Nici ea n-are cu ce se-ncălța, domnule 

învățător.
Mai trebuie oare să adaug ceva ? Da. Tre

buie. Poate nimic nu mă emoționează și nu 
mă bucură astăzi mai mult decît atunci cînd. 
aflîndu-mă înti-un sat din ținutul meu natal 
sau din alte ținuturi, văd cum se îndreaptă, 
dimineața, către ftumoasa și mîndra școală a

satului, cîrdurile de școlari bucălați, îmbrăcați 
curat, cu gheozdanele doldora de cărți și de 
caiete, mulți dintre ei purtînd la gîț cravata 
roșie a pionierilor. Tara noastră are astăzi 
altfel de școlari decît pe vremuri. Din copiii 
aceștia care astăzi învață carte vor ieși con
structorii de mîine ai comunismului, făuritorii 
acelei pairii fericite visate de noi toți și de cei 
mai luminați dintre marii noștri înaintași.

în anii dintre cele două războaie mondiale 
am lucrat în redacțiile cîtorva ziare demo
crate. Uneori ne vizitau acolo, seara tîrziu, 
mici delegații de muncitori de la o întreprin
dere sau alta, ne aduceau la cunoștință sufe
rințele lor și ne cereau să publicăm în ziarele 
la care lucram protestele lor. Alteori însă pri
meam delegații de profesori, de învățători, 
Plîngerile acestei categorii de intelectuali erau 
multe. Dintre toate însă se desprindea ca 
fiind principala și cea mai grea de rezolvat 
aceea a șomajului.

— Sîntem licențiați în litere. N-avem posturi, 
încotro să apucăm ?

— Ce vi s-a spus la minister ?
— Nu sînt posturi.
— Am isprăvit școala normală. Unde vom 

munci ?
— N-avem posturi. Ministerul nu poate în

ființa noi posturi.
— Ce facem ? Am început să șomăm din 

ziua în care ne-am luat diploma de învă
țător...

In fiecare an universitățile șl școlile din 
țară vărsau pe piață noi licențiați, noi absol
venți ai școlilor normale, noi candidați la șo
maj, noi șomeri. 7 000 de profesori și învățători

(Continuare în pag. Ili-a)
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în tabăra de pionieri și școlari de la 
Homorod, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Nu de mult, mi-am dus aparatul de radio la. reparat la unitatea 
din str. Avrig 67, a cooperativei „Radio-Progres". După două zile 
aparatul a fost verificat ți mi s-a comunicat că are un defect de 
alimentare cu curent electric și o lampă uzată. Am semnat o fișă de 
constatare a defecțiunii, cuprinzînd descrierea pieselor principale 
ale aparatului, costul reparației și al inlocuirii lămpii defecte.

Revenind la data fixată pentru a-mi ridica aparatul, reparația nu 
fusese făcută. Lucru ciudat : deși meșterii nu s-au ocupat de aparatul 
meu, reușiseră să descopere că nu o lampă, ci două trebuiau înlocuite. 
Cu toate insistențele de a mi se prezenta această lampă, nu s-au ară
tat dispuși să facă acest lucru. Totodată, pe nota de plată se făcuseră 
adăugiri fără știrea și consimțământul meu.

Cum este posibil acest lucru ?

Masă și scaune din oțel și mase plastice.

Un om se recomandă

NICOLAE IUTEȘ 
Uzinele „23 August“-Bucureștl

chitanța nr. 1256 din 27 iunie); ți 
se pretinde să cumperi și baterii 
noi, necesare, chipurile, operației 
de verificare. Clientului cu chitan
ța nr. 1256 au început să-i fie în
șirate nenumăratele reparații de 
care avea nevoie un aparat abia 
întrebuințat. „E dezacordat com
plet, undele lui nu funcționează, 

cifrînd tabele și situații, schițe ale 
găurilor de sondă sau ale terenu
lui, privind fotografiile unor insta
lații — adevărată ilustrație a jur
nalelor — făceam cunoștință cu 
omul ce privea tăcut, oarecum stîn- 
jenit, din partea opusă a biroului ; 
aveam impresia.că ni se deschidea 
o fereastră spre inima lui, îi aflam 
gîndurile, năzuințele, bucuriile și 
grijile. S-au sedimentat între filele 
jurnalelor — le-am spune intime — 
multe întîmplări, înșiruiri de ciire și 
scheme; unele din ele, la timpul lor, 
au privit în perspectivă spre filele 
încă albe ale unor zile de îndelungi 
și răbdătoare căutări. Un semn de 
întrebare adăugat la sfîrșitul frazei 
nu rămînea în ziua următoare fără 
răspuns, fără rezolvare.

Aveam în față un tînăr înalt, us
cățiv, cu privirea blajină dar parcă 
tot timpul cercetătoare, cu părul 
blond care-i cădea neascultător pes
te frunte.

Am făcut o scurtă incursiune în 
caietele inginerului și-am spicuit 
cîteva însemnări.

★

24 ianuarie 1958: „Mi s-a pus ca 
o piatră pe inimă gîndul că tre
buie să isprăvim odată pentru tot
deauna cu numărul mare de avarii 
pricinuite de deșurubările de garni
turi la prăjini din găurile de sondă. 
Se pierd multe ore, munca este ne
productivă, grea. Aș putea spu
ne că lucrurile au fost urnite din 
locul lor. Am înaintat directorului 
întreprinderii cererea în care rog să 
iie supus discuției cabinetului teh
nic dosarul privind „dispozitivul de 
siguranță pentru sondeze". Cererii 
! s-a dat numărul de înregistrare 
742. Dacă îmi va reuși dispozitivul, 
voi putea spune că în viața mea am 
realizat un lucru folositor".

13 noiembrie 1961: „Propuneri de 
teme ce vor fi dezbătute în cercul 
de economie concretă". Sînt înșirate 
15 propuneri. Le făcea inginerul Se
ver Suciu pentru cercul al cărui pro
pagandist era tot el".

6 iunie 1962: „S-a născut Carmen“ 
— cuvinte scrise pe o filă întreagă 
cu litere de-o șchioapă. 

difuzorul e blocat etc., etc."! Aceste 
lucrări ridicau, evident, costul re
parației. Clientul s-a adresat și 
unui alt specialist autorizat. Prin 
simpla refacere a legăturii cu difu
zorul, aparatul a fost pus la punct.

Stind de vorbă cu tov. A. Ușu
rel, locțiitor al responsabilului u- 
nității cooperativei „Radio-Pro- 
gres" din strada Aristide Briand, 
am aflat că „în materie de radio
fonie, stabilirea defecțiunilor este 
foarte relativă“.

Desigur, radiofonia este o specia
litate de înaltă calificare, ceea ce a- 
trage după sine necesitatea unui ni
vel de pregătire tot mai înalt al ce
lor care lucrează în acest sector. 
Dar aceasta nu înseamnă că dere
glările sau alte defecte survenite la 
un aparat nu pot fi stabilite în 
același fel de toți tehnicienii.

înlăturarea unor astfel de prac
tici cere din partea organelor de 
conducere ale cooperației meșteșu
gărești un control temeinic, multi
lateral, luarea unor măsuri hotă- 
rîte pentru respectarea tarifelor 
legale în toate unitățile șl pentru 
orice fel de servicii efectuate 
atît Ia centre, cît și la domi
ciliul cetățenilor. Trebuie avut în 
vedere ca nomenclatorul de tarife 
să fie formulat limpede, afișat în 
locuri vizibile pentru ca cetățenii 
să-l poată consulta ușor.

EVA SZABO

Din oțel și mase 
plastice

GALAȚI (coresp. „Scinteü“). Spre 
deosebire de alte întreprinderi de mo
bilă, la „11 Iunie“ Galați se fabrici 
mobilier fără a se folosi lemnul.

Aici se fabrică mobilier pentru bi
rouri, de hol, mobilier fix și pliant de 
vară pentru terase și grădini etc. Lem
nul este înlocuit cu țeavă de oțel ta- 
pițat cu dermatină sau îmbrăcat în 
melacart. Obiectele sînt fabricate 
într-o gamă bogată de modele și cu
lori.

20 Iunie 1962: „Avem pe șantier un 
inginer tînăr, Semenescu loan. Nu 
trebuie să-l scap din ochi. Are min
te ageră dar cu studiul se cam lasă 
pe tînjeală. Pe lîngă problemele 
concrete de producție îi dau să în
tocmească în termen de două luni 
următoarele teme de studii: 1...“.

5 septembrie 1962 : „Situația reali
zărilor și perspectivelor pe anul 1962 
la sonde" — așa se intitula înșirui
rea de cifre și rubrici așternute pe 
două file de caiet. La sfîrșit, cu li
tere mărunte, văzusem următoarea 
notare: „Un inginer disciplinat nu 
uită, nu lasă treburile de azi pe mîi- 
ne. El trebuie să albă mereu în fața 
ochilor atît realizările, cît și per
spectivele muncii colectivului“.

6 septembrie 1962 : Sînt rînduri 
scrise în mare grabă. Aproape toa
te au la sfîrșit semne de întrebare. 
Multe cuvinte sînt scrise prescurtat. 
Nimeni altul decît cel care le-a scris 
le poate înțelege. Am descifrat to
tuși cîte ceva. „Sondorul cutare, spe. 
cialist în freze, a fost transferat de 
la cutare lot la lotul... A sosit uti
lajul... Lipsește motorul... Să urmă
rim comanda... 5801 nu poate porni 
din cauza generatorului".

7 septembrie 1962: „Sonda S. 25 
a staționat în august pentru repa
rații 245 de ore. Nu se putea reduce 
timpul de staționare?“. După unele 
calcule a fost găsit răspunsul. „Se 
putea. Alte sonde vor staționa în 
viitor mai puțin".

8 septembrie 1962: „Am purtat dis
cuția săptămînală cu șefii de sec
ții. Acum sînt elucidat cu necesarul 
de utilaje și materiale, s-au stabi
lit măsuri pentru accelerarea mon
tajelor. Talpa 443* 1“ — a trecut

La redacție s-au mai primit și 
alte scrisori asemănătoare. Una 
dintre ele se referă tot la coopera
tiva „Radio-Progres“. De data a- 
ceasta însă e vorba de unitatea de 
pe strada Aristide Briand nr. 6. 
La această unitate nu este sufi
cient să achiți costul de verificare 
a aparatului (în cazul nostru —

Fără îndoială, discuția și-ar fi ur
mat cursul pe făgașul dinainte sta
bilit dacă interlocutorul n-ar fi abu
zat de precizia milimetrică cu ca- 
re-și argumenta bunele lui păreri 
despre brigada de sondori condusă 
de Barbu de la sonda 903. Nu cu 
mult timp în urmă, în brigada lui 
forările cu sondeza au trecut de
1 000 m adîncime. Și ce este și mai 
important, o mare parte a sondei 
903 din Livezeni a fost forată la dia
metru mici.

Se străduia să ne dea explicații 
cît mai meticuloase. Răsfoia niște 
carnețele și din filele lor izvorau ar
gumentele în sprijinul noii metode 
de forare la diametre mici. Intr-un 
loc ne-a arătat schițele sondei, pe 
altă filă a găsit calculul prețului de 
cost care 9e redusese simțitor. Apoi, 
un alt ciclu: al consumului de mate
riale și el scăzut.

