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Șantier înseamnă muncă, educație

în Interiorul ziarului :

• Ing. Radu Moțoiu — Tehno
logia modernă șl controlul teh
nic (pag. 2-a).

• G. Graure — Prin cîteva 
depozite de lemne (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).
• A. Cernea — Un prim pas 

important spre destinderea în
cordării internaționale (pag. 
4-a).

In țara noastră există o bogată 
tradiție a muncii educative pe șan
tiere. Cîți dintre actualii maiștri 
constructori ai Hunedoarei și ai al
tor combinate industriale, nu păs
trează în amintire anii tinereții a- 
vîntate petrecute pe cele dintîi 
șantiere ale socialismului din țara 
noastră ! Mulți au învățat acolo 
meserie, și-au însușit primele cu
noștințe politice, devenind apoi u- 
temiști sau membri de partid. In 
procesul muncii se dezvoltă omul 
noii societăți, simțul îndatoririlor 
sale sociale, disciplina și inițiativa, 
spiritul creator, grija pentru bu
nul obștesc. Munca politică și cul
turală de masă este menită să sti
muleze asemenea trăsături, să le 
amplifice, contribuind multilateral 
la formarea muncitorului înaintat.

Multe se pot face în această di
recție în condițiile de astăzi, pe 
șantiere unde lucrează mii de oa
meni, în majoritate tineri ! Pe a- 
proape toate șantierele sînt clu
buri, cinematografe și, peste tot, 
săli de cultură, biblioteci cu mii 
de volume. Acolo unde sindicatele 
manifestă grija cuvenită pentru 
folosirea deplină a condițiilor ma
teriale existente, constructorii au 
numeroase posibilități să-și îmbo
gățească cunoștințele politice și 
profesionale, să-și petreacă timpul 
liber plăcut și folositor, participînd 
la manifestări interesante. Zilnic 
vei găsi la clubul de pe șantierul 
combinatului de celuloză și hîrtie 
de la Brăila, de pildă, o ac
tivitate vie, concretizată în partici
parea constructorilor la informări 
asupra evenimentelor politice in
terne și internaționale, organizate 
săptămînal; la referate, la prezen
tarea unor documentare cinemato
grafice sau a unor cărți tehnice, pe 
profesii — legate de cerințele pro
ducției pe șantier. Acțiuni variate 
de răspîndire a cunoștințelor, „joi 
ale tineretului“, prezentări de filme 
artistice urmate de discuții, au loc 
și pe șantierul termocentralei de la 
Luduș.

Interesante și instructive sînt în- 
tîlnirile tinerilor muncitori cu acti
viști de partid și de U.T.M. care le 
vorbesc în mod viu, concret, despre 
politica partidului, despre realiză
rile regimului democrat-popular și 
perspectivele dezvoltării patriei 
noastre pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste. Tinerii participă 
cu plăcere la discuțiile cu maiștri și 
muncitori mai vârstnici, cu o mare 
experiență de viață, care le îm
părtășesc impresii despre marile 
construcții la ridicarea cărora au 
participat, le povestesc despre con
dițiile grele în care au muncit în 
trecut, despre lupta muncitorilor 
conduși de partid pentru cucerirea 
libertății și construirea vieții noi. 
Au o’ mare influență educati
vă și stimulează opinia publică 
înaintată, dezbaterile colective pe 
marginea atît a unor exemple îna
intate cît și a unor încălcări ale dis
ciplinei în muncă, discuțiile despre 
comportarea în viața obșteasca, in 
familie, în colectiv etc.

Nu pe puține șantiere însă, acti
vitatea cultural-educativă de masă 
lasă de dorit. Astfel, în regiunea 
Crișana există șantiere unde organi
zarea informării politice ca și a ma
nifestărilor cu tematică educativă

sau de producție nu se bucură de 
atenția cuvenită. Trebuie spus, tot
odată, că pe o serie de șantiere 
baza materială este slab folosită, 
iar la unele cluburi nu se găsesc 
aparate de radio, jocuri de șah, 
după cum unele biblioteci nu dis
pun de suficiente cărți tehnice și 
beletristice.

O activitate culturală intensă se 
poate desfășura doar prin efortu
rile unite ale organizațiilor de 
masă și obștești. Deși există pla
nuri comune în acest domeniu, co
laborarea între organizațiile sindi
cale și ale U.T.M., mai ales, nu se 
concretizează totdeauna în iniție
rea unor acțiuni interesante și va
riate pe șantiere, Ia realizarea că
rora să fie antrenate cadrele cele 
mai competente.

Este necesar să se acorde aten
ție cuprinderii în activitatea cultu
ral-educativă a unor mase cît mai 
mari de muncitori. De aceea nu-i 
suficient să fie bine folosite doar 
cluburile și sălile de cultură. Mulți 
constructori, în special tineri, lo
cuiesc la cămine. Aci, la cămin, tî- 
nărul să găsească o ambianță, a- 
trăgătoare, să-i fie plăcut să-și pe
treacă timpul liber în mijlocul to
varășilor săi, citind, ascultînd mu
zică, discutînd despre evenimente 
aflate din presă, despre filme etc. 
Pe unele șantiere nu există sufi
cientă preocupare pentru viața cul
turală din cămine, pentru satisface
rea, și pe această cale, a cerințelor 
spirituale ale tineretului. Dacă în 
semestrul I al acestui an consiliul 
sindical al Combinatului siderurgic 
Galați s-a îngrijit ca la căminele 
muncitorilor să fie prezentate, pe 
lîngă filme, și conferințe interesan
te, seri literare etc., în ultima vreme 
astfel de manifestări nu au mai a- 
vut loc la multe cămine.

Constructorii participă în mare 
număr la excursii, la seri distrac
tive. Dar pentru ca ei să-și petreacă 
plăcut și folositor timpul liber, pot 
fi inițiate multe alte activități care 
să-i pasioneze, să le dezvolte gustul 
artistic, interesul pentru lectură, 
care să le dea -- și îndeosebi tine
retului — preocupări pline de con
ținut.

In rezultatele frumoase obținute 
în acest domeniu pe numeroase șan
tiere a rodit și colaborarea strînsă 
a sindicatelor și a organizațiilor 
U.T.M. cu comitetele de cultură și 
artă ; antrenarea unor conferențiari 
bine pregătiți care să le vorbească 
constructorilor despre probleme de 
interes actual, invitarea pe șantiere 
a brigăzilor științifice, organizarea 
unor convorbiri cu specialiști de 
înaltă calificare, cu oameni de cul
tură și artă — iată doar cîteva din 
obiectivele acestei colaborări.

Este necesar ca viața cultural-e
ducativă pe șantiere să se afle în 
centrul preocupărilor organizațiilor 
și comitetelor de partid. Organele 
de partid au datoria să controleze 
cu mai mare atenție activitatea 
desfășurată în această direcție de 
sindicate, de organizațiile U.T.M., 
să vegheze ca pe șantiere să existe 
o muncă cultural-educativă conti
nuă, cu un conținut bogat, în for
me variate, care să răspundă preo
cupărilor și exigențelor masei largi 
de constructori.

HUNEDOARA. Se elaborează o nouă șarjă de fontă.
(Foto : Gh. Vințilă)

Lucrările agricole de vară ia timpul optim

La ordinea zilei, treierișul
din 

agrico-
Lucrătorii 

gospodăriile _ 
le de stat din regiu
nea Maramureș au 
raportat încheierea, 
într-un timp mult 
mai scurt decât anul trecut, a campaniei 
de recoltare. Acest succes se datorește 
folosirii unu) număr sporit de combine, 
creșterii indicelui de utilizare a mașini
lor și tractoarelor, precum și mai bunei 
organizări a muncii.

într-un ritm susținut se desfășoară 
secerișul și în gospodăriile colective. 
Ajutați de mecanizatori, colectiviștii 
maramureșeni au secerat pînă în pre
zent peste 90 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu și secară. Multe gospo
dării colective au obținut rezultate 
bune și la treieriș.

Pe regiune însă, treieratul griului se 
desfășoară într-un ritm nesatisfăcător. 
Potrivit datelor primite la consiliul 
agricol regional, pînă în prezent gos
podăriile colective au treierat griul de 
pe circa 30 la sută din suprafața re
coltată. Sînt raioane — Cehu Silvaniei, 
Lăpuș, Șomcuta — unde există un mare 
decalaj între seceriș și treierat. In ra
ionul Cehu Silvaniei, deși secerișul s-a 
efectuat în proporție de 90 la sută, tre-

- o
-----------  ierișul abia a înce- 

----------------------------------------------------put în cîteva gos-
ln regiunea Maramureș podarii. Această ră- 

mînere în urmă se 
----  datorește faptului 

că batozele nu sînt 
bine folosite. Bunăoară, pînă Ja data. de 
25 iulie, din cele 50 de batoze nu au 
lucrat decît 4.