— Brigada lui Barbu ne-a demons
trat „pe viu" ce posibilități nelimi
tate mai avem în privința aplicării 
și extinderii metodei de forare la 
diametre mici. Realizările lor 
m-au ambiționat, mi-au dăruit une
le din cele mai frumoase nopți albe 
ce le-om avut. Poftim 1 Ce-a ieșit 
pînă la urmă? l-am urmărit pas cu 
pas, ne-am îutrajutorat și în aprilie 
mi-am încheiat lucrarea „Orientări 
spre noi construcții de găuri de 
sondă la forajele de adîncime din 
Valea Jiului". Dacă lucrarea a pre
zentat un mare interes la sesiunea 
științifică a trustului de explorări și 
prospecțiuni miniere și s-a bucurat 
de aprec'eri, meritul principal îi re
vine brigăzii lui Barbu.

Și din nou frunzări în grabă fi
lele caietelor. Căuta noi argumente. 
L-am rugat să ni le împrumute pen
tru cîtva timp.

★

Erau patru caiete. Trei din ele fu
seseră completate filă cu filă, din 
scoarță în scoarță. Găsești notate 
în ele felurite evenimente din viața 
și munca unui om. depănate pe 
distanța anilor scurși din 1956 în
coace. Dacă doriți, le vom putea 
spune „jurnale de bord" sau și mai 
precis „însemnările inginerului Se
ver Suciu"

Citind însemnările din caiete, des-

printr-un strat de cărbune. Rămîne 
să urmăresc deviația sondelor 5228 
și 5718. Indisciplină — Stan Nicolae 
a raportat marșuri fictive. La 5806 
brigada a realizat în decada I-a 24 
ml forați. Ei apreciază că pot rea
liza pe lună chiar 150 m. Să le creăm 
condiții".

27 septembrie 1962 : „5 710 nu are 
fișă geologică — tehnică. Șeful de 
brigadă de la 5718 nu are carnet de

În inima pădurilor
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

In exploatările forestiere din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară se creează 
condiții tot măi bune de muncă și trai. 
In prezent, in cadrul întreprinderilor 
forestiere Reghin, Toplița, Miercurea 
Ciuc, Gheorghieni și Odorhei există 614 
cabane cu o suprafață de aproape 
30 000 m p. Cea mai mare parte are mo
bilier nou. Au fost amenajate nume
roase băi și spălătorii, s-au procurat 
mașini de spălat rufe. In 179 locuri de 
muncă a fost extinsă rețeaua electrică.

O grijă deosebită se acordă îmbună
tățirii asistenței sanitare. Funcționează 
6 dispensare cu 20 medici și cadre me
dii sanitare, 3 staționare, aproape 600 
puncte de prim ajutor.

In vederea asigurării unei bune apro
vizionări a muncitorilor forestieri au 
luat ființă o serie de magazine ale co
operației de consum, iar parchetele mai 
îndepărtate sînt aprovizionate de ma
gazine mobile. In numai trei luni de 
zile s-au desfăcut produse în valoare 
de aproape 4 000 000 lei.

Corul din comuna Domnești, regiunea Argeș — una dintre formațiile frun
tașe în mișcarea artistică de amatori din țara noastră.

buzunar pentru urmărirea rezultate
lor. Maiștrii nu au efectuat controlul 
de noapte. La discuția săptămînală, 
inginerul Miciea nu s-a prezentat“.

10 octombrie 1962: „Am asistat la 
unele examinări ale comisiilor de în
cadrare. Nivelul cunoștințelor pro
fesionale ale unor tovarăși care lu
crează la sonde este încă scăzut. 
Ce ne rămîne de făcut? Va trebui să 
întocmim pe secții un plan tematic 
cu 5—6 probleme pe care să le dez
batem alcătuind apoi lecții. Atenție 
instructajului șefilor de echipă și șe
filor de brigadă. în ce mă privește 
îmi propun — datorită lipsei de do
cumentație *ehnică — să vin în aju
torul sondorilor, scriind, la ziarul 
local „Steagul roșu“ articole".

...Intrucît asupra a ceea ce și-a 
propus să scrie la ziar, inginerul 
Suciu n-a mai revenit în următoa
rele însemnări, am răsfoit colecția 
ziarului „Steagul roșu". Am întîlnit 
în paginile speciale „Probleme și 
realizări din domeniul tehnicii mi
niere" nu mai puțin de 10 articole 
care tratau rezumate ale unor lec
ții legate de specificul muncii son
dorilor din Valea Jiului. Am aflat ul
terior că redacția a primit o scri
soare din partea unui grup de son
dori în care printre altele ei scriau: 
„Articolele inginerului Suciu ne-au 
fost de mare folos".

1 noiembrie 1962: „Experimentarea 
dispozitivului de siguranță a conti
nuat cu trei marșuri. Am unele ob
servații privind comportarea Iui. Au 
apărut inconveniente ce pot fi ușor 
remediate. Mă apropii tot mai mult 
de împlinirea unui mare vis al meu".

3 noiembrie 1962 : „Ieri, 2 noiem
brie, a continuat experimentarea 
dispozitivului de siguranță. S-au fă
cut două marșuri. La primul, în 
urma arderii probei, carotiera s-a 
înțepenit. Dispozitivul a fost pus în 
poziție de lucru. In urma loviturilor, 
carotiera a fost degajată. După a- 
ceea s-a ars din nou proba și s-a 
încercat degajarea garniturii. A reu
șit pe deplin ! Maistrul Barabulă 
m-a îmbrățișat de bucurie. Acum mi 
se pare că e o nimica toată : o com
binare de scule doar. Dar m-a cos
tat acest dispozitiv 4 ani de cău
tări ?

Sînt nespus de bucuros. I-am tri
mis o telegramă Leliei care se află 
cu copiii Ia Timișoara. In 8 ani, este

Festivaluri 
artistice

La Brașov, 
în timpul liber

Oamenii muncii 
din Brașov și îm
prejurimi iau par
te cu interes la 

festivalurile artistice în aer liber 
susținute de formațiile de amatori 
sindicale și ale așezămintelor cultu
rale, pe estradele special amena
jate în acest scop. Astfel de festiva
luri s-au desfășurat pe estradele din 
Livada Poștei, Poiana Noua, Poiana 
Brașov, parcul din Predeal, ștrandul 
Codlea, Valea C etății-Rișnov, Plaiu- 
Foii-Zărnești și Gura Rîului-Zăr- 
nești.

Livada Poștei din 
orașul Brașov este 
în fiecare joi după- 
amiază unul din 

locurile preferate ale tineretului. 
Aici au loc joile tineretului în aer li
ber ce se organizează săptămânal de 
către comitetul orășenesc V.T.M. în 
colaborare cu consiliul sindical local 
și comitetul de cultură și artă. Astfel, 
de curând, a avut loc un recital de 
poezie contemporană, după care for
mațiile artistice de la Uzinele de 
tractoare și Institutul politehnic din 
localitate au prezentat un bogat pro
gram artistic.

Activități 
tinerești

în regiunea București

Faza regională 
a concursului artiștilor 

amatori
Sîmbătă a avut loc la Tuniu Măgu

rele deschiderea fazei regionale a celui 
de-al Vll-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori din orașele și satele 
regiunii București. Pe scena casei de 
cultură s-au prezentat la concurs 69 de 
formații artistice din patru raioane care 
cuprind un număr de 2 200 de artiști 
amatori. în următoarele zile întrecerea 
va începe în alte trei centre din re
giune.

La această fază participă circa 200 
de formații artistice aparținînd așeză
mintelor culturale de la sate și sindica
telor din întreprinderile și instituțiile 
din regiune.

Programele date de artiștii amatori 
au fost urmărite pînă acum de circa 
1 200 000 de spectatori.

(Agerpres)

cel mai însemnat lucru realizat de 
mine ca inginer. Simt că mi s-a luat 
de pe inimă o piatră, dar parcă încă 
nu pot răsufla ușurat. Greul va 
veni de abia acum cînd metoda va 
trebui extinsă. Ea va cere schimba
rea STAS-ului de carotiere".

5 noiembrie 1962: „Am primit răs
puns la telegramă: Participăm din 
toată inima la bucuria ta. Te felici
tăm. Lelia, Carmen, Sorin".

Filele jurnalului inaugurat Ia 4 
septembrie 1962 trec hotarul în anul 
1963. Mîna cronicarului n-a obosit.

16 mai 1963: Pe două pagini sînt 
cuprinse titluri de cârti noi apă
rute în literatura tehnică de spe
cialitate. Sub ele o nouă însemnare: 
„Pentru inginerii noștri de la foraj 
să nu existe ceva mai plăcut, mai 
de onoare decît munca de a ridica 
nivelul cunoștințelor profesionale ale 
muncitorilor și maiștrilor. Cunoștin
țele inginerilor să se completeze 
zilnic cu cele mai noi realizări ale 
tehnicii moderne".

★

...Intr-una din primele zile ale lu
nii iunie ne-am deplasat împreună, 
de la întreprinderea de explorări 
miniere din Hunedoara-Deva. unde 
tovarășul Sever Suciu este inginer 
șef adjunct, tocmai la Lonea, în Va
lea Jiului. Drumul ce-1 făceam avea 
un scop precis. Dispozitivul de sigu
ranță primise certificatul de naș
tere. El trecea să-și îndeplinească 
misiunea la o sondă nouă. Am fost 
martorii primului metru forat la son
da 650. Autorul concepției dispoziti
vului a făcut instructajul echipei și 
cînd oamenii i-au priceput rostul, 
felul cum el trebuie manevrat, son
dorul Constantin Ecobici a pornit 
motoarele. De pe tamburul troliului 
se desfășura centimetru cu centime
tru cablul de oțel care susținea sus
pendată coloana de prăjini, ^ceasta 
aluneca în marș rapid spre inima 
pămîntulul, urmînd să străpungă 
marne, gresie, argile, straturi de 
cărbune.

Nu puteam să ne dăm seama de 
ce după lectura furnalelor, l-am 
privit pe inginerul Suciu ca pe o 
veche și bună cunoștință. Din tot 
ceea ce citisem, din „conversația“ 
cu jurnalele, el se recomanda ca un 
inginer apreciat, specialist în pro
blemele complexe ale forajului cu 
sondezele.

C. MORARU

70 de ani de la nașterea Iul Maiakovski

Poezia în slujba revoluției
S-au împlinit 

șaptezeci de ani 
de la nașterea lui 
Vladimir Maia- 
kovski, numit pe 
poetul-tribun al Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Despre el, 
nimeni n-ar putea spune, într-un 
astfel de moment jubiliar, „să ne a- 
ducem aminte“. Nu ! El e viu în 
inimile milioanelor de constructori 
ai comunismului din Uniunea So
vietică, ale milioanelor de cititori 
din țara noastră și din alte țări 
socialiste, în inimile tuturor acelor 
oameni de pe întreg globul care ros
tesc cu încredere versul maiakovs-

ION BRAD

bună dreptate

kian : ,,E tinerețea lumii comunis
mul...“.

Maiakovski este cunoscut în pri
mul rînd ca autorul poemelor lungi 
„ca gurile de tun“, cum singur le 
caracteriza : „150 000 000“, „Vladimir 
Ilici Lenin“ și „Poemul lui Octom
brie“, desfășurate 
sub orizonturile 
vaste ale istoriei, 
în zona de foc a 
Revoluției. Dar el 
trăia evenimen
tele revoluționare 
nu numai pe spa
ții ample, ci ur
mărea revoluția 
pînă în cele mai 
mici detalii, în 
multiplele ei as
pecte politice, e- 
conomice, spiri
tuale. Este pri
mul mare poet al 
lumii noi, care a 
introdus în mod 
îndrăzneț „zilni
cul banal“ în do
meniile „jupîne- 
sei poezii". Unii— 
reprezentanți ai 
concepției perimate despre „purita
tea" artei — spuneau : „Se ocupă de 
fleacuri“. Arătînd că tot ceea ce 
preocupă poporul, tot ceea ce fră- 
mîntă masele nu poate rămîne în 
afara sferei poeziei, Maiakovski răs
pundea : „Aceasta e revoluția mea“. 
Și, într-adevăr, ideea contopirii to
tale cu cauza revoluției se degajă 
cu o forță neobișnuită din în
treaga sa operă. Maiakovski își fău
rea o artă poetică nouă, căuta for
mele cu adevărat capabile să ex
prime conținutul revoluționar. A- 
dresîndu-se „în gura mare" cititori
lor săi, pe acel ton aspru și fami
liar totodată : „stimați și stimate to
varăși din posteritate“, poetul își 
definea astfel arta :
„La mine versurile 

sînt ca oștile-n paradă, 
le-adun în front,

le desfășor pe stradă, 
grele ca plumbul

sînt atîtea șire, 
gata de moarte

și de nemurire !"
Trecerea anilor a confirmat 

nemurirea versurilor maiakovskiene. 
Avînd un caracter popular, inova
tor, forță de evocare, dar și de pre
viziune, creațiile lui Maiakovski ex
primă cu o pasiune incandescentă 
nemuritoarele idei leniniste:
„Creierul clasei, 

cauza clasei, 
puterea clasei, 

gloria clasei — 
iată partidul.

Partidul și Lenin — 
frați gemeni.

Istoria mamă
îi socoate asemeni..."

Versurile lui Maiakovski în
Din 1950 și pînă în 

prezent, din opera lui 
Maiakovski au fost ti
părite în țara noastră 
18 titluri într-un tiraj 
total de 500 000 de

exemplare. In acest an 
Editura pentru literatu
ră universală va edita 
un nou volum din liri
ca lui Maiakovski inti
tulat „Opera poetică".

★ ★

Sîmbătă seara în Capitală a avut 
loc un medalion literar-cinemato- 
grafic „Vladimir Maiakovski", orga
nizat cu prilejul împlinirii a 70 ani 
de la nașterea poetului.

Despre viața și opera lui Maia
kovski a vorbit scriitorul Cicerone

TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă: 
O seară de operetă — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Teatrul de vară 
„N. Bălcescu“): Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20). Teatrul Evreiesc 
de Stat (Grădina din str. Mircea Vodă 
nr. 5): Cu cîntec spre stele — (orele 
20,15). Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema): Ca la revistă — 
(orele 20,15). O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romine) : Concert de muzică 
ușoară — orchestra „Electrecord". Diri
jor : Imre Alexandru. Soliști : Rosella 
Risl (Italia). Gigi Marga, Aurelian An- 
dreescu — (orele 20) Circul de Stat : 
Revista pe gheață din Budapesta „Pa- 
prikacokteil“ — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Elena din Trola 
— cinemascop : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15; 23,30), Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30; 19: 21,30 — grădină 20; 22,15), 1 Mai 
(9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15), Gh.
Doja (8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20; 22,30). 
Stadionul Dinamo (20,15), Grădina 13 
Septembrie (20,45; 23). Stadionul Gluleștl 
(20,30). Concertul mult visat : Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), București : (9,45; 
11.45; 13,45; 17; 19; 21), Grlvlța (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Podul rupt — cinemascop : 
rulează la cinematograful Magheru (10; 
12; ÎS; 17> 19; 21). O perlă de mamă : ru
lează la cinematografele I. C. Frlrnu (10; 
12; 14; 16,15; 18,45; 21 — grădină 20.30), 
Luceafărul (10,30-, 15; 17; 19 — grădină
20,30),  Grădina Progresul (20,30). Miste
rele Parisului — cinemascop : rulează 
la cinematografele V. Alecsandrl (11; 13; 
15,15; 17,30; 20), Victoria (10; 12; 14,15; 
16,30; H,45; 21), înfrățirea între popoare 
(10; 16; 18.15; 20,30), V. Roaltă (9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30; 22 — grădină 21,30).
Tăunul : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30: 
16,30; 18,30), Pe urmele bandei : Cen
tral (10,30 ; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30:
20.30) , I. Plntilie (10; 16; 1«; 20 — grădina
20.30) , Volga (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Clubul cavalerilor — cinemascop : Lu
mina (de la orele 10 la orele 14 în con
tinuare; 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 21 în continuare), Fantomele

Lenin, „cel mal 
uman dintre oa
meni“, e indisolu
bil legat de mulți

me, de cei ce construiesc, sub condu
cerea partidului, desăvîrșind țeluri
le revoluției: 

„Singe proaspăt
noi sîntem

pentru vinele-orașelor, 
trupul ogoarelor, 
firul ideii,

firul urzelii de fiece zi.
Lenin

e viu.
Lenin

trăiește.
Lenin 

mereu va trăi".

Puterea de-a întrezări în clipa 
prezentului ziua comunistă de mîine, 
faptul că știa să schițeze, doar din 

cîteva linii, vaste 
tablouri devenite 
realități impună
toare, conferă ver
sului maiakovs- 
kian un caracter 
profund actual. 
Maiakovski a înăl
țat un monument 
mai trainic decît 
bronzul, pe care 
veacurile vor citi 
inscripții de ne
șters, datorită le
găturii indisolubi
le a creației lui 
cu viața maselor 
largi, care își re
găsesc în opera sa 
gîndurile. senti
mentele, aspirații
le. Căci el a socotit 
neîncetat că pia
tra de încercare a 

oricărei realizări artistice este pen
tru scriitor comunismul :

„Calitatea versului,
eu după comunism o măsor, 

în comunism
eu toată dragostea mi-o string, 

comunismul
este

cel mai înalt zbor, 
comunismul

este
adîncul cel mai adine".

întreaga operă a marelui poet so
vietic e scrisă din perspectiva vii
torului. In dragostea lui pentru 
omul în formare, pe care voia să-1 
apere de plăgile lumii vechi, ale 
mentalității burgheze, să-i dea ela
nul și puritatea omului erei comu
niste, poetul folosea, cu aceeași efica
citate. cîntecul liric de luptă ca și 
satira. Pamfletul la adresa dușma
nilor revoluției și socialismului, a 
manifestărilor ideologiei străine, a 
tot ce era vechi și dăunător, verva 
satirică, pătrunzătoare, prezentă atît 
în poeme, în piesele de teatru, cît și 
în foarte numeroasele texte de afiș 
pe care Maiakovski le-a compus 
pentru „vitrinele Rosta", constituie 
o latură majoră a scrisului său.

Personalitate complexă, poet de o 
mare originalitate, Maiakovski exer
cită o influență puternică asupra 
dezvoltării liricii contemporane. Le
gat în permanență de marile pro
bleme ale epocii, ca „forță sonoră" 
a clasei în atac, marele poet a dat 
o înaltă pildă de scriitor cetățean, 
aflat neîncetat pe baricadele luptei 
pentru triumful cauzei comunis
mului.

țara noastră
Va apare, de asemenea, 
în Editura Tineretului o 
nouă ediție a lucrării 
pentru copii „Ce e rău 
și ce e bine".

Theodorescu. Actori ai teatrului Lu
cia Sturdza Bulandra din Capitală 
au recitat din versurile marelui 
poet. în încheiere a rulat filmul ar
tistic „Tinerețea lui Maiakovski".

(Agerpres)

Cinematografe)
din Spessart : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 21). Doctor 
în filozofie : Gluleștl (10; 12; 14; 18; 18.15;
20,30),  8 Martie (11; 16; 18 — grădină 20,30), 
Arta (16; 18; 20 — grădină 20,30). Came
lia • Cultural (15; 17; 19; 21). Lumină de 
iulie : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (de la orele 9,30 la orele 21 în 
continuare). Nona prietenă a tatii : ru
lează la cinematografele C. David (16; 
18,15; 20,30), G. Bacovla (11,30; 15; 17; 19; 
21). Cumpără-țl un balon — cinemascop: 
Unirea (11; 15; 17; 19 — grădină 20.30). 
Moștenire cu bucluc : rulează la cine
matografele Alex. Sahla (10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), Libertății (10; 12; 
14; 16 15: 18,30; 20,45 — grădină 20,30),
Drumul Serii (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copil șl tineretul șco
lar : ■ Cartea cu apolodor de Gelu 
Naum. ■ Telejurnalul pionierilor. ■ Că
pitanul Val-Vîrtej descoperă insula Iul 
Robinson (II) (reluare). 10.30 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. 14,55 — Intilnlrea atletică U.R.S.S.— 
S.U.A. (transmisiune de la Moscova). 
17,30 — Transmisiune de la stadionul 
,.23 August“ a finalei Cupei R. P. Romine 
la fotbal dintre echipele Petrolul șl Si- 
derurgistul — Galați. 19,15 — Jurnalul 
televiziunii. 19,30 — Fantomele din Spes
sart. 21,15 — Aurul verde. 21,35 — Emi
siune muzical-dlstractlvă. Acom miază 
o formație instrumentală corn să de 
Petre Munteanu. în Încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

13 și 24 Iulie. Vremea se va menține în 
general frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
mal mult senin noaptea șl dimineața. 
In cursul după-amlezelor se vor semnala 
averse Izolate de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice, mal frecvente fiind 
în regiunea de munte. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 12 și 22, Iar 
maximele între 27 și 37 grade.

In București șl pe litoral : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cerul mal mult 
senin. Vînt moderat. Temperatura In 
creștere ușoară.
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Cu prilejui edel dc-a 19-a 
aniversări a eliberării Poloniei

Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Poloniei de^sub 
jugul fascist, în sala de festivități a 
rafinăriei din Ploiești a avut loc 
sîmbătă o adunare la care a parti
cipat un mare număr de petroliști. 
Prof. dr. Gh. Suciu, membru cores
pondent al Academiei R.P. Romîne, 
a vorbit despre realizările obținute 
de oamenii muncii din țara priete
nă în cei 19 ani care au trecut de 
la eliberare.

A luat cuvîntul' ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Polone la București, Wieslaw 
Sobierajski.

în încheiere a fost prezentat un 
film artistic polonez. (Agerpres).

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Belgiei

Sîmbătă.. după-amiază ministrul 
Belgiei în R.P. Romînă, Honore 
Cambier, a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a Belgiei.