Consiliile agricole, conducerile gos
podăriilor colective au datoria să ia 
măsuri cît mai eficiente pentru urgen
tarea transportului la arii îneît bato
zele să poată lucra cu întreaga lor ca
pacitate.

I. VLANGA 
coresp. „Scînteii"

In regiunea Argeș 
s-a Terminat recoltatul griului

în regiunea Argeș s-a terminat vineri 
recoltatul griului pe întreaga suprafață 
de peste 163 000 ha. Mai mult de 66 la 
sută din recoltă a fost treierată.

în prezent, în toate gospodăriile a- 
gricole de stat. și gospodăriile agricole 
colective din regiune se lucrează intens 
la executarea arăturilor și însămînțarea 
culturilor duble.

«VIZIONAR 
cu produse speci
fice sezonului —
legume timpurii, zarzavaturi, fructe — au fost 
luate de mai multă vreme un șir de măsuri or
ganizatorice. în afara faptului că au fost 
create în jurul orașelor și centrelor mun
citorești zone legumicole puternice, care asigură 
o producție mai mare și mai bine repartizată 
în timpul anului, unitățile producătoare au fost 
stimulate în obținerea unor recolte bogate și în 
valorificarea acestora pe bază de contract. în 
centrele de regiuni, ca și în Capitală, colective 
competente din cadrul organelor răspunzătoare 
de această problemă, coordonează acțiunea de 
aprovizionare. Roadele tuturor acestor măsuri 
se fac simțite în întreaga țară, aprovizionarea 
cu legume și fructe fiind superioară din punct 
de vedere cantitativ și calitativ celei din anii 
trecuți. în perioada 1—20 iulie au fost desfăcute 
în întreaga țară cu circa 14 060 tone de legume, 
cartofi și fructe mai mult decît în perioada co
respunzătoare din 1962.

La Ministerul Comerțului Interior a avut loc 
zilele acestea obișnuita teleconferință, la care 
participă reprezentanții din întreaga țară ai 
organelor prin a căror colaborare se asigură 
deplinirea sarcinilor trasate de conducerea 
partid și de stat privind aprovizionarea cu 
gume și fructe. Din comunicările organelor 
gionale — consilii agricole, trusturi Gostat, 
recții comerciale, cooperația de consum — pre
cum și din indicațiile forurilor centrale de re
sort se desprind cîteva sarcini principale, spre 
care trebuie să-și îndrepte în aceste zile atenția 
atît unitățile producătoare, cît și organele de va
lorificare și desfacere.

RESPFCTAREA RIGUROASĂ A CONTRAC
TELOR ÎNCHEIATE CU COMERȚUL DE STAT 
ȘI COOPERATIST. Această sarcină constituie 
una din problemele care trebuie să fie în cen
trul atenției atît a producătorilor cît și a orga
nelor contractante. Așa cum au arătat repre
zentanții regiunilor, în ultima perioadă s-a 
acordat o atenție mai mare îndeplinirii contrac
telor, majoritatea gospodăriilor colective livrînd 
produsele eșalonat, potrivit termenelor stabilite 
prin grafice. La rîndul lor, sprijinite într-o mă
sură mai mare de I.R.T.A. și alte întreprinderi 
locale de transport, organizațiile Aprozarului și 
ale cooperației urmăresc mai îndeaproape con
tractele și ridicarea produselor.

Se semnalează însă și unele situații care tre
buie lămurite fără întîrziere. Pentru a acoperi 
consumul intern, regiunea Iași, bunăoară, soli
cită, pe bună dreptate, roșii din alte părți. Dar, 
după cum se știe în această regiune se produc 
și unele cantități de roșii. Ar fi deci firesc ca 
insistența cu care se comandă altor regiuni să

în
de 
le- 
re- 
di-
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se facă simțită și în asigurarea livrărilor din 
propriile contracte încheiate în regiune. Or, 
tocmai acest lucru nu se face, preluările din con
tractări fiind mult rămase în urmă. Lipsuri ase- 

- mănătoare se observă și în unele raioane din 
alte regiuni. Iată, de pildă, raionul Mediaș. Aici 
sarcinile de desfacere Ia legume, pe primele 20 
de zile ale acestei luni, au fost îndeplinite doar 
în procent de 33 la sută. Nu socotesc organiza
țiile cooperatiste din acest raion că, pe lîngă 
formularea unor cerințe față de alții, ar trebui 
să manifeste mai multă grijă pentru îndeplini
rea sarcinilor pe care le au în ceea ce privește 
preluarea produselor contractate ? Rezultă lim
pede de ce pentru asigurarea unei bune aprovi
zionări a orașelor și centrelor muncitorești, a in
dustriei cu materii prime, îndeplinirea strictă a 
contractelor de către unitățile producătoare și 
de valorificare trebuie să stea în permanență pe 
primul plan. Desigur că, odată obligațiile con
tractuale îndeplinite, unitățile producătoare aduc

însemnări pe marginea 
unei teleconferințe

direct pe piață surplusurile lor de produse. Se 
bucură de o bună apreciere acele gospodării de 
stat și colective care, atunci cînd Aprozarul sau 
cooperația nu dispun pe moment de mijloacele 
necesare, transportă cu propriile lor mijloace 
produsele la beneficiari.

IN FUNCȚIE DE PRODUCȚIE — MĂSURI 
ADECVATE. Datorită condițiilor climaterice 
deosebite din acest an, unele produse s-au rea
lizat în cantități inegale de la o regiune la alta. 
Sînt împrejurări care cer să se ia acele măsuri 
ce asigură expedierea unor sortimente produse 
în cantități mari : varză, cartofi, castraveți, ro
șii, spre toate locurile de consum — orașe, cen
tre muncitorești, stațiuni de odihnă, localități 
îndepărtate —, gospodărirea judicioasă și valo
rificarea cît mai din plin a fondului de marfă 
existent. Tot mai multe legume se îndreaptă 
spre unitățile de industrializare și semi-indus- 
trializare, care produc conserve și alte prepa
rate cerute de consumatori.

Așa cum faptele au dovedit-o, centre mai în
depărtate, printre care Brad și Orăștie din re
giunea Hunedoara, Oravița din regiunea Banat, 
Tg. Ocna și Slănic din regiunea Bacău, Cislău 
din regiunea Ploiești au fost aprovizionate cu 
unele sortimente de legume sub posibilitățile pe 
care le oferă recolta. Öfcte necesar ca, zi de zi, 
organele locale să exercite un control exigent,

RECOLTARE EȘALONATĂ, GRIJĂ PENTRU 
CALITATE, TRANSPORTURI OPERATIVE LA 
PRODUSE ȘI AMBALAJE. Trebuie insistat din 
nou asupra necesității de a se urmări recoltarea 
eșalonată a legumelor, mai ales a cartofilor, 
castraveților și altor produse excedentare, spre 
a se înlesni cît mai mult desfacerea acestora.

— Regiunea Galați refuză primirea cartofilor 
pe care i-am livrat — se plîngea cu prilejul te- 
leconferinței reprezentantul Direcției comerciale 
regionale Maramureș.

— Dar ce să facem, dacă am primit 500 de tone 
în cîteva zile ? — întrebau, pe drept, gălățenii.

Asemenea situații pot fi evitate numai prin 
eșalonarea recoltării, stabilirea unor repartiții 
judicioase și livrarea acestor produse în așa fel 
ca să se asigure ritmicitatea aprovizionării.

La alte sortimente însă — printre care fa
solea verde, ceapa, rădăcinoasele, ardeii și vi
netele — unde solicitările pieței sînt mai mari, 
recoltatul trebuie intensificat ; în fiecare raion 
să fie folosite toate posibilitățile existente, să se 
scurteze la maximum intervalul dintre momen
tul scoaterii din cîmp și expedierea spre cen
trele de consum.

Una din cerințele principale puse în fața orga
nizațiilor de desfacere a legumelor și fructelor, 
atît în ceea ce privește produsele pentru consu
mul intern, cît și cele destinate exportului, este 
aceea de a aduce mărfuri proaspete, de bună 
calitate, prezentate cît mai atrăgător. Firește, 
îndeplinirea acestei îndatoriri este condiționată 
de eforturile depuse de gospodăriile de stat și 
colective pentru a recolta produsele cu grijă și 
a le sorta pe calități.

In esență, recoltarea și livrarea eșalonată a 
produselor contractate, organizarea bună a trans
porturilor, returnarea operativă a ambalajelor, 
repartizarea judicioasă a fondului de marfă — 
sînt condiții a căror îndeplinire contribuie la 
reușita acțiunii de aprovizionare cu legume.