Au luat parte Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ml- 
hai Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului Ex
terior, oameni de cultură, Ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. (Agerpres)

Meciul de atletism U.R.S.S. — S.U.A.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Pe 

stadionul de la Lujniki din Moscova, 
în prezența a peste 50 000 de specta
tori, à început sîmbătă cea de-a 5-a 
ediție a meciului de atletism dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A. După 
prima zi de întreceri, scorul general 
este de 89—78 puncte în favoarea e- 
chipei U.R.S.S. La feminin, conduc

Regata Snagov“ la caiac-canoe»
Ieri a început com

petiția internațională de 
caiac-canoe „Regata Sna
gov“ la care participă 
sportivi din 9 țări : 
R.S.F.S. Rusă, R. D. 
Germană, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Japonia și

R. P. Romînă. Probele 
au fost dominate de re
prezentanții noștri care 
au obținut 5 victorii. La 
caiac simplu (500 m) 
primul a terminat cam
pionul european A. Ver- 
nescu cu l’52”8/10. Pro
ba de canoe 2 (10 000 m) 
a revenit lui Calinov și

In ei teva
TENIS, — In semifinalele „Cupei Da

vis“ la tenis, echipa Angliei conduce cu 
2—1 în înttlnirea cu reprezentativa Spa
niei. La Baastad, echipa Suediei conduce 
cu 2—0 în meciul cu Africa de Sud. 
Lundquist l-a învins cu 3—6; 3—6; 6—0; 
6—3; 6—0 pe Drysdale, iar Schmidt a 
cîștigat cu 6—4 ; 6—4 ; 3—6 ; 6—4 întîl- 
nirea cu Gordon Forbes.

BOX. — Marocanul Mimoun Ben All 
este noul campion european la catego
ria cocoș. El l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe fostul deținător al centu
rii, italianul Rollo.

ATLETISM. — Cu prilejui unui con
curs desfășurat la Budapesta, campio
nul european Ia aruncarea ciocanului 
Gyula Szivotskl a realizat cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului: 69,56 m. 
De remarcat că toate aruncările sale 
au fost de peste 66 m.

★

In meciul feminin de atletism care se 
dispută la Praga Intre echipele R.S. 
Cehoslovace șl R.P. Romîne, după pri
ma zl scorul este de 44—21 puncte în 
favoarea gazdelor. Iată cîștigătoarele 
probelor : 80 m garduri Stolzova
(R.S.C.) 10”9/10 (record cehoslovac ega
lat) ; 100 m plat Lehotska (R.S.C.) 
1 t’'7/ÎO ; 400 m plat : Kralikova (R.S.C.) 
56’T/IO (non record cehoslovac) i disc

C E I
(Urmare din pag. I-a)

se aflau în 1933 iără posturi. Toate 
acestea se petreceau într-o țară 
care, așa cum o știam noi și 
cum o arătau și statisticile, se afla 
într-o situație grea în ce privește 
cunoașterea scrisului și a cititului.

Regimul nostru, luptînd cu înțelep
ciune și perseverență, a pus capăt și 
acestei stări de înapoiere. Numărul 
cadrelor didactice a crescut an de 
an. Profesorii și învățătorii au că
pătat o nouă demnitate în viața ob
ștească. S-au construit pretutindeni 
școli și ele au fost înzestrate cu un 
bogat material didactic. Multe mili
oane de manuale li se dau gratuit, 
la fiecare Început de an, școlarilor 
de la clasa întîia la a șaptea.

Recent, printre feluritele știri pe 
care le-aim citit în ziare, am desco
perit-o și pe aceea care spunea că 
promoția de anul acesta a tinerilor 
cate au absolvit cursurile institute
lor de învățămînt superior — și care 
începînd de la toamnă vor face par
te din rîndurile cadrelor noastre di
dactice — se ridică la aproximativ 
5 000.

Iată o știre bună. Iată o știre 
chiar foarte bună. Acești tineri, care 
începînd de la toamnă vor intra în 
rîndurile profesorilor și învățătorilor 
noștri, au urmat cursurile institute
lor de Învățămînt superior cu certi
tudinea gă la sfîrșitul studiilor îi 
așteaptă, nu ca odinioară nesigu
ranța și șomajul, ci locuri In care li 
s-au asigurat toate condițiile de 
muncă și de viață — localuri noi, 
bine utilate, laboratoare și biblio
teci, precum și cele mai mari posi
bilități de a lărgi sfera de cunoștințe 
a elevilor.

Profesorul și învățătorul ocupă In 
viața noastră socială un rol deose- 

atletele sovietice cu 35—17 puncte, 
iar la masculin oaspeții cu 61—54 
puncte. Rezultate excelente au rea
lizat atleții americani în probele de 
sărituri : Boston a cîștigat la * lun
gime cu 8,19 m și Uelses la pră
jină cu 4,98 m. Cursa de 10 000 m 
plat a fost dominată de alergătorii 
sovietici, ca și proba de 20 km marș.

Lipalit (R. P. R.) în 
45’15”5/10. Alte rezul
tate : caiac 2 băieți 
(10 000 m) R. S. Ceho
slovacă 41’02” ; caiac 1 
băieți (10 000 m) Șt. Po- 
cora (R.P.R.) 44’40".

Astăzi vor fi cunoscuți 
învingătorii la celelalte 
probe.

rânduri
Nemcova (R.S.C.) 54,98 m ; suliță Dia- 
conescu (R.P.R.) 49,53 m ; lungime Pri- 
krilova (R.S.C.) (5,07 m. Viorica Vis- 
copoleanu (R.P.R.) s-a clasat pe locul 
doi cu 6,03 m.

CICLISM. — Federația franceză a se
lecționat lotul alergătorilor care vor 
participa la campionatele mondiale 
(1—11 august), programate în Belgia. 
Printre selecționabilii pentru probele 
amatorilor sînt: Aimar, Delisle, Meta
yer, Bazire, Trentin, Cuch, Kottwas, 
Suire, Mezieres, Kuten. Dintre profesio
niști au fost selecționați Anquetil, Te- 
cent învingător în Turul Franței, Sta- 
blinski, Poulidour, Anglade, Cazala, 
Darriqade, Galgnard. Rousseau, Bouvet 
șl alții.

ȘAH. — Turneul internațional „Me
morialul dr. „Lajos Asztalos“ a conti
nuat la Miskolc (R.P. Ungară) cu des
fășurarea partidelor din runda a 12-a. 
Iată rezultatele: Tal-Dely 1—0> Paoll- 
Legyel 0—1; Brozoska-Szabo 1—0; Barc- 
zai-Fllip 0—1; Lokvenc-Honfî 1—0. S-au 
încheiat remiză partidele Bronstein; 
Fucs și Bilek-Forintos. Ghiteecu a în
trerupt partida cu Flesch (R.P.U.).

In clasament conduce Tal. (U.R.S.S.) 
cu 10 puncte. Ghitescu se află pe locul 
11, cu 5,5 puncta șl o partidă între
ruptă.

5000
bit de important. Ei insuflă elevilor 
dragostea de învățătură și de 
muncă, le cultivă necontenit setea 
de cunoștințe, îi formează ca oa
meni bine pregătiți, multilateral 
dezvoltați, pentru a face față ma
rilor cerințe ale construcției socia
lismului. Ei sînt educatorii chemați 
să pregătească în spiritul vieții 
noastre noi pe cetățenii și construc
torii de mîine ai țării, să le cultive 
simțul îndatoririlor sociale. Ei sînt 
deopotrivă harnici activiști obștești. 
Este adevărat că spre profesori și 
spre învățători își îndreaptă ochii, 
în primul rînd, școlarii. Dar tot aiît 
de adevărat este că, în ziloîe noas
tre, spre profesori și învățători își 
îndreaptă ochii si oamenii maturi. 
Astăzi, învățătorii și profesorii au 
în față un larg cîmp de activitate. 
Deputați în sfaturile populare, mem. 
bri în comitetele de cultură și artă, 
răspînditori ai științei și culturii în 
mase, ei au în viața orașelor și a 
satelor mari răspunderi obștești, se 
bucură de autoritate și prestigiu.

Sîntem siguri că cei aproape 
5 000 de tineri care. începînd de la 
toamnă, se vor alătura corpului 
nostru didactic sînt aș.teptați eu dra
goste de către elevi și părinți.

Si tot atît de siguri sîntem că pro
fesorii și învățătorii mai vîrstnici, 
bucuroși că rîndurile lor vrednice 
de cinste au crescut și s-au întărit, 
își vor primi noii colegi cu dragoste 
și că vor crea în jurul lor o aseme
nea atmosferă Incit fiecare să se 
simtă ca în mijlocul unei adevărate 
familii.

Cadrele noastre didactice consti
tuie, într-adevăr, o mare familie. 
Membrilor acestei familii le încre
dințăm vlăstarele noastre, viitorul 
patriei noastre.

Grea sarcină. Nobilă sarcină.

Campionatele mondiale 
de scrimă

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
Gdansk au continuat campionatele 
mondiale de scrimă. In semifinalele 
probei de floretă pe echipe (mascu
lin) reprezentativa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 9—7 echipa R. P. Un
gare, iar R. P. Polonă a eliminat cu 
9—7 selecționata Franței.

In competiția feminină de floretă 
pe echipe, reprezentativa R. P. Ro
mîne, după ce a învins cu 9—2 echipa 
S.U.A., a fost eliminată de echipa 
Franței.

Azi in Capitală
CICLISM. — Velodromul Dinamo 

(ora 17). Concurs internațional de 
pistă. Vor avea loc probe de viteză, 
urmărire individuală, cursa italiană și 
semifond.

FOTBAL. — Stadionul „23 August" 
ora 15,15 Dinamo București-Farul 
Constanța (finala campionatului de 
juniori); ora 17,30 Petrolul Ploiești- 
Siderurgistul Galați (finala „Cupei 
R. P. Romîne“).

Stațiile noastre de radio vor trans
mite în întregime, pe programul I, 
desfășurarea meciului Petrolul-Side- 
rurgistul.

ATLETISM. — Stadionul Republi
cii (între 8,30—12 și 18—20) finalele 
campionatului republican de juniori.

CANOTAJ. — Lacul Snagov (9—11 
și 16,30—19) „Regata Snagov* con
curs internațional de caiac-canoe.

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului 
(dimineața de la ora 10,30 și după- 
amiaza, de la 17) întreceri în cadrul 
„Cupei Federației": sărituri de la plat
formă și polo pe apă.

SCÎ ÏÏTBTA

Semnarea protocolului de lărgire a Acorduhii 
comercial între R.P. Romînă si R.P. Bulgaria
In urma tratativelor care au avut 

loc, la 19 iulie a.c. s-a semnat la 
Sofia un protocol de lărgire a Acor
dului comercial de lungă durată pe 
anii 1964—1965 între R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria.

Protocolul prevede lărgirea In 
continuare a volumului livrărilor 
reciproce de mărfuri în următorii 
doi ani.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de prietenie . și înțelegere 
reciprocă.

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea Declarației 

sovieto-ungare
MOSCOVA 20 (Agerpres).— TASS 

transmite : La 20 iulie, la Marele 
Palat al Kremlinului a avut loc 
semnarea Declarației sovieto-ungare. 
Documentul a fost semnat de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comite
tului Central al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
ungar.

La ceremonie au participat con
ducători ai partidului comunist și 
guvernului sovietic, precum și mem
brii delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Ungare.

Negrii americani continuă lupta
Ziarele și agențiile de presă occi

dentale continuă să aducă vești des
pre lupta populației de culoare din 
S.U.A. pentru obținerea drepturilor 
cetățenești. Lupta aceasta care, du
pă cum se știe, a luat o amploare 
fără precedent în ultimele luni, de
vine mai ascuțită cu fiecare săptă- 
mînă și capătă forme tot mai va
riate.

Iată cîteva din știrile pe care 
le-am primit sîmbătă la redacție ;

® Asociația națională pentru pro
pășirea populației de culoare din 
S.U.A. a anunțat că peste 100 000 
de negri vor lua parte la un marș 
spre Washington, care va avea loc 
astăzi.

0 Un mare grup de negri, anunță 
U.P.I., a organizat un marș pe stră
zile orașului Charleston (Carolina 
de sud) în semn de protest împo
triva întemnițării a doi lideri locali 
ai asociației naționale pentru pro
pășirea populației de culoare.

® Agenția Associated Press anun
ță că poliția newyorkeză a arestat 
69 de negri și albi, printre care 17 
copii, participant la o demonstrație 
ä brațelor încrucișate care a avut

Sensul tratativelor de la Port of Spain
PORT OF SPAIN 20 (Agerpres). 

— La 22 iulie vor incepe la Port of 
Spain (Trinidad) tratative între 
primii miniștri din Trinidad-Toba
go, Jamaica, insula Barbados și 
Guyana Britanică. Tratativele, care 
vor dura patru zile, urmăresc, po
trivit agenției Reuter, elaborarea 
unui „proiect îrț legătură cu unita
tea națiunilor oin regiunea Mării 
Caraibilor“.

Acest proiect, relevă agenția, va 
fi pentru început „un proiect eco
nomic cuprinzînd fostele teritorii 
membre ale Federației Indiilor de 
Vest", Potrivit concepției inițiato
rilor lui (șeful statului recent elibe
rat — Trinidad-Tobago — precum 
și primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan), el urmează

Proteste in Venezuela 
Împotriva persecutării 

partidului comunist
CARACAS 20 (Agerpres). — Opi

nia publică din Venezuela condamnă 
persecutarea de către autorități a 
Partidului Comunist și a Mișcării re
voluționare de stingă și retragerea 
dreptului acestora de a participa la 
alegerile prezidențiale care vor a- 
vea loc în luna noiembrie.

„Partidului comunist și Mișcării 
revoluționare de stingă trebuie să 
li se dea posibilitatea să ia parte la 
alegerile prezidențiale viitoare, a de
clarat președintele Consiliului muni
cipal din Caracas, profesorul Pablo 
Gonzales. Privarea Partidului Comu
nist din Venezuela și Mișcării revo
luționare de stingă de dreptul de a 
lua parte la alegeri, a adăugat el, 
constituie o încălcare a democra
ției“.

Predilecțiile unui diplomat

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Horacio Sueldo, lider al Partidului 
democrat creștin din Argentina, a 
făcut o declarație în care a demas
cat acțiunile ambasadorului State
lor Unite, care reprezintă un ames
tec in treburile interne ale Argen
tinei și în primul rînd în politica 
economică a tării. El a arătat că 
ambasadorul S.U.A. are o deosebită 
„predilecție“ pentru problemele le
gate de petrol, energie electrică și 
în general pentru economie.

Partidul „Uniunea civică radicală 
a poporului“ a dat publicității și ea 
o declarație de protest împotriva 
acțiunilor ambasadorului american.

Numeroși oameni politici din țară 
au subliniat necesitatea ca, în inte
resul țării, ambasadorul american 
să fie declarat „persona non grata".

Din partea romînă, protocolul a 
fost semnat de V. Ionescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea bulgară de M. Paska- 
lev, locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior. La semnare au asistat 
I. Budinov, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Bulgaria, L. Anghe- 
lov, locțiitor al ministrului aface
rilor ăxterne al R. P. Bulgaria, pre
cum și membrii celor două delega
ții. A fost de față I. Beldeanu, am
basadorul R. P. Romîne în R. P 
Bulgaria. (Agerpres)

COLUMBIA :

Cereri de restabilire 
a relațiilor economice 

cu Cuba
BOGOTA 20 (Agerpres). — Din 

cauza blocadei economice împotriva 
Cubei, într-o serie de țări din America 
Latină se resimte o lipsă acută de 
zahăr.

Oamenii muncii din Bogota (capitala 
Columbiei) au organizat o demonstrație 
cérînd guvernului să pună capăt crește
rii costului vieții, să interzică speculași 
contrabanda cu zahăr.

Oamenii muncii din Columbia se 
pronunță pentru lichidarea actualei cri
ze în aprovizionarea cu zahăr prin res
tabilirea relațiilor economice cu Cuba. 
Numeroși industriași și reprezentanți ai 
cercurilor comerciale din Columbia cer, 
de asemenea, să se reia importul de 
zahăr din Cuba.

loc pe străzile de acces spre un 
șantier de construcții din Cartierul 
Brooklyn. Demonstranții albi și ne
gri purtau pancarte pe care scria : 
„Cerem mai multe slujbe pentru ne
gri !“, „Jos discriminarea în anga
jări !“.

• Agenția U.P.I. anunță că șapte 
organizații ale populației de culoa
re care luptă împotriva discrimină
rii rasiale au format un consiliu de 
conducere a luptei negrilor pentru 
drepturile civile, cu scopul de a co
ordona mai bine lupta populației de 
culoare din S.U.A. împotriva barie
relor rasiale.

Arestarea liderului fascist 
Rockwell

NEW YORK 20 (Agerpres). — în 
noaptea spre 20 iulie a fost arestat 
liderul partidului nazist din S.U.A., 
George Lincoln Rockwell, care se 
afla într-un „turneu“ prin statul 
Virginia pentru a recruta „volun
tari", în vederea unui contramarș 
spre Washington, care să anihileze 
noul marș al negrilor spre capitala 
S.U.A. prevăzut pentru 28 august.

să constituie o contrapondere la 
proiectele imperialiste de conti
nuare a înrobirii economice a teri
toriilor din regiunea Mării Caraibi
lor.

Agenția Reuter relatează că se 
prevede ca primele participante să 
fie cele patru țări reprezentate la 
tratative. Ulterior, proiectul urmea
ză să fie extins și asupra altor te
ritorii din această regiune ca, de 
pildă, Antilele olandeze și teritoriile 
Guadelupa și Martinica.

La Festivalul internațional al filmului de la Moscova

Prezență apreciată a cinematografiei 
---------------- romînești ------------------ -

15 ani de la semnarea Tratatului romîno-cehoslovac 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală

Prietenia frățească romino-cehoslovacă
La 21 iulie, popoarele romîn și ce

hoslovac sărbătoresc un eveniment 
remarcabil în istoria relațiilor lor — 
împlinirea a 15 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Relațiile de prietenie dintre po
poarele romîn și cehoslovac au o ve
che tradiție, făurită în lupta pentru 
cucerirea libertății naționale și so
ciale. Prietenia dintre popoarele 
noastre s-a cimentat în lupta co
mună pentru zdrobirea fascismului 
hitlerist, dusă de armata sovietică 
eliberatoare, de ostașii romîni și ce
hoslovaci. Instaurarea puterii popu
lare în Romînia și Cehoslovacia a 
dat un nou conținut prieteniei dintre 
popoarele noastre. Consfințind rela
țiile de tip nou, statornicite între 
ele, Tratatul romîno-cehoslovac a 
creat o bază trainică pentru dez
voltarea multilaterală a colaborării 
frățești dintre țările noastre, în in
teresul ambelor popoare, al unității 
lagărului socialist și al consolidării 
păcii în lume.

In perioada care a trecut de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, cele 
două popoare ale noastre au obți
nut însemnate succese în dezvolta
rea economiei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai, material și 
cultural, al celor ce muncesc. Oa- 
menii muncii din țara noastră ur
măresc cu caldă simpatie munca în
suflețită a poporului cehoslovac, 
bucurîndu-se din inimă de succe
sele pe care le obține sub condu
cerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia pe drumul construirii 
societății socialiste dezvoltate. Cu 
aceleași sentimente frățești urmă
resc oamenii muncii din Cehoslova- 
< ia realizările obținute de poporul 
nostru în lupta pentru înfăptuirea 
programului de desăvîrșire a con
strucției socialiste, adoptat de Con
gresul al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Unite printr-o prietenie bazată pe

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Populară
Romînă și Republica Socialistă
Cehoslovacă, tovarășul general de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul
forțelor armate ale R. P. Romîne, à
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, gene
ral de armată Bohumir Lomsky.

*
Cu același prilej ministrul aface

rilor externe al R. P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat o telegra

Rezultatele dezvoltării economice a R.P.Ungare 
în primul semestru al anului 1963

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat 
comunicatul Direcției centrale de 
Statistică a R.P. Ungare în care Se 
arată că după date preliminare în 
prima jumătate a acestui an pro
ducția industriei de stat a crescut 
cu 6 la sută față de perioada co

Cinematografia noastră 
a fost prezentă la festival 
cu filmul „Lupeni 29“, 
creație care s-a impus a- 
tenției participanților și 
criticii de specialitate. E- 
coul produs de filmul ro- 
mînesc subliniază odată 
mai mult valoarea acestei 
realizări, scoțînd în evi
dență progresele cineaști
lor romîni. Intr-un arti
col din „Izvestia“, criti
cul G. Halturin remar
că patosul pe care îl

ful creat de ea reflectă 
drumul pe care a mers 
proletariatul romîn spre 
înțelegerea conștientă a 
socialismului".

La rîndul ei, „Litera- 
turnaia gazeta“ sublinia
ză puterea evocatoare a 
filmului, care realizează 
o concordanță permanent 
simțită între cele petre
cute pe ecran și adevărul 
istoric. „Sputnikul festi
valului cinematografic", 
revista celui de-al III-lea

DELA CORESPONDENTUL NOSTRU

degajă filmul și marea 
capacitate de convingere 
a personajelor relevînd, 
totodată folosirea artistică 
a tehnicii cinematografice 
moderne — a ecranului 
lat și a sunetului stereo
fonic. „Cînd din toate 
părțile se aud strigăte
le femeilor, sau focul 
armelor, sau cîntecul do
mol al minerilor — scrie 
cronicarul — ai impresia 
că sala și ecranul se con
topesc în una și aceeași 
respirație".

Ziarul „Trud" publică 
un articol în care se spu
ne, printre altele : „Lu
peni 29" relevă aspirații
le cineaștilor romîni spre 
teme cu o adincă rezo
nanță socială, spre crea
rea unor filme epice.,. 
Actrița Lica Gheorghiu a 
interpretat rolul Anei 
Golcea cu o sinceritate 
plină de lirism. Persona-

Festival cinematografic 
internațional de la Mos
cova, arată că rolurile in
terpretate de Colea Ră- 
utu, Stefan Ciubotărașu, 
George Calboreanu con
stituie un adevărat suc
ces al filmului. In reali
zarea scenelor de masă 
se desprinde cu o mare 
forță temperamentul re
gizorului Drăgan, price
perea lui de a folosi po
sibilitățile expresive ale 
montajului.

De asemenea, tn „Kras- 
naia Zvezda“ și „Vecer- 
naia Moskva“ au apărut 
cronici care relevă calită
țile filmului romînesc.