MARIA CALIN

La 26 iulie
Consfătuirea
traie ale partidelor comuniste și muncitorești și a șe-

1963, la Moscova și-a încheiat lucrările 
primilor secretari ai Comitetelor Cen

Cu privire la ședința Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

La 26 iulie 1963, la Moscova a avut loc o ședință a 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante

Hotărirea Consfătuirii primilor secretari ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor de guverne 

ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
După ce a ascultat comunicarea tovarășului Gro- 

mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., cu pri
vire la tratativele guvernului U.R.S.S. cu guvernele
S.U.A. și Angliei în problema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară, Consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia aprobă rezultatele 
acestor tratative care au dus la un acord asupra Tra
tatului cu privire la interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii — în Cosmos, în atmosferă și sub apă.

Prinz in cinstea reprezentanților 
partidelor comuniste 

și muncitorești
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transmite:
Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Mi

niștri al U.R.S.S. au oferit un prînz în cinstea repre
zentanților partidelor comuniste și muncitorești care 
au participat la Consfătuirea în problemele colabo
rării economice a țărilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și a participanților la șe
dința Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de 
Ia Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală.

în numele C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., tovarășul N. S. Hrușciov a salutat căldu
ros pe participanții la Consfătuire și a urat popoare
lor țărilor frățești noi mari succese în construcția 
socialistă.

La prînz au rostit cuvîntări: W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane; W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez; Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine;
T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria; J. Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar; 
A. Novotny, prim-secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace; 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă prieteneas
că, cordială.

menit să prevină 
eventualele lițp- 
suri sau să le în
lăture cu operati
vitate.

Repartizarea le
gumelor și fructelor trebuie să se facă în conti
nuare cu multă chibzuială, astfel ca odată cu 
acoperirea nevoilor din regiunile cu producție 
excedentară, să fie trimise la timp cantități co
respunzătoare spre regiunile care solicită supli
mentări pentru completarea aprovizionării. Este 
important ca toate produsele — dar mai ales ro
șiile — să fie livrate și preluate sortate pe ca
lități, iar pentru transportarea lor spre consu
matori să se folosească cu prioritate autocami
oanele, astfel ca să nu se deprecieze.

Calea Giulești astăzi

u

Difuzarea manualelor școlare
La 1 august a.c. începe difuzarea manualelor șco

lare pentru clasele VIII—XI. In Capitală, aceste ma
nuale vor fi puse în vînzare prin 22 de librării.

Cărțile școlare pentru clasele I—VII se vor distribui 
gratuit elevilor prin școli, în prima zi a noului an de 
învățămînt. Incepînd de la data de 5 august, depozitul 
de cărți școlare al C.L.D.C. — regiunea București — 
va trimite tuturor școlilor din Capitală manualele șco
lare pentru clasele I—VII.

Șl în restul țării difuzarea manualelor școlare pen
tru clasele VIII—XI va începe tot la 1 august, prin li
brării și unitățile din sectorul cooperatist. Pentru în
lesnirea difuzării, în școlile cu peste 400 de elevi se 
vor organiza, între 25 august și 20 septembrie, stan
duri pentru vînzarea acestor manuale.

în același timp, se iau măsuri pentru o cît mai bună 
deservire cu rechizite școlare. în 33 de librării din 
Capitală se vor pune în vînzare și seturi de rechizite 
necesar» elevilor din clasele I—IV. 

ților guvernelor țărilor membre ale Consiliului dd 
Ajutor Economic Reciproc.

Consfătuirea a adoptat un comunicat care va fi dat 
publicității. ... j

la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare șî 
asistență mutuală.

Realizarea unei înțelegeri în problema interzicerii 
experiențelor nucleare este un rezultat al politicii ex
terne consecvente de pace a Uniunii Sovietice și a 
tuturor țărilor socialiste, un succes al politicii leninis
te de coexistență pașnică a statelor cu orînduiri so
ciale diferite.

Consfătuirea consideră că acest tratat va contribui 
la destinderea încordării internaționale și va fi un 
factor pozitiv în lupta popoarelor pentru pace și îm
potriva primejdiei unui nou război mondial.

(Adoptată la 25 iulie 1963).

Plecarea delegației romîne 
care a participat 

la Consfătuirea C.A.E.R.
MOSCOVA 26 (corespondentul Agerpres transmite:)
Vineri seara a plecat din Moscova spre București 

delegația romînă care a participat la consfătuirea 
primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Delegația a fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne. Din de
legație au făcut parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al
R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și cultură a C.C. 
al P.M.R.

Cu același tren a plecat spre țară Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, 
precum și N. Guină, ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova.

La plecare, delegația a fost salutată în gara „fâev“ 
de tovarășii G. I. Voronov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., V. N. Titov, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
S. A. Skacikov, președintele Comitetului de Stat pen
tru relațiile economice externe de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., N. P. Firiubin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., activiști ai 
C.C. al P.C.U.S. și alte persoane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova.

In regiunea Oltenia

Construcții noi
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii“). La Craiova 
s-au deschis anul acesta 
noi șantiere de locuințe 
și construcții social-cul- 
turale. O bună parte din 
ansamblurile de locuințe 
însumînd 1 795 aparta
mente au fost date în fo
losință, iar la altele se e- 
xecută acum ultimele lu
crări de finisaj.

Numeroase blocuri se 
ridică și în celelalte ora
șe ale regiunii. La Turnu 
Severin, de exemplu, vor 
fi date în folosință alte 
160 de apartamente, la 
Caracal 80 de apartamen
te, la Tg. Jiu 60 de apar
tamente ; de asemenea, la 
Strehaia, Calafat, Tg. 
Cărbunești și altele. Mi
nerilor de la Rovinari și

ele la exploatările miniere 
de pe valea Motrului li se 
vor înmîna anul acesta 
cheile a peste 350 de a- 
partamente.

Se află, de asemenea, 
în construcție numeroase 
obiective social-culturale. 
La Craiova se construiesc 
3 școli cu cîte 16 săli de 
clasă, cămine pentru ele
vii complexului școlar 
petro-chimic. Noi localuri 
de școli se construiesc și 
la Turnu Severin, Balș, 
Sadu și în alte orașe și 
centre muncitorești din 
regiune. Se mai constru
iesc unități sanitare, ci
nematografe, cluburi, ma

gazine și alte numeroase 
unități de deservire a 
populației.



Nr. 5966Pag. 2

Oameni pe platforma
de

Vacanța cadrelor didactice
rezultatul

o(el.

O lucrare întîrziată
Prof. GH. NEDELEA 
șeful secției raionale 

de învățămînt Ploiești

e bună, 
topitorulul 
care adu-

CONSTANTÏN FICIU 
coresp. voluntar

Începind de anul tre
cut, alimentarea cu apă a 
cartierului Dîmbău din

Tîrnăveni a fost între
ruptă, deoarece unul din 
canalele noi de evacuare

CONST. B. DRÄGHICI 
muncitor

Cu mijloace mecanizate munca 
este mai spornică, mai ușoară. Foto, 
grafiile reprezintă două instantanee 
din parchetul forestier Coșnița, ra
ionul Vatra Domei.

(Foto : V. O»ZA)

Turnătoria de oțel a U- 
zlnelor „23 August“. Echi
pa lui Marin Stanciu, se
cretar ai organiza/iei de 
partid, tocmai elabora o 
nouă șarjă. Din cînd în 
cînd topitorul-șef, Dumi
tru Dima, scruta printr-un 
gemulef de cobalt lava 
incandescentă din cuptoa
re. Cu pufin timp înainte, 
ofelarii trimiseseră Ia la
borator probele de ofel și 
acum așteptau 
analizei.

— Calitatea 
se auzi glasul 
Anghel Neagu, 
sese de la laborator cer
tificatul în care se con
semna că și de astădată 
oamenii de pe platforma 
de ofel munciseră bine.

Topitorul Nicolae Scor- 
tea puse mina pe un 
„berbec“, se aplecă și 
străpunse cu el orificiul 
de evacuare a otelului to
pit al unuia din cuptoa
re. Țîșni o dîră de ofel 
incandescent în jurul că
reia se revărsau roiuri de 
seîntei.

Dacă examinezi grafice
le de producție ale turnă
toriei constați că pe pri
mul semestru al acestui

Ori de cîte ori 
se analizează pro
blemele introdu
cerii și extinderii 
tehnologiei mo
derne în procesul 
de fabricație, discuția se oprește ine
vitabil și stăruitor asupra operațiilor 
de control. Și este cît se poate de 
firesc să fie așa, deoarece în ramu
ra industriei constructoare de ma
șini controlul calitativ-dimensional 
deține un loc foarte important. Pen
tru a obține un proces tehnologic 
armonios, în care piesele să treacă 
fără opriri prin toate operațiile 
și fazele, este absolut necesar ca o- 
perațiile de control să se ridice cel 
puțin la nivelul tehnic și organiza
toric al operațiilor de turnare, for
jare, tratament termic sau prelucra
re ; căci o fabricație lipsită de con
trol eficient nu poate garanta stabi
litatea și calitatea producției. Aces
tor cerințe li se răspunde în tot mai 
mare măsură prin utilizarea contro
lului dimensional efectuat cu apa
rate automate de mare precizie și 
productivitate. Consider de aceea că 
discutarea unor probleme de mo
dernizare a operațiilor de control în 
industria constructoare de mașini 
este instructivă și utilă.

Se știe că verificarea unei piese 
se efectuează în mai multe etape 
principale ale procesului ei de fa
bricație și constă în compararea di
mensiunilor pieselor cu cele ale ve
rificatoarelor, interpretarea rezulta
telor și clasarea pieselor în catego
riile corespunzătoare rezultatelor 
găsite. Aceste etape se parcurg suc
cesiv în ordinea arătată și cer din 
partea controlorului atenție, înde- 
mînare și multă 
S-a constatat însă 
poate păstra aceste 
prea îndelungat în 
cației de serie, în 
mare de piese atrage o cadență ridi
cată și, din acest motiv, apar erori 
de manevrare a aparatelor, de citire 
și de interpretare a valorilor citite.

conștiinciozitate. 
că omul nu-și 
calități un timp 
condițiile fabri
care numărul

Fier vechi pentru oțelării
Colectivul Întreprinderii D.R..N.C. 

din Galați a trimis oțelăriilor, în se
mestrul I al acestui an, 1 323 tone de 
fier vechi, cu 67 de tone mai mult 
decît era planificat.

Din totalul fierului predat, 76 de 
tone au fost colectate și trimise 
I.C.M. Galați și Brăila de către co
lectivele de muncă de la atelierele 
de reparații vase și întreținere. (De 
la Anton Lobodă, coresp. voluntar).

La unele depozite de combustibil, cetățenii sînt amînați 
fără nici o justificare de pe o zi pe alta.

— Dați-mi măcar o „motivare" că am fost și astăzi aici, că nu mă mai 
crede soția... (Desen de RIK AUERBACH)

oțel
an colectivul secției a 
produs peste 1000 tone 
de ofel lichid peste plan. 
Aceasta înseamnă în plus 
metal pentru sute de pie
se și chiar mașini întregi 
de tot felul. Un lucru im
portant : otelul produs e 
de bună calitate. De Ia în
ceputul anului procentul 
de rebuturi se menține 
mereu sub cifra admisă.

Organizația de partid și 
conducerea administrati
vă a seefiei au repartizat 
la locurile de muncă-che- 
ie membri de partid, mun
citori cu înaltă califi
care profesională. Printr-o 
mai bună organizare a 
muncii s-a redus durata 
reparațiilor Ia cald și Ia 
rece a cuptoarelor. La 
propunerea comuniștilor 
a început să se aplice o 
nouă metodă de încălzire 
rapidă a cuptoarelor. S-a 
îmbunătățit sortarea de
șeurilor. Toate aceste mă
suri au dus și continuă să 
ducă Ia sporirea producti
vității muncii și la îmbu
nătățirea calității șarjelor 
de

a anelor reziduale de Ia 
Combinatul chimic inter
secta conducta. Exista pe
ricolul unor infiltrafii dă
unătoare.

Refeaua de alimentare 
cu apă urma să fie refă
cută. A fost întocmită și 
documentația necesară. A 
trecut însă multă vreme 
și situafia a rămas ne
schimbată. Cele peste 100 
de familii continuă să

Cadrele didactice din 
raionul Ploiești au desfă
șurat o muncă rodnică în 
cursul acestui an școlar. 
Acum, în timpul vacanței 
de vară a elevilor, învă
țătorii și profesorii ur
mează cursuri de perfec
ționare, participă la acti
vități educative în cadrul 
taberelor de pionieri și 
școlari etc. Peste 30 de 
cadre didactice care pre
dau „Agricultura" audia- 
ză cursurile de 
nare organizate 
viște, iar 80 de 
și profesori

perfec{io- 
la Tîrgo- 
învătători 

urmează
cursuri de pregătire în 
vederea susținerii exame
nului de definitivat și de 
gradul II. în același timp, 
numeroase cadre didacti
ce organizează programe 
de activitate cultural-edu- 
cativă în cele 49 de tabe
re locale pentru pionierii 
și școlarii din raion sau îi

Tehnologia modernă
Sporirea numărului de controlori ar 
fi o soluție nerațională pentru asi
gurarea unui control riguros (dar 
din păcate folosită pe alocuri) de
oarece atrage o mărire a cheltuieli
lor de regie ale fabricației. Soluția 
care se impune este extinderea uti
lizării aparatelor de control de mare 
productivitate, automate sau semi
automate, care asigură îndeplinirea 
tuturor cerințelor unui control te
meinic și economic, adică precis, o- 
biectiv și necostisitor.

Aparatele moderne de control di
mensional se bazează pe principiile 
de verificare pneumatice, pneumo- 
electrice, cu contacte electrice re
glabile, inductive sau capacitive. 
Construcția acestor aparate asigură 

Ișs spun cuvântul specialiștii
compararea dimensiunilor reale ale 
piesei cu acelea ale unui etalon, cu 
o precizie care în mod frecvent a- 
tinge o miime de milimetru. Utili- 
zînd scheme electrice corespunză
toare, interpretarea rezultatelor 
controlului poate fi complet auto
matizată, in sensul că, folosind anu
mite semnale luminoase — diferit 
colorate — controlorului îi este in
dicat direct dacă dimensiunea veri
ficată se încadrează în limitele ad
mise sau le depășește într-un anu
mit sens. Clasarea pieselor în dife
rite categorii se poate realiza și ea 
automat sau manual, în funcție de 
necesități.

Această desfășurare a operației de 
control a unei dimensiuni permite, 
pe lîngă reducerea timpului de lu
cru necesar, și verificarea simultană 
a mai multor dimensiuni cu ajuto-

Pornin

de la o

Pornind de la 
scrisoarea cores
pondentei noas
tre, am vizitat 
mai multe depo
zite de com
bustibil din Ca
pitală. Unul din
tre primele la 
care ne-am oprit 
a fost cel cu nr. 
23, din Splaiul 
Independenței nr. 

210. Am cerut părerea mai multor 
cumpărători, pe care i-am întîlnit 
aici, cu privire la deservire, Toți au 

scrisoare

care apă de la distantă, 
dintr-un cartier Învecinat. 
Sfatul popular și Între
prinderea comunală întîr- 
zie să efectueze racorda
rea conductei de alimen
tare cu apă potabilă a 
cartierului Dîmbău la re
țeaua orașului.

însoțesc pe cei peste 
15 000 de elevi din raio
nul nostru care participă 
la excursii și drumeții. 
Mulți dintre învățători și 
profesori desfășoară acti
vitate culturală în rîndu- 
rile colectiviștilor ca in
structori ai formațiilor ar
tistice de amatori, t‘n 
conferințe pe diferite 
teme actuale etc.

Sec/ia de învăfămînt 
raională, sprijinită de or
ganele locale de partid șl 
sindicale, se îngrijește ca 
multi dintre slujitorii șco
lii să-și petre'acă conce
diul de odihnă în stafiu-, 
nile de pe litoral sau de 
la munte. Numeroase ca
dre didactice vor lua par
te la două excursii organi
zate pentru ei în luna au
gust pe itinerarii diferite.

muncii crește vertiginos, 
primul rînd, de ce se cere 
aparataj să fie cit mai larg

controlului dimensional nu

rul unui aparataj corespunzător, 
micșorînd mult timpul total necesar 
verificării. In aceste cazuri de veri
ficări multiple simultane producti
vitatea 
Iată, în 
ca acest 
extins.

Rolul
este numai acela de a constata, în 
final, dacă piesa prelucrată este co
respunzătoare sau nu. Pe cît este 
posibil se cere ca prin control să se 
prevină execuția de piese necores
punzătoare.

Folosirea metodelor statistice de 
control conduce Ia rezultate bune 
dar, pe lingă acestea, măsurarea 
pieselor chiar în timpul în care ele 

sînt prelucrate oferă cea mai mare 
precizie și siguranță, în special la 
prelucrarea pieselor de mare impor
tanță. Această ultimă metodă de 
control, numită adesea control activ, 
duce la cea mai mare creștere a 
productivității muncii. Caracteristi
ca ei principală o constituie faptul 
că folosind mașini-unelte de con
strucție corespunzătoare, care să 
poată fi comandate automat, se rea
lizează o uniformitate deosebită a 
pieselor. Mașinile pot fi oprite în 
mod automat de către aparatul de 
control cînd piesele ating dimensiu
nea dorită. Folosind metoda de con
trol activ nu numai că se elimină 
complet timpul necesar verificării 
lor ulterioare, dar se pot folosi și re
gimuri de așchiere mai rapide. Ca 
urmare, productivitatea muncii creș
te simțitor. La operațiile de rectifi- 

Prin cîteva depozite
recunoscut că niciodată n-au fost 
purtați pe drumuri, că la această 
unitate lucrează buni organizatori, 
oameni capabili și serioși.