Aprecieri călduroase 
despre „Lupeni 29" au 
exprimat și o serie de 
artiști și cineaști printre 
care Vera Marețkaia, 
Françoise Arnoul, Anto
nella Lualdi, Joris Ivens
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comunitatea orînduirii social-poli- 
tice, pe identitatea țelurilor lor — 
construirea socialismului și comu
nismului, pe principiile internațio
nalismului socialist, popoarele ro
mîn și cehoslovac dezvoltă continuu 
legăturile lor frățești. Relațiile de 
colaborare economică dintre R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă se în
tăresc tot mai mult, pe baza întra
jutorării tovărășești și a avantaje
lor reciproce. Cea de-a IlI-a sesiu
ne a Comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare economică și teh- 
nico-științifică romino-cehoslovacă, 
care a avut loc zilele trecute, a sta
bilit sarcinile noi de colaborare 
pentru perioada următoare, ceea ce 
va contribui la lărgirea în continu
are a schimbului reciproc de măr
furi. Se dezvoltă cu succes colabo
rarea tehnico-științifică, relațiile 
culturale dintre țările noastre.

Consacrîndu-și toate eforturile 
muncii pașnice, constructive, po
poarele romîn și cehoslovac sînt 
profund interesate în menținerea 
și întărirea păcii în lume. Tratatul 
romîno-cehoslovac de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală este 
un factor de întărire a păcii și 
securității internaționale. R. P. Ro
mînă și R. S. Cehoslovacă militea
ză cu consecvență, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, pentru o po
litică de coexistență pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale diferite, 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, pentru lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial, pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării intre toate po
poarele.

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Tratatului, poporul romîn 
urează din inimă poporului frate 
cehoslovac să obțină noi succese in 
munca sa creatoare pentru înflori
rea patriei și își exprimă convinge
rea că prietenia și colaborarea 
multilaterală romino-cehoslovacă 
se vor dezvolta spre binele țărilor 
noastre, al cauzei socialismului și 
păcii in lumea întreagă.

mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Vaclav David.

★

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R.P. Romînă și R.S, Cehoslovacă, 
tovarășul Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Romîne, Corneliu Mă
nescu.

(Agerpres)

respunzătoare a anului trecut. La 
numeroase produse, prevederile 
planului au fost depășite. Comuni
catul relatează, de asemenea, des
pre realizările din agricultură, 
precum și despre succesele obținu
te în ridicarea nivelului de trai al 
populației.

și alții. „Mi-a plăcut de
osebit de mult filmul dvș 
atît pentru conținutul lui 
zguduitor cit și pentru 
deosebita realizare tehni
că" — a spus Jean Ma
rais, felicitînd pe cineaș
tii noștri, iar cunoscutul 
regizor american Stanley 
Kramer : „Sînt membru 
în juriu și din păcate 
nu-mi pot spune părerea, 
dar îmi place să vorbesc 
deschis. „Lupeni 29" e un 
film bun". Geraldine Pa
ge cunoscuta stea ameri
cană, și-a manifestat do
rința ca filmul să fie vă
zut. și de spectatorii din 
S.U.A. Numeroși cineaști 
din alte țări au felicitat 
delegația romînă pentru 
filmul prezentat la festi
val.

Cunoscutul regizor so
vietic Ciuhrai a spus 
printre altele : „Salut in 
filmul „Lupeni 29“ arta 
și tehnica tinerilor ci
neaști romîni. Această ti
nerețe nu e numai foarte 
promițătoare, ci și o ti
nerețe care a trecut cu 
succes examenul maturi
tății".

Astă seară urmează să 
se încheie această im
portantă manifestare ar
tistică, atît de bogată in 
impresii, în schimburi de 
experiență, prilej de cu
noaștere reciprocă. a crea
torilor de filme din multe 
țări ale lumii.

A. MUNTEANU

Moscova 20 iulie

Statisticienii amatori 
au și calculat că pînă a- 
cufn au fost prezentate 
în cadrul Festivalului a- 
proape 100 de filme, în- 
sumînd peste 100 km de 
peliculă. Calitatea filme
lor este subliniată de nu
meroase cronici, în dis
cuții, tn cercurile ziariș
tilor aflați la festival.

Delegația noastră s-a 
întîlnit, printre altele, cu 
delegațiile cineaștilor ma
ghiari, italieni, francezi, 
mexicani cu care a discu
tat diverse aspecte ale 
colaborării reciproce în 
domeniul cinematogra
fiei. Membrii delegației 
noastre au avut, de ase
menea, întîlniri fructuoa
se cu colegii lor sovietici. 
Un grup de cineaști ro
mîni a făcut o vizită la 
Institutul de artă cinema
tografică al Uniunii So
vietice.

Delegații noștri au vor
bit de cîteva ori la 
televiziune. Ei și-au dat 
contribuția și în ca
drul discuției de larg ră
sunet : „Cinematograful 
și progresul". La tribuna 
acestui forum au luat 
cuvîntul numeroase per
sonalități din lumea fil
mului cum sînt : cri
ticul francez Marcel 
Martin, Nanni Loy, auto
rul filmului „4 zile ale 
Neapolului". scenaristul 
Daniil Hrabrovski și 
mulți alți regizori, artiști 
și critici de cinema.
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Tratativele de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nucleare

Rezoluții anticoloniale adoptate 
de Comitetul Special al O. N. LL
NEW YORK 20 (Agerpres). — Co

mitetul Special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat în seara zilei de 
19 iulie o serie de rezoluții în legă
tură cu unele teritorii aflate încă sub 
dominația colonialistă britanică.

Cu 18 voturi pentru, unul contra 
și patru abțineri a fost adoptată o 
rezoluție în care se prevede dreptul 
populației din arhipelagul Fiji la au
todeterminare și independență și se 
cere guvernului englez ca, împreună 
cu reprezentanții populației din a- 
cest teritoriu, să elaboreze o nouă 
constituție în care să se proclame 
dreptul la vot universal și să ia mă
suri pentru transferarea puterii 
populației indigene.

Cu 19 voturi pentru, trei contra 
și două abțineri, comitetul a adop
tat, de asemenea, o rezoluție prezen
tată de Cambodgia, India. Irak, 
Mali, Siria, Tanganica și Iugoslavia 
în care se cere organizarea în Aden 
a unor alegeri sub supravegherea 
O.N.U. în vederea acordării indepen
denței acestui teritoriu. Rezoluția 
cere Angliei să-și evacueze baza mi
litară din Aden și să înceapă cît 
mai repede posibil tratative pentru 
fixarea datei acordării independen
tei Adenului. împotriva acestei re
zoluții au votat Anglia, Statele Uni
te și Australia.

Etiopia împreună eu alte 11 de
legații afro-asiatice au depus un 
proiect de rezoluție în legătură cu 
Rhodesia de nord și Nyassaland, 

prin care au cerut fixarea unei date 
cît mai apropiate pentru acordarea 
independenței acestor teritorii.

★
NEW YORK 20 (Agerpres). — Re

prezentanții a 22 de țări afro-asia
tice, cărora li s-a alăturat și Iugo
slavia, i-au adresat la 19 iulie se
cretarului general al O.N.U., U. 
Thant, o scrisoare în care cer in
cluderea problemei situației din 
Rhodesia de sud pe ordinea de zi a 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U., 
care își începe lucrările în luna sep
tembrie.

Semnatarii scrisorii s-au pronun
țat din nou în sprijinul rezoluțiilor 
adoptate de Adunarea Generală a 
O.N.U. în 1962 în care se prevedea 
elaborarea de către guvernul englez 
a unei noi constituții, potrivit căreia 
africanii din Rhodesia de sud să aibă 
dreptul la vot și de a-și exercita pu
terea, întrucît ei alcătuiesc majori
tatea populației din acest teritoriu.

SCRISOAREA F. S. M. ADRESATA 
CONSILIULUI DE SECURITATE

PRAGA 20 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția Ceteka, Fe
derația sindicală mondială a trimis 
Consiliului de Securitate al O.N.U. o 
scrisoare în care în numele celor 120 
de milioane de oameni ai muncii, 
membri ai F.S.M., cere excluderea 
Republicii Sud-Africane din O.N.U.

Dineu oferit de Prezidiul C«C. al P.C.U.S. 
în cinstea delegației P. C. Chinez 
cu prilejul plecării sale în patrie

MOSCOVA 20 (Agerpres) — TASS. 
La Moscova a fost dat publi
cității un comunicat oficial în 
care se spune : „La 20 iulie, Prezi
diul C.C. al P.C.U.S. a oferit un di
neu în cinstea delegației Partidului 
Comunist Chinez care a participat 
la întîlnirea cu delegația P.C.U.S., cu 
prilejul plecării sale în patrie.

La dineu au participat tovarășii 
Leonid Brejnev, Nikita Hrușciov, 
Andrei Kirilenko, Anastas Mikoian, 
Mihail Suslov, Ghenadi Voronov, 
Leonid Efremov, Viktor Grișin, Șa- 
raf Rașidov, Iuri Andropov, Stepan 
Cervonenko, Leonid Iliciov, Boris 
Ponomariov, Pavel Satiukov.

Din partea chineză, la dineu au 
participat tovarășii : Den Siao-pin, 
membru al Biroului Politic, secretar

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS. 

La 20 iulie a părăsit Moscova, 
plecînd spre Pekin, delegația P.C. 
Chinez care a luat parte la întîlni- 
rea bilaterală cu delegația P.C.U.S.

Printre cei care au plecat au fost 
Den Siao-pin, membru al Biroului 
Politic, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez (șeful delegației), Pîn 
Cijen, membru al Biroului Politic, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Chinez, (locțiitor al șefului dele
gației), Kan Șen, membru supleant al 
Biroului Politic, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. Chinez, Yan 
Șan-kun, membru supleant al Secre
tariatului C.C al P.C. Chinez, Liu 
Nin-i, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, U Siu-țiuan, membru al C.C. al 

general al C.C. al P. C. Chinez (șe
ful delegației), Pîn Cijen, membru 
al Biroului Politic, membru al Se
cretariatului C.C. al P. C. Chinez 
(locțiitor al șefului delegației), Kan 
Șen, membru supleant al Biroului 
Politic, membru al Secretariatului 
C.C. al P. C. Chinez, Liu Nin-i, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, Yan 
Șan-kun, membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P. C. Chinez. 
U Siu-țiuan. membru al C.C. al 
P. C. Chinez, Pan Țzî-li, membru 
supleant al C.C. al P. C. Chinez, am
basadorul R. P. Chineze în U.R.S.S.

In timpul dineului au rostit 
toasturi tovarășii Nikita Hrușciov și 
Den Siao-pin.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă prietenească.

★
P.C. Chinez, și tovarășii care îi în
soțesc.

Delegația P.C. Chinez a fost con
dusă la aeroport de Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Viktor Grișin, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Iuri Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Leonid Iliciov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Pavel Sa
tiukov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
Stepan Cervonenko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., și alți lucrători cu munci 
de răspundere ai C.C. al P.C.U.S.

Delegația P.C. Chinez a fost con
dusă, de asemenea, de Pan Țzî-li, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
U.R.S.S., membru supleant al C.C. 
al P.C. Chinez, și de membri ai am
basadei R.P. Chineze în U.R.S.S.

în favoarea comerțului 
Est-Vest

LONDRA 20 (Agerpres). — James 
Callagan, reprezentantul fracțiunii 
parlamentare a Partidului laburist 
pentru probleme financiare, a de
clarat la 20 iulie la adunarea anuală 
a minerilor din Durham (nordul An
gliei) că guvernul englez trebuie să 
depună eforturi pentru a contribui 
la dezvoltarea comerțului între Ră
sărit și Apus.

„La noi în țară există capacități 
de producție care stau nefolosite și 
șantiere navale inactive, a declarat 
Callagan. De ce nu încearcă guver
nul să facă comerț cu țările socia
liste ?