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Cu toată afluența de cumpărători 
din aceste zile, în depozit stocul 
lemnelor gata tăiate trece de 150 de 
vagoane. Programările sînt respec
tate cu strictețe. Pentru ca cetățenii 
să nu-și piardă în nici un fel timpul, 
un salariat se ocupă exclusiv de in
formarea publicului. Și transportu
rile se fac întotdeauna operativ.

Dar, așa cum ne scriu corespon
denții, nu peste tot este la fel. 
Pe Șoseaua Giulești se află depozi
tul nr. 103. Aici, ca în toate celelalte 
unități, combustibilul nu lipsește.

La redacție ne-a sosit următoarea scrisoare :
De ani de zile mă aprovizionez cu combustibil de la depozitul 

nr. 103 din Șoseaua Giulești. Mai întotdeauna dau aici de aceleași 
necazuri : organizare necorespunzătoare, personal de deservire nepo
liticos. Cunoscuți care locuiesc în alte cartiere spun că la depozitele 
de unde își procură ei combustibil lucrurile stau mult mai bine ; alții 
însă semnalează lipsuri de același fel. întreb : nu se poate asigura 
peste tot o deservire corectă, civilizată, cu programări precise, nu 
se pot lua măsuri corespunzătoare pentru a se pune la dispoziția celor 
care cumpără lemne și mijloace de transport suficiente ?

V. BOBOREL 
gospodină-Bucureștl

Dimpotrivă, lemne și cărbuni sînt 
din belșug. Tocmai de aceea te miră 
discuțiile interminabile dintre ges
tionar și cetățeni. Cauza acestora o 
afli repede: s-au încurcat tichetele. 
Cei veniți mai de dimineață, în loc 
să plece primii, pleacă la urmă și 
invers. Responsabilul susține că nu 
este așa și ne invită să cercetăm 
faptele la fața locului, adică în bi
roul contabilei. Acolo însă constatăm 
că „ordinea“ tichetelor este urmă
toarea : 23, 32, 47. Adică pe... sprin
ceană ! Șeful depozitului, Gheorghe 
Dragu, susține că acestea sînt... în- 
tîmplări neprevăzute. Să fie oare 
chiar așa ? Nu de mult, el a făcut 
chiar și o „inovație“. A renunțat pur

sctmi a

_ care de pătrunde-
r B • re ea este cu 20-30
' Bi B sută mai mare

în cazul folosirii 
controlului activ 
în locul celui obiș

nuit. După cum se vede, este vorba 
de o sursă importantă de economii, 
de sporire a productivității muncii. 

La unele întreprinderi din țară, 
printre care Uzinele de tractoare și 
Uzinele „Rulmentul“ din Brașov, 
Uzinele metalurgice - Sinaia și al
tele există o preocupare perseveren
tă pentru aplicarea metodelor de 
control de mare productivitate. A- 
vantajele lor tehnice și economice 
pledează pentru larga lor extindere 
la cît mai multe uzine din ramura 
constructoare de mașini, în multe 
părți această problemă fiind încă 
rezolvată după metode învechite.

La I.C.T.C.M. s-a creat un colec
tiv ale cărui preocupări constau în 
realizarea aparatelor de control de 
înaltă precizie și de mare produc
tivitate. Din experiența de lucru a 
acestui colectiv a rezultat însă că 
introducerea în practica producției 
a aparatelor de control de mare 
productivitate, automate sau semi
automate, asigură rezultatele dorite 
numai dacă însuși procesul tehnolo
gic de execuție este corespunzător. 
Altfel, adoptarea unor asemenea a- 
parate nu va avea ca efect decît 
punerea și mai mult în evidență a 
imperfecțiunilor tehnologiei de exe
cuție.

Făcînd parte integrantă din pro
cesul tehnologic de execuție, opera
țiile de control nu pot fi despărțite 
de cele de prelucrare. Prin rezolva
rea armonioasă și la un nivel tehnic 
tot mai ridicat a acestor două ge
nuri de operații se poate asigura 
îmbunătățirea continuă a calității 
producției, și mărirea productivității 
muncii.

Ing. RADU MOȚOIU 
șeful atelierului 

de proiectare I.C.T.C.M.- 
București

și simplu la programări ! Responsa
bilul și-a făcut o socoteală : „Com
bustibil avem, mijloace de transport 
sînt. Ce-ar fi să anunț toți cumpă
rătorii să vină să-și ridice lemnele?“ 
Și au venit, într-o zi, 300 ! Așa că 
„inovația“ i-a costat pe numeroși 
cetățeni alte drumuri, altă pierdere 
de vreme. Dar nu numai atît. Se 
știe că, mai ales în ultima vreme, se 
pune un accent deosebit pe educa
rea funcționarilor care vin în con
tact direct cu publicul, pentru ca a- 
ceștia să se poarte cît mai cuviin
cios, să fie amabili cu cetățenii. La 
depozitul de combustibil nr. 103 însă, 
nu numai funcționarii sînt nepoliti- 
coși. Chiar responsabilul repede oa
menii.

Folosirea tuturor mijloacelor de 
informare a cumpărătorilor stă în 
atenția majorității responsabililor 
de depozite. Cunoscînd precis ziua 
cînd trebuie să-și plătească com
bustibilul, cantitatea pe care o vor 
ridica, ce mijloace de transport vor 
folosi etc., cetățenii sînt scutiți de 
drumuri inutile, iar personalul uni
tăților de distribuire nu mai este 
hărțuit cu nenumărate întrebări. 
Numai că în unele locuri problema 
informării este de-a dreptul uitată. 
Responsabilul depozitului nr. 20. 
bunăoară, se plîngea că din pricina 
atîtor explicații pe care trebuie să 
le dea își pierde aproape toată ziua. 
Așa este. Dar cine-1 oprește să afi-

De ce a rămas in urmă șantierul 
de construcții din Vulcan"

Ca urmare a articolului cu titlul de mal sus apărut 
în ziarul nostru nr. 5 924, la redacție s-au primit răs
punsuri de la Comitetul orășenesc al P.M.R. Petroșeni 
ți de la Trustul regional de construcții Hunedoara.

Conducerea Trustului regional de construcții Hune
doara arată că s-au luat un șir de măsuri în 
scopul remedierii rămînerii în urmă a șantierului, în
cadrării lui în ritmul necesar realizării planului .Fap
tul că șantierul din Vulcan, cu toate greutățile și rămî- 
nerea în urmă din trimestrul I, și-a încheiat activitatea 
pe trimestrul II al anului cu realizarea în proporție de 
41 la sută a sarcinilor planului anual, este socotit ca 
o garanție că șantierul va executa în termen și inte
gral, la toți indicii, sarcinile planului pe anul în curs.

Pentru a se ajunge la o asemenea situație — se 
spune mai departe în scrisoarea de răspuns — prin 
măsurile luate au fost eliminate în bună parte defi
ciențele existente, sesizate în articol. Este vorba de 
îmbunătățirea aprovizionării șantierului cu toate sorti
mentele, folosirea mai bună a mijloacelor mecanizate 
și mărirea numărului de muncitori .

Ceea ce surprinde după citirea scrisorii este faptul 
că răspunsul prevede numai jumătăți de măsuri. 
Deși sîntem informați că „sesizările din cuprinsul arti
colului au fost utile, au constituit și vor constitui un 
motiv de analiză pentru continua îmbunătățire a mun
cii atît pe șantierul din Vulcan și pe celelalte șantiere, 
ca și în centrala trustului“ — pe parcursul scrisorii sînt 
găsite nu de puține ori fel de fel de justificări.

Cînd spunem că răspunsul trimis redacției cuprin
de doar „jumătăți de măsuri“, ținem seama de scrisoa
rea primită din partea Comitetului orășenesc al P.M.R. 
Petroșeni, care poartă semnătura primului secretar. 
Printre altele, în scrisoare se spune: „Articolul con
ține fapte adevărate. Comitetul orășenesc de partid 
și-a intensificat controlul și ajutorul pe care trebuie 
să-l acorde organizației de bază de pe acest șantier. 
S*au  luat măsuri pentru întărirea disciplinei în muncă, 
intensificarea întrecerii socialiste, prevenirea risipei de 
materiale și altele. Conducerea șantierului și-a îmbu
nătățit munca: organizează mai bine activitatea pe 
șantier, urmărește ritmul lucrărilor, calitatea acestora. 
Cu toate acestea, mai sînt încă deficiențe nerezolvate. 
Dintre ele amintim : coordonarea activității șantierelor 
de la distanță mare (este vorba de controlul și îndru
marea șantierelor din Valea Jiului de către aparatul 
tehnic al trustului regional de con
strucții aflat la Deva — n.r.), lipsa 
unor materiale și piese de schimb, 
care de asemenea se mai a- 
duc nejustificat de la distanțe

de lemne
șeze graficul de livrări, zilele cînd 
se fac programări și după-amiaza 
etc. — cum se face în alte părți ? 
Și la acest depozit urmările slabei 
organizări, ale lipsei de inițiativă se 
văd la tot pasul. Aproape zilnic ies 
pe poartă cantități mai mici de 
combustibil decît ar fi firesc ; nu 
există nici un fel de stoc de lemne 
mărunțite ; din cauza nerespectării 
normelor legale la sortarea combus
tibilului, unii cumpărători primesc 
la domiciliu produse necorespunză
toare.

Vizita noastră prin unitățile de 
combustibil a scos la iveală și alte 
neajunsuri. Depozitele de combus
tibil din Obor sînt înzestrate cu mij
loace de transport de către autobaza 
I.T.B. din str. Fîntînica. Dar în a- 
ceastă direcție se fac simțite greu
tățile cele mai neașteptate : ba nu 
se trimite numărul de mașini cores
punzător, ba în loc de camioane vin 
basculante. Cu toate sesizările res
ponsabililor de depozite, situația ră- 
mîne mereu aceeași. Este de aștep
tat ca secțiunea de gospodărie comu
nală a Sfatului popular al Capitalei 
să acționeze mai energic pentru 
schimbarea acestei stări de lucruri.

în toate depozitele de combustibil 
din țară distribuirea este în plină 
desfășurare. Unitățile sînt bine a- 
provizionate cu sorturile de combus
tibil solicitat. Dar pentru că și co
respondenții din alte orașe ne sem
nalează lipsuri de felul celor ară
tate mai sus, este necesar ca or
ganele locale să privească cu toată 
seriozitatea problema organizării cît 
mai judicioase a activității depozite
lor, a transporturilor, să găsească 
noi posibilități de îmbunătățire a 
muncii. De asemenea, comportarea 
personalului de deservire trebuie să 
stea în atenția organizațiilor de 
partid, a comitetelor sindicatelor.

G. GRAURE

Teatrul de Stat de Operetă : O SEA
RA DE OPERETĂ — (orele 20).

Teatrul Evreiesc de Stat București 
(Grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
SPECTACOL DE UMOR ȘI FOLCLOR 
EVREIESC — (orele 20,15).

Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(grădina Boema) : CA LA REVISTA - 
(orele 20,15).

Circul de Stat : CURAJ ȘI TINEREȚE 
— (orele 20).

Balada soldatului : Giulești (16; 18,151
20,30).  Elena din Trola — cinemascop : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Elena 
Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 22,00 — gră
dină 21,30), 1 Mai (9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21,15), Grivița (10,15; 12,30; 15; 
17,30; 20), G. Coșbuc (8,15; 10,30; 13; 15,30; 
16; 20,45), Arenele Libertății (20,15). Sta
dionul Giulești (20,30). Dragoste și pălă
vrăgeli : Sala Palatului R. P. Romine 
(orele 20 — seria de bilete 820), Republi
ca (9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (11; 16, 
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo (20.15). 
Grădina 13 Septembrie (20,15). Viață fără 
chitară î I. C. Frimu (10; 12; 14; 16.15; 
18,45; 21 — grădină 20,30). Fortăreață pe 
Rin — cinemascop ; rulează la cinema
tografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19: 21), 
Grădina Progresul (20,30). Podul rupț — 
cinemascop : rulează lâ cinematograful 
ștefan cei Mare (10; 12; 15: 17; 19; 21), 
Doctor în filozofie : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (16; 18; 20), Mun
ca (16; 18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). Mărul discordiei : rulează la ci
nematografele Lumina (de la orele 10 la 
orele 14 în continuare ; 16; 18,45; 20,30), 
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20,30), 
8 Martie (16; J8; 20). O perlă de mamă : 
rulează la cinematografele 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,15), Pati
noarul 23 August (21). Divorț italian : 
Tine-etului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Misterele Parisului — cinemascop ; Vic
toria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 1B; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Giulești (10; 12; 14). Adorabile și minci
noase : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), C. David (16; 18,15; 20,30). Pro
gram special pentru copii : 13 Septem
brie (10). Estrada, estrada ! : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahla (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20.30). 
M. Eminescu (16; 18.15; 20,30). Șapte dă
dace — Hoața de la circ — Sport nr. 
3/1963 ruleaza la cinematograful Timpuri 
Noi de la orele 10 la orele 21 în conti
nuare. Noua prietenă a tatii : rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (11; 16,15; 
18,30; 20,45), Drumul Serii (16: 18,15;
20,30).  Rocco și frații săi — ambele se
rii : Cultural (10; 16; 19,30), Grădina 0 
Martie (20,30). Cumpără-ți un balon : ru
lează la cinematograful Al. Popov de la 
orele 9,30 Ia orele 21 în continuare. Tu 
ești minunată : rulează la cinematogra
ful Vasile Roaltă (10; 12; 14 — grădină

mari, numărul insuficient de muncitori calificați și ne
calificați“. Ceea ce denotă că unele din criticile la 
adresa Trustului regional de construcții Hunedoara, 
semnalate în articolul amintit, își mai mențin actuali
tatea.

„La sfirșit de săptămînâ
In „Scînteia" nr.

„La sfîrșit de săptămînă“. 
necesitatea creării unor 
transport, aprovizionare, 
care vizitează locurile de recreere din jurul orașe
lor. Corespondenții ziarelor din regiunile vizate in 
cadrul raidului s-au adresat forurilor locale de re
sort pentru a informa pe cititori cu privire la mă
surile luate pentru îndreptarea deficiențelor cons
tatate.

CRAIOVA. — La lacul Victoria din marginea co
munei Bratovoești au fost aduse bărci și hidrobiciclete 
pentru plimbări de agrement. Vor mai fi aduse zilele 
acestea alte bărci cu rame, cu pînze, hidrobiciclete și 
2 bărci cu motor. S-a curățat plaja, s-au amenajat 
locuri de parcare pentru autoturisme și motociclete. 
Au fost amenajate două cabane, unde pot fi cazați 50 
de turiști. Au fost urgentate lucrările de amenajare 
a ștrandului, care va fi gata pînă la sfîrșitul lunii. 
Sîmbăta după-amiază și duminica, întreprinderile de 
transport orășenesc și I.R.T.A. vor programa mai 
multe autobuze pe rutele aglomerate : Parcul Poporu
lui, Lunca Jiului și lacul Victoria.

Conducerea trustului de alimentație publică a luat 
măsuri pentru deschiderea altor chioșcuri și tonete se
zoniere și pentru aprovizionarea lor mai bună cu suc, 
sirop, înghețată și produse zaharoase.

TIMIȘOARA.— S-au luat măsuri ca și la ștrand să 
se găsească băuturi la gheață. Pentru transportul cetă
țenilor din oraș la ștrand s-a înființat o stație de taxi
metre. E în studiu, după spusele tovarășului Vasile 
Țăpureanu, directorul întreprinderii de transport Ti
mișoara, și punerea în circulație a unui autobuz pe 
ruta centru-ștrand.

PREDEAL. — S-au luat măsuri să se asigure peste 
tot o deservire rapidă, să se dea atenție pregătirii bu
catelor. Va fi mărit personalul cabanelor. Terasa de 
vară de la Timișul de Sus va fi reamenajată. Se vor 
trimite la cabane încă 300 de fețe de masă, veselă și 
tacîmuri. Sînt în curs și măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului turiștilor.

5 948 a apărut raidul-anchetă 
In articol se sublinia 

condiții mai bune de 
deservire a cetățenilor

21). Concertul mult visat : rulează la ci
nematografele V. Roaltă (16; 18.30), Arta 
(16; 18,20 — grădină 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,15; 18.30 — grădină 20,30). Lu
mină de iulie : Unirea (16: 18,30 grădină
20.30) , Olga Bancic (15; 17; 19 — grădină
20.30) . Pe urmele bandei ; Flacăra (16;
18,15; 20,30), G. Bacovia (16; 18; 20), B. 
Delavrancca (16; 18; 20). Camelia : ru
lează la cinematograful T. Vladimlrescu 
(16; 18). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Popular (10,30: 14,30; 16,45; 19;
21,15), Grădina cinematografului T. Vla- 
dimirescu (20 15). O moștenire cu bucluc: 
Moșilor (11. 15; 17; 19 — grădină 20.30). 
Milă regească : rulează la cinematogra
ful 16 Februarie (10; 18; 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop : rulează la cine
matograful Iile Plntilie (10; 15; 17; 19;
21). Dracul și cele zece porunci — cine
mascop : Volga (9,45; 12; 14,15; 16.30;
18.45; 21). Meșter la toate : Luceafărul 
(15; 17,15; 19.30 t- grădină 20.30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : 30 Decem
brie (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri și 
școlari : ÎN EXCURSIE. 19.30 - In fața 
hărții. 19,45 — Pagini din umor univer
sal 20,50 — Actualitatea cinematografi
că. 21,50 — Muzică distractivă. Cîntă or
chestra Casei de discuri ,,Electrecord" 
dirijată de Alex. Imre. Soliști ; Gigi 
Marga, Gică Petrescu, Aurelian An- 
dreescu In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil. temporar noros. Cu totul Izolat. în 
vestul țării și regiunea de munte, au 
căzut averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 24 grade la Baraolt și 
33 grade la Chlșineu-Criș, Răuți șl Ber- 
zasca. In București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă cu cerul mai mulț 
senin, vîntul a suflat slab din nord-est. 
Temperatura maximă a aerului a fost de 
32 de grade