S-a calculat că ne-am putea spori 
de trei ori exportul în aceste țări 
dacă am depune eforturi. Trebuie 
să ne întocmim un plan național ți- 
nînd seama de planurile lor cinci
nale și septenale“.

Expoziție cubană 
la Alger

ALGER 20 (Agerpres). — In pre
zența membrilor corpului diploma
tic, ziariștilor și a multor oaspeți, 
Ben Bella, primul ministru al Al
geriei, a deschis în capitala țării ex
poziția „Cuba — zece ani de revo
luție“. Expoziția cuprinde peste 500 
de fotografii care prezintă o imagi
ne elocventă a evenimentelor petre
cute pe insula libertății între 1952 și 
octombrie 1962.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La 20 iulie Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Averell Harriman, secretar de Stat 
adjunct al S.UA., și lordul Hailsham, 
ministru pentru problemele științei 
al Marii Britanii, au discutat pro
iectul de acord cu privire la inter

Semnarea unui acord între R. P. Romînă și Grecia
ATENA 20. Corespondentul Ager

pres Alex. Gheorghiu transmite : 
La 20 iulie la Ministerul Afacerilor 
Externe al Greciei s-a semnat un 
acord între R. P. Romînă și Regatul 
Greciei cu privire la exonerarea fis
cală a veniturilor provenind din 
efectuarea navigației maritime și 
aeriene dintre cele două țări. Acor
dul stipulează că veniturile realiza
te din exploatarea în traficul inter
național maritim și aerian de către 
una din cele două părți, sînt exone
rate pe teritoriul celeilalte părți de 
orice drepturi, taxe și impozite, in
diferent de natura lor.

Oameni de știință din țara noastră la Londra
LONDRA 20 (Agerpres). — La 

Londra au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al XIX-lea Congres interna
țional de chimie pură și aplicată. 
La congres a participat o delegație 
din R.P. Romînă compusă din acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., conducătorul delega
ției, acad. Raluca Ripan, acad. 
C. D. Nenițescu, prof. Florica Băr- 
bulescu, conf. S. Sternberg și A. Ba- 
laban.

In cadrul lucrărilor, membrii de
legației romîne au prezentat comu

Succes al balerinilor romini

zicerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub apă.

A continuat, de asemenea, schim
bul de păreri în alte probleme pre- 
zentînd interes reciproc.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 22 iulie.

Acordul a intrat în vigoare cu 
efect retroactiv, cu începere de la 
1 ianuarie 1958.

Acordul a fost semnat din partea 
greacă de către P. Pipinelis, primul 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, iar din partea ro
mînă de Mircea Bălănescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Atena.

La semnarea acordului, au fost de 
față funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Gre
ciei și membri ai Ambasadei R. Pi 
Romîne la Atena.

După semnare, primul ministru 
Pipinelis s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul Mircea Bălănescu.

nicări de specialitate care au fost 
primite cu viu interes de către par
ticipant!.

La 17 iulie acad. Ilie Murgulescu 
a făcut o vizită lui Sir Harry Mel
ville, secretar al Departamentului 
de cercetări științifice și industriale 
de pe lingă Ministerul pentru pro
blemele științei, cu care a avut un 
schimb de vederi în problemele pri
vind activitatea de cercetare și co
laborare în acest domeniu dintre 
R.P. Romînă și Marea Britanie.

Clica militată din Ecuador, care a preluat puterea în urma loviturii de »tat, reprimă cu cruzime forțele demo- 
cratice. In fotografie: Tancuri pe străzile orașului Quito, capitala țării.

Forțele patriotice controlează noi regiuni 
în Guineea portugheză

CONAKRY 20 (Agerpres). — Re
prezentanța la Conakry a mișcării 
de eliberare din Guineea portughe
ză și Insulele Capului Verde a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că forțele patriotice care lup
tă împotriva dominației coloniale 
și-au extins controlul asupra unor 
regiuni din partea de sud a Guineei 
portugheze. Comunicatul arată că 
în urma atacurilor lansate de deta
șamentele de patrioți menținerea

Noi acțiuni greviste în Europa occidentală
Prin tradiție, sezonul canicular era 

asociat în Occident cu o acalmie gene
rală, extinsă și asupra frontului luptei 
sociale. Anul acesta, în ansamblul cani
cular s-a ivit o notă discordantă. In 
toiul verii, în țările Europei occidentale 
se desfășoară puternice lupte sociale. În
deosebi în Franța, Italia și Belgia, în 
vremea din urmă se desfășoară noi ac
țiuni revendicative de amploare.

Este știut că oamenii muncii din a- 
ceste țări duc de mult timp o luptă tot 
mai susținută și mai organizată pentru 
satisfacerea revendicărilor lor economi
ce și sociale. Numărul și amploarea ac
țiunilor greviste sînt o dovadă elocven
tă în acest sens. Franța, de pildă, a în
registrat în această direcție un adevă
rat record. Potrivit datelor Ministerului 
Muncii, în cursul ultimilor patru ani, 
ca rezultat al luptei greviste, acolo se 
pierd anual aproximativ 1 800 000 de 
zile muncă. Anul acesta însă, numai în 
primele trei luni, după calculele sindi
catelor, s-au pierdut 7—8 milioane zile- 
muncă.

In fața creșterii mișcării revendica
tive, cercurile patronale au pornit o 
ofensivă asupra drepturilor oamenilor 
muncii, asupra organizațiilor sindicale. 
In Franța, acest lucru s-a tradus recent 
prin elaborarea unui proiect de lege „cu 
privire la exercitarea dreptului de grevă 
în serviciile publice". Esența antimun- 
citorească a proiectului reiese din ur
mătoarele : sub paravanul formulei „re
glementării“ dreptului la grevă, sindica
tele sînt obligate să dea autorităților un 
„preaviz“ înainte cu cinci zile de înce
perea grevei, în întreprinderile de stat, 
pentru „a permite (autorităților) să 
ia măsurile necesare". Legea preconi
zează interzicerea celor mai eficiente 
forme de grevă. Sînt prevăzute sanc
țiuni aspre pentru încălcarea acestor 
prescripții care vizează importante de
tașamente ale clasei muncitoare fran
ceze : mineri și feroviari, electricieni, 
lucrători din întreprinderile de gaz, 
poștă, servicii comunale etc., precum 
șt muncitorii din unele întreprinderi ale 
sectorului privat (în total vreo 2 500 000 
de oameni ai muncii).

Acestor măsuri antidemocratice mun

pozițiilor trupelor portugheze în su
dul Guineei portugheze a devenit 
mult mal dificilă. Patrioții contro
lează anumite zone la sud de fluviul 
Corubal șl clteva insule de coastă. 
Comunicatul subliniază că trupele 
portugheze sînt nevoite să se retra
gă In orașele Sao Joao, Buba și Xi- 
tole. Activitatea forțelor patriotice 
se extinde în prezent spre sectorul 
central, la nord de fluviul Corubal.

citorimea franceză le-a răspuns prin 
largi acțiuni de protest. Ziua de 
miercuri, cînd deputății luau în discu
ție în Adunarea Națională proiectul 
prezentat de guvern, a fost proclamată 
zi de acțiune împotriva proiectului de 
lege antigrevist. Atît la Paris, cît și în 
orașele de provincie, muncitorii și func
ționarii din diverse sectoare au între
rupt lucrul. Amploarea acțiunilor grevis
te se poate judeca și după remarca fă
cută în cercurile de presă din Paris, 
cum că singurul loc din Franța, unde 
activitatea n-a fost întreruptă este... 
parlamentul. Legea antigrevistă a fost 
impusă de grupările de dreapta din 
parlamentul francez (care a aprobat-o 
cu 257 de voturi și 205 contra). In ul
tima vreme acțiunile muncitorimii se 
desfășoară concomitent cu cele ale țăra
nilor. In diverse localități s-au semnalat 
mitinguri și demonstrații în cadrul că
rora țăranii s-au pronunțat împotriva 
importului de produse agricole din alte 
țări, care adaugă noi greutăți în desfa
cerea propriilor lor produse.

Faptele arată că oricare atac frontal 
al monopolurilor asupra cuceririlor cla
sei muncitoare și a oamenilor muncii în 
general este un lucru riscant. De aceas
ta își dă seama astăzi pînă și presa de 
dreapta din Occident. Ziarul „Echo", 
organ al marelui capital francez, ex
primă temerile patronilor în următoa
rele cuvinte : „In împrejurările actuale 
puterea executivă riscă să creeze un 
front general al unității sindicale".

Ofensiva monopolurilor asupra nive
lului de trai și drepturilor oamenilor 
muncii întîmpină o ripostă hotărîtă și 
în Italia. La 18 iulie un milion de con
structori (una din cele mai numeroase 
categorii de oameni ai muncii italieni) 
au declarat grevă. Greva muncitorilor 
de la 15 fabrici de sticlă ale societății 
Saint-Gobin continuă de patru luni și 
greviștii sînt hotărîți. în ciuda sacrifi
ciilor, să lupte pînă cînd patronii le 
vor mări salariile. După nouă zile de 
grevă, muncitorii de la fabrica de țesă
turi „Lanerossi" din Vicenze i-au silit 
pe patroni să accepte tratative cu pri
vire la satisfacerea revendicărilor eco
nomice. Intr-un timp foarte scurt s-au

Miting la Tokio 
pentru eliberarea 

patriotului Murakami
TOKIO 20 (Agerpres). — La 19 Iu

lie a avut loc la Tokio un mare miting 
pentru eliberarea patriotului japonez 
Kunidzi Murakami. La miting au luat 
parte reprezentanți ai sindicatelor, ni 
organizației juriștilor, oameni de cul
tură și știință, participanți la marșul 
luptătorilor pentru eliberarea lui Mura
kami.

succedat mai multe greve : ale lucrăto
rilor de la societățile particulare de 
transporturi din întreaga Italie, de la 
institutele de cercetări științifice (împo
triva reducerii alocațiilor pentru cerce
tări științifice), muncitorii de la rafină
riile grupului „Standard Oil“, S0 000 
de oameni ai muncii din provincia Pisa, 
docherii din Genova etc.

Paralel cu lupta muncitorimii se des
fășoară acțiuni tot mai largi și mai or
ganizate ale populației rurale. Recent, 
50 000 de muncitori agricoli din provin
cia Ferrara au declarat grevă cerînd 
îmbunătățirea situației lor materiale și 
înfăptuirea unei reforme agrare gene
rale care să treacă pămîntul în mîinile 
celor ce-l muncesc. 1 500 000 de țărani 
dijmași (care nu au pămînt propriu și 
sînt nevoiți să arendeze loturi de la 
moșieri, plătind pentru aceasta jumăta
te din recoltă) s-au aflat în ultima 
vreme în grevă, cerînd lichidarea pro
prietății moșierești prin înfăptuirea re
formei agrare.