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 
și 30 iulie. In țară : Vremea se răcește 
ușor, începind din nord-vestul țării. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea ploj de 
scurtă durată însoțite de descărcări 
electrice, mal frecvente în Ardeal șl re
giunea de munte. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere. Minimele 
vor fl cuprinse între 10 șl 20 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade. In Bucu
rești șl pe litoral : Vremea se menține 
frumoasă, dar devine pșor instabilă, în 
ultima pșrte a intervalului. Gerul va fl 
variabil eu tnnourări după-amlaza. Tem
peratura In scădere ușoară.
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Complexul turistic Borja. Pe terasa cabanei nr. 1

Recepție cu prilejul celei de-a X-a aniversări 
a Zilei insurecției naționale a poporului cuban

TELEGRAME EXTERNE

La a ICM a aniversare a xiarului 
informația Bucureștiului"

Se împlinesc astăzi 10 ani de la 
apariția primului număr al cotidia
nului „Informația Bucureștiului“ — 
ziar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și al Sfatului popular 
al Capitalei.

în cei zece ani de existență, „In
formația Bucureștiului“ și-a cîștigat 
o largă popularitate, prețuirea oa
menilor muncii din Capitală pentru 
activitatea neobosită, bogată în re
zultate pe frontul construcției socia
liste. Colectivul redacțional al ziaru
lui s-a străduit să redea — în va
riate genuri gazetărești — aspecte 
interesante ale vieții economice, po
litice și cultural-educative din Ca
pitală, să informeze pe cititori des
pre rodnica activitate a oamenilor 
muncii din uzinele, fabricile, insti
tuțiile sociale și culturale ale ora
șului. La toate acestea și-a adus

INFORMAȚII
Vineri s-a înapoiat în Capitală delega

ția de cineaști romîni condusă de Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului cine
matografiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, care a participat la cel 
de-al IlI-lea festival international al fil
mului de la Moscova. (Agerpres)

LO7O CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziua de 

26 iulie 1-963 au fost extrașe din urnă 
următoarele numere :
41 9 24 65 25 33 80 67 79 54

Premiul special A : 24 9 80
Premiul special B : 33 65 25
Premiul special C : 79 54 67
Fond de premii : 631 983 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 2 

august a.c. în București,

La sfîrșitul acestei 
săptămîni...

contribuția activul mereu mai larg 
de corespondenți voluntari și de co
laboratori ai redacției — mun
citori, tehnicieni, ingineri, oameni de 
cultură și artă, lucrători din apara
tul de partid și de stat.

Lărgindu-și necontenit tematica, 
îmbogățind conținutul materialelor 
publicate, sporindu-și combativita
tea în înlăturarea lipsurilor din u- 
nele sectoare de activitate, „Infor
mația Bucureștiului“ va putea răs
punde într-o măsură tot mai mare 
sarcinilor importante ce-i revin.

La aniversarea a 10 ani de la a- 
pariție, colectivul ziarului „Scîn- 
teia“ transmite redactorilor, colabo
ratorilor, corespondenților voluntari, 
personalului tehnic al ziarului „In
formația Bucureștiului“ un călduros 
salut tovărășesc, urîndu-le spor la 
muncă și noi succese în activitatea 
lor.

Tabără de studiu 
a cadrelor didactice
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri s-a deschis în orașul Baia Mare, 
sub îngrijirea Societății de științe na
turale și geografie, pe timp de 14 zile, 
o tabără de studiu la care participă pro
fesori ai disciplinelor respective din 
întreaga țară. în prima săptămînă vor 
fi audiate conferințe și expuneri de 
specialitate, susținute de profesori și 
conferențiari de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj și Institutul 
pedagogic din Baia Mare, iar în cea 
de-a doua se vor organiza excursii cu 
caracter științific în diferite localități 
și întreprinderi industriale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — Meciurile competiției de te

nis pentru Cupa Galea (zona Italiană) au 
continuat în orașul Riccione. Echipa R.P. 
Romine conduce cu 2—0 în fața reprezen
tativei R.P. Polone. Popovici l-a învins pe 
Bielanycz cu 9—11, 6—3, 6—2 și Boaghe 
pe Kubaty cu 4—6, 6—2. 6—4. Italia a 
obținut, de asemenea, două victorii In 
meciul cu Grecia.

★
SCRIMĂ. Proba individuală de sabie 

din cadrul campionatelor mondiale de la 
Gdansk a fosî ciștigată de sportivul so
vietic Iakov Rîlski, care l-a învins cu 5—0 
în meciul de baraj, pe polonezul Pawlow
ski. Locul trei a fost ocupat de italianul 
Calarese, iar locul patru de maghiarul 
Bakonyi.

în sferturile de finală ale probei de spa
dă pe echipe s-au Înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S.-Elveția 9—3 ; R.P. Po- 
lonă-R.D. Germană 9—3 : Franța-Austria 
7—6 ; R.P. Ungară-Suedia 7—6.

★

ATLETISM. Citeva rezultate din ziua a 
doua a meciului de atletism dintre echi
pele masculine ale Angliei și Norvegiei : 
100 m: Jones (Anglia) 10”4/10; 110 m gar
duri : Parker (Anglia) 14’’l/10 ; 1 500 m : 
Simpson (Anglia) 3’47”4/10 i 10 000 m: 
North (Anglia) 29’29’’4/10 ; prăjină : Hovik 
(Norvegia) 4,40 m; lungime: Morbey (An
glia) 7,55 m : greutate : Lindsay (Anglia) 
17,68. Scor final 133—81 puncte in fa
voarea echipei Angliei.

Cu prilejul celei de-a X-a ani
versări a Zilei insurecției naționale 
a poporului cuban, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cuba în R. P. Romînă, 
Manuel Yepe Menendez, a oferit vi
neri după-amiază o recepție.

La recepție au luat parte tovarășii 
Alexandru Drăghici, Avram Buna- 
ciu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe și ai altor 
ministere, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești,

Faza orășenească a concursului 
formațiilor de amatori

Vineri după-amiază, în sala Tea
trului Consiliului Central al Sindica
telor s-a deschis faza orășenească 
din etapa I a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor de amatori — 
muzicale, coregrafice și brigăzi artis
tice de agitație de la orașe și sate.

La deschidere, tov. Victor Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Sfatu
lui popular al Capitalei, președin
tele Comisiei orășenești de organi
zare a celui de-al Vll-lea concurs, a 
făcut o trecere în revistă a desfă
șurării concursului, la care s-aü în
scris peste 950 de formații.

Gospodinele orașului
CRAIOVA (coresp. „Scânteii“). — 

Femeile din orașul Craiova aduc o con
tribuție însemnată la acțiunea de bună 
gospodărire și înfrumusețare a orașului. 
De la începutul anului, ele au efectuat 
un mare număr de ore de muncă pa
triotică la îngrijirea parcurilor și spa
țiilor verzi, la plantarea pomilor și a 
arbuștilor ornamentali, la amenajarea 
aleilor din jurul noilor blocuri. Valoarea 
economiilor realizate pe această cale la

Pionieri și școlari
TC. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

In tabăra de pionieri și școlari din 
Lunca Bradului își petrec o parte a 
vacanței de vară 140 de pionieri șt șco
lari veniți din raionul „Grivița Roșie* * 
din Capitală. Pentru a le oferi aici zile 
cit mai plăcute, s-a elaborat un pro
gram de activitate cuprinzînd diferite 
manifestări cultural-sportive, excursii. 
Încă în primele zile s-au organizat

• Cicliștii noștri fruntași (se
niori și juniori) vor lua parte la 
două campionate republicane. 
Astăzi, de la ora 16, pe un tra
seu situat pe șoseaua Olteniței 
(start la borna kilometrică 13), ei 
se vor îptrece în proba de contra
timp individual (40 km). Miine 
dimineața, la ora 8, se va da 
plecarea în proba de fond (180 
km), al cărei traseu este următo
rul: București (km 7 al șoselei 
spre Buftea)-—Ploiești—Cîmpina— 
Ploiești—Otopeni—București. So
sirea în Piața Scînteii în jurul 
orei 12,30.

• Înotătorii clubului Steaua au 
plecat în R. P. Polonă pen
tru a concura, în zilele de 27 
și 28 iulie, la o competiție inter
națională în orașul Gdynia. In a- 
celeași zile, la Leipzig se va des
fășura „Cupa Europei" la sărituri 
de la trambulină. Țara noastră va 
fi reprezentată de echipa clubu
lui Rapid-București.