Puternice acțiuni de protest s-au des
fășurat și în Belgia după ce Camera 
Reprezentanților și Senatul belgian au 
adoptat proiectele guvernamentale care 
legiferează persecuțiile judiciare împo
triva participanților la greve. Potrivit 
noii legislații reacționare cu privire la 
așa-zisa „menținere a ordinei", parti
cipanta la mitinguri, la pichetele de 
grevă și la alte acțiuni care au loc în 
cursul grevelor, sînt pasibili de pedeap
să cu închisoarea, dacă jandarmeria și 
patronii „consideră" că acțiunile au un 
caracter „ostil". Sub eticheta „menține
rii ordinei" autoritățile atacă, de fapt, 
dreptul la grevă și, mai ales, mijloacele 
de a-l exercita. Printre cele mai recente 
acțiuni greviste din Belgia se numără 
cea a salariaților de la vama din 
Bruxelles, care cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Nădejdile ideologilor capitalismului în 
„secarea“ energiei revoluționare a pro
letariatului apar și de astă dată ca o 
iluzie deșartă. Dimpotrivă, această e- 
nergie își găsește pe zi ce trece forme 
de manifestare tot mai pronunțate.

VASILE OROS

Situația diu Siria
• Damascul se află sub un strict control militar

• Noi execuții de militari și civili
DAMASC 20 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agențiilor de presă, 
la 20 iulie capitala Siriei se afla sub 
un strict control militar. Circulația 
este 'total interzisă. Numeroase pa
trule și garda națională baasistă cir
culă pe străzi. Tancuri și care blin
date continuă să staționeze în jurul 
clădirilor guvernamentale. Potrivit 
relatărilor agenției M.E.N., la Da
masc continuă arestările și perchezi
țiile. Frontierele continuă să fie în
chise și traficul între Siria și țările 
învecinate este întrerupt cu desă- 
vîrșire. Nici unui corespondent de 
presă nu i s-a permis intrarea în 
Siria. Trimisul special al agenției 
France Presse relatează că de 24 de 
ore, împreună cu alți reprezentanți 
ai presei străine (care se află în Li

Misiunea dificilă
BONN 20 (Agerpres). — Primele 

trei etape ale călătoriei în Europa 
occidentală a fostului secretar de 
stat Chr. Herter, care îndeplinește 
funcția de principal negociator al 
președintelui Kennedy pentru pro
blemele comerțului, s-au încheiat. 
La Paris, la Bruxelles și la Bonn, 
trimisul special american a căutat 
să pregătească așa-numita rundă 
Kennedy, adică să impună, potrivit 
intereselor monopolurilor americane, 
scăderea tarifelor vamale ale Pieței 
comune la acele produse la care 
monopolurile vest-europene pot fi 
concurate pe piața lor internă. In 
același timp, el a căutat să pregă
tească terenul pentru ca „reciprocita
tea“ să constea într-o reducere a 
tarifelor vamale ale S.U.A., dar nu
mai la acele produse la care mono
polurile americane nu se tem de 
concurență la ele acasă.

La Paris, autoritățile au ținut 
să-și reafirme punctul de vedere os
til cererilor americane. Corespon
dentul ziarului „New York Times“ 
relata că la confruntarea care a a- 
vut loc au fost puține semne de mo
dificare a pozițiilor de ambele părți.

Disputele au scos în evidență că 
practic acordul „de principiu“ la ca
re s-a ajuns Ia conferința G.A.T.T. 
în luna mai nu poate fi tradus în 
viață. „în problema tarifelor — 
scrie „New York Times“ — cele 
două părți interpretează cu totul di
ferit înțelegerea de compromis vagă 
la care s-a ajuns la Geneva în luna 
mai la întîlnirea la nivel ministe
rial a țărilor membre ale G.A.T.T.“.

Rezultatele negative înregistrate

Manevrele dictatorului 
sud-vietnamez

SAIGON 20 (Agerpres). — Recurgînd 
din nou la diverse manevre pentru a 
opri dezvoltarea mișcării de protest a 
budiștilor, Ngo Dinh Diem a lansat un 
„apel“ în care pretinde că ar fi dispus 
să se înțeleagă cu conducătorii budiști 
și să satisfacă unele dintre revendică
rile lor. El a cerut reprezentanților bu
diștilor să accepte oferta sa și să parti
cipe la tratative cu reprezentanții au
torităților.

La 19 iulie, conducătorii budiștilor 
au respins însă „apelul“ lui Ngo Dinh 
Diem și au cerut ca el să-și dovedeas
că pretinsa sa bună credință prin fap
te. într-o scrisoare trimisă de Comite
tul sectelor budiste din Vietnamul de 
sud lui Diem se cere eliberarea neîntîr- 
ziată a tuturor budiștilor întemnițați în 
diverse localități ale Vietnamului de 
sud pentru participarea lor la de
monstrațiile antidiemiste, pedepsirea 
celor vinovați de reprimarea sîngeroa- 
să a acestor demonstrații și plata unor 
despăgubiri familiilor care au avut de 
suferit de pe urma prigoanei dezlăn
țuite de autoritățile diemiste împotriva 
budiștilor. 

ban) încearcă zadarnic să obțină au
torizația de a pleca la Damasc.

Postul de radio Damasc a anunțat 
că au fost executați alți 20 de parti
cipanți la evenimentele din 18 iulie. 
Printre aceștia se află opt militari 
și 12 civili, condamnați la moarte de 
un tribunal militar special.

Agenția France Presse transmite 
că execuțiile de la Damasc au pro
vocat o vie emoție în Egipt. In 
cercurile oficiale de la Cairo, con
tinuă agenția, se consideră că „a- 
restările și execuțiile unioniștilor 
sirieni nu sînt decît o manevră pusă 
la cale de partidul Baas pentru a 
camufla lichidarea definitivă a uni
oniștilor din Siria“. Presa din Cairo 
condamnă autoritățile siriene pentru 
„campania teroristă fără precedent“ 
pe care au organizat-o.

a lui Herter
la Paris au avut efect direct asupra 
întîlnirii lui Herter la Bruxelles cu 
reprezentanții departamentelor agri
cole din cele șase state membre ale 
Pieței comune și au avut inevitabil 
un ecou și la Bonn. In această lu
mină, perspectiva pentru etapele 
ulterioare ale călătoriei lui Herter 
în Europa occidentală nu apare mai 
promițătoare.

Neizbutind să impună parteneri
lor vest-europeni punctul de vedere 
american — cu toate că a recurs la 
presiuni și, potrivit agenției France 
Presse, chiar la „amenințări“ — mi
siunea lui Herter a confirmat prin 
lipsa ei de rezultate menținerea și 
înăsprirea contradicțiilor interocci
dentale.

PAPEETE. După cum anunță a- 
genția Reuter, un grup de 60 de in
gineri francezi au sosit la Papeete 
(insula Tahiti) pentru a pregăti cea 
mai mare bază franceză pentru ex
periențe nucleare din sudul Oceanu
lui Pacific. De aici, ei vor pleca în 
insula Mururoa din arhipelagul Tua- 
moto, unde vor pune la punct insta
lațiile bazei pentru experiențele nu
cleare, pe care Franța intenționează 
să le efectueze în sudul Oceanului 
Pacific. Federația muncitorilor pietrari 
din Auckland (Noua Zeelandă) a a- 
doptat o rezoluție de protest împotri
va experiențelor nucleare pe care 
Franța intenționează să le efectueze 
în regiunea Oceanului Pacific. Rezolu
ția a fost înmînată consulului francez 
din Noua Zeelandă.

La Al Kawma, în nordul Yemenului, unde au avut Ioc lupte între tru
pele republicane și un detașament de mercenari sosit din Arabia Saudită. 
Mercenarii au fost nimiciți.

FLORENȚA 20 (Agerpres). — După 
frumoasele succese repurtate la Veneția 
și Pisa, colectivul de balet al Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne a so
sit în ziua de 18 iulie la Florența. In 
aceeași seară, Giovanni Ignesti, prima
rul arondismentidui Fiesole — Florența, 
a oferit un cocteil în cinstea colectivu
lui de artiști romini.

0 asociere cu consecințe grave 
pentru țările africane

YAOUNDE 20 (Ager
pres). — La 19 iulie a so
sit la Yaounde (Camerun) 
o delegație de reprezen
tanți ai țărilor membre ale 
Pieței comune care va 
semna convenția cu privire 
la reînnoirea asocierii a 18 
state africane la Piața co
mună în cadrul grupării ai 
cărei inițiatori i-au dat 
numele pompos de „Eur- 
africa". Referindu-se la a- 
socierea țărilor africane la 
Piața comună, ziarul so
malez „Äl-Kifan“ scrie că 
„această asociere poate a- 
vea consecințe grave pen
tru țările africane.

„Fondul de dezvoltare" 
dat de Piața comună țări
lor africane asociate în 
„Eurafrica" este o înșelă
torie de tip colonialist“.

Piața
- Ia, 
crești mare !

Desen 
de EUGEN

TARU

RANGOON. La 19 iulie, poporul 
birman a cinstit memoria eroului său 
național, generalul Aung San, și a to
varășilor lui de luptă care au fost uciși 
de către agenții imperialiști în 1947. 
Aung San a intrat în istoria Birmaniei 
ca un conducător de frunte al mișcării 
naționale de eliberare. La 19 iulie, 
veteranii de război, organizații poli
tice și obștești, muncitori Și stuaenți, 
precum și membri ai corpului diplo
matic au depus coroane pe mormin
tele eroilor. In aceeași zi s-au deschis 
o expoziție închinată amintirii eroilor 
căzuți și Muzeul Aung San.

MOSCOVA. La 20 iulie, în parcul 
„Sokolniki" din Moscova s-a deschis 
„Expoziția națională indiană". La ce
remonia festivă au luat parte N. S. 
Hrușciov, Anastas Mikoian și alți 
conducători de partid și de stat din 
U.R.S.S., precum și Manubhai Sah, 
ministrul comerțului exterior al Indiei, 
Radjen Nehru, membru al Comitetu-

La 19 iulie, baletul teatrului a pre
zentat primul spectacol cu „Lacul lebe
delor" pe scena teatrului roman din 
Fiesole — Florența, în fața a peste 
3 000 de spectatori.

Spectacolul, la care au fost prezente 
oficialitățile locale în frunte cu primarul 
Giovanni Ignesti, s-a bucurat de un 
deosebit succes, fiind îndelung aplaudat,

comună t 
maică, să

lui de organizare a expoziției, Tri- 
loki N. Kaul, ambasadorul Republicii 
India la Moscova.

MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S. sosit la Moscova o delega
ție a Partidului Comunist din Indone
zia, condusă de Aidit, președintele 
C.C. al P.C. din Indonezia. Pe aero
portul Șeremetievo delegația a fost 
întîmpinată de Mihail Suslov, mem
bru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Boris Ponomariov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și de alte ofi
cialități.

NEW YORK. Agenția United Press 
International anunță că la 19 iulie în 
plin centrul orașului San Francisco a 
căzut o bombă.

Este vorba, după cum relatează a- 
genția, despre o bombă de calibru 
mic „pierdută“ de un avion militar a- 
merican ce trecea pe deasupra ora
șului. Bomba nu a explodat și nu a 
provocat victime. Totuși, o clădire a 
fost avariată.

MOSCOVA. La 19 iulie, delegația 
guvernamentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor ex
terne al R.D. Germane, a plecat spre 
patrie. Membrii delegației s-au întîl 
nit cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., cu mare
șalul Uniunii Sovietice, Greciko, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., și cu alte persoane oficiale 
sovietice și s-au consultat în unele 
probleme de politică externă prezen- 
tînd interes pentru ambele părți. 
S-a constatat deplina identitate de 
vederi în toate problemele discutate. 
Consultările și întrevederile s-au des
fășurat într-o atmosferă de cordialita
te și colaborare tovărășească.
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