Ce se poate afla
Există, la telefoane, un serviciu unde 

operatoarele răspund, zi și noapte, la 
cele mai diferite întrebări ale cetățe
nilor. Telefonistele de aici au la înde- 
mînă hărți, ghiduri, nomenclatoare, 
buletine meteorologice și o sumedenie 
de liste cu adrese utile. în ultima vre
me, serviciul special „05“ de la tele
foane și-a mărit numărul informațiilor. 
Aici te poți adresa dacă vrei să trans
miți un mesaj local sau interurban, să 
afli ora exactă sau să fii sunat la o a-

ȘAH. — Campionul mondial Tigran Pe
trosian se află pe primul loc inaintea ul
timei runde a turneului internațional de 
șah de la Los Angeles. Petrosian l-a în
vins în runda 13-a pe argentineanul Oscar 
Pano, Keres a cîștigat la Olafsson, Benko 
la Gligorici. Reshevsky a remizat cu Naj- 
dorf.

V
FOTBAL. Echipa daneză de fotbal Bold- 

klub Copenhaga, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat Ia Tbilisi cu formația 
Dinamo. Meciul s-a terminat cu rezultatul 
de 2—2 (1—0).

(Agerpres)

Cărți noi 
în Editura U.C.F.S.

Zilele trecute au apărut noi cărți 
sportive. Iată titlurile cîtorva dintre 
acestea : „Înotul" de M. A. Nabatni- 
kova ; „Așa a fost la Yokohama“ de 
O. Benkö ; „Iezer-Păpușa" de N. 
Popescu și „Făgărașul" de O. Mani- 
țiu (ambele în colecția „Călăuza tu
ristului“) ; „Magazin sportiv" ; „Ul
timul meci" de P. Severov și N. Ha- 
lemski ; „Sportul și inima" etc. 

generali și ofițeri superiori, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R, P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
Cu prilejul celei de-a X-a aniver

sări a Zilei insurecției naționale a 
poporului cuban, Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba în R. P. Romînă, a rostit vi
neri o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

La faza orășenească, care va dura 
pînă la 4 august, iau parte 190 de 
formații artistice și 180 de soliști 
din cadrul sindicatelor, caselor ra
ionale de cultură și ale tineretului, 
cooperativelor meșteșugărești și că
minelor culturale. Printre partici- 
panți se află formații cu tradiție, ca 
acelea ale uzinelor „Tudor Vladimi- 
resçu“, „23 August“, „Republica” și 
„Grivița Roșie“, ale Casei raionale 
de cultură Grivița Roșie, dețină
toare de titluri și distincții pe țară 
ale concursurilor anterioare, precum 
și altele nou înființate.

(Agerpres)

bugetul sfatului popular orășenesc se 
ridică la 265 000 lei.

Gospodinele iau, de asemenea, parte 
la numeroase acțiuni cultural-educative. 
Comitetul orășenesc al femeilor organi
zează periodic simpozioane, conferințe, 
seri literare pe teme de educație cetă
țenească. Sînt organizate schimburi de 
experiență între comisiile femeilor din 
circumscripțiile electorale, excursii și 
alte numeroase acțiuni.

a Lunca Bradului
drumeții pentru cunoașterea împreju
rimilor. Vizitînd sectorul întreprinderii 
forestiere din localitate, ei au cunoscut 
munca și preocupările muncitorilor de 
aici. Cu o altă ocazie, directorul școlii 
de 8 ani din Lunca Bradului le-a vor
bit despre viața din trecut și de azi a 
muncitorilor forestieri din Valea Mu
reșului.

la telefonul 05
numită oră. De la acest număr se mai 
pot afla : starea timpului în localități
le balneo-climaterice și turistice din 
țara noastră, așezarea unor străzi, func
ționarea mijloacelor de transport în co
mun, adresele și numerele de telefon ale 
policlinicilor și medicilor autorizați să 
dea consultații Ia domiciliu, programul 
manifestărilor cultural-artistice și spor
tive locale, rezultatele la tragerile 
Loto Central, Pronoexpres și C.E.C., 
precum și ultimele rezultate sportive.

ATLETISM

„Memorialul Rosieki“
La Praga a început concursul in

ternațional de atletism „Memoria
lul Rosieki“. Participă atleti din
U.R.S.S., R. P. Ungara, R. P. Romî
nă, R. D. Germană, Cuba, R. S. Ce
hoslovacă și din alte țări. Proba de 
100 m plat a fost cîștigată de atle
tul cuban Enrique Figuerola cu 
timpul de 10’’4/10. (în serii, cu vînt 
din spate, Figuerola a realizat 
10”l/10). Concurentul romîn Tudo- 
rașcu a ocupat locul 5 cu 10”7/10. 
La lungime, pe primul loc s-a clasat 
Kalocsai (R.P.U.) — 7,58 m. Po- 
povschi (R.P.R.) a ocupat locul 3 
cu 7,30 m. Proba de 1 500 m plat a 
revenit atletului Valentin (R. D. 
Germană) în 3’44"7/10. Zoltan Va- 
moș s-a clasat pe locul III, în 3’47”.

Meciul R. P. Polona-S.U.A.
După prima zi a meciului de atle

tism care se dispută la Varșovia în
tre echipele S.U.A. și R. P. Polone, 
la masculin conduc atleții americani 
cu 68—36 puncte, în timp ce la fe
minin scorul este de 27—23 puncte 
în favoarea gazdelor.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 100 
m: Hayes (S.U.A.) 10”2/10; 110 m gar
duri : Jones (S.U.A.) 13”6/10 ; 1500 
m : Burleson (S.U.A.) 3’50” ; prăjină: 
Pennel (S.U.A.) 5,10 m (record mon
dial egalat) ; lungime : Horn (S.U.A.) 
7,89 m ; ciocan : Cieply (R. P. Polo
nă) 65,28 m; disc: Humphrey (S.U.A.) 
59,45 m ; ștafetă 4x100 m : S.U.A. 
39”6/10.

FEMEI : 100 m : Mac Guire
(S.U.A.) 11”5/10 ; 80 m garduri: 
Piatkowska (R. P. Polonă) 10”9/10 
(nou record polonez) ; greutate : Ko- 
valciuk (R. P. Polonă) 14,30 m ; înăl
țime : Montgomery (S.U.A.) 1,73 m ; 
ștafetă 4x100 m : R. P. Polonă 
45”6/10.

CU CAIACUL PE DUNĂRE (un 
grup de sportivi de Ia Șantierul na
val Galați la antrenament).

(Foto : Agerpres)

Greva minerilor din Asturia se extinde
MADRID 26 (Agerpres). — De 

șapte zile sînt în grevă minerii din 
Asturia (nordul Spaniei). Greviștilor 
li s-au alăturat muncitorii de la trei 
uzine ale societății „Industrias As- 
turianas de Meres“, în prezent, nu
mărul greviștilor a crescut la 11 500 
de persoane. Autoritățile franchiste 
sînt serios îngrijorate și amenință 
pe minerii greviști.

Declarația P. C. din 
cu conflictul dintre

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care cri
tică propunerea cu privire la arbi
trajul obligatoriu în litigiul dintre 
corporațiile feroviare și sindicatele 
feroviarilor. Dacă societăților fero
viare li se va permite să introducă 
noi „reguli de muncă“, atunci 80 000 
de feroviari vor rămîne fără lucru. 
Totodată se va crea un precedent 
extrem de primejdios pentru cele
lalte ramuri importante ale indus
triei.

Partidul Comunist din S.U.A. sub
liniază că există o cale realistă și 
democratică de reglementare a con-

franța Manifestații muncitorești 
în apărarea dreptului la grevă

PARIS 26 (Agerpres). — La 26 iu
lie Adunarea Națională franceză a 
aprobat cu 260 de voturi împotriva 
200, în cea de-a treia citire, proiec
tul de lege guvernamental care limi
tează dreptul la grevă al lucrători
lor din instituțiile și întreprinderile 
de stat.

Protestînd împotriva acestei acți
uni care limitează drepturile demo
cratice și sindicale ale oamenilor 
muncii, în după-amiaza zilei de 25 
iulie a avut loc în Piața Republicii 
din Paris un mare miting sub lozin
cile : „Jos mîinile de pe dreptul la 
grevă !“, „Toți într-un front comun 
împotriva atentatului asupra drep
tului la grevă !“.

Luînd cuvîntul la acest miting, or
ganizat de Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T.), Confederația fran
ceză a muncitorilor creștini și „Force 
Ouvrière“, Eugene Henaff, secreta
rul general al Federației Sindicatelor 
din Departamentul Sena, afiliată la 
C.G.T., a spus : „Autoritățile au ne
voie de această lege pentru a apăra 
interesele patronilor și magnaților 
marelui capital, pentru a-i împiedi
ca pe oamenii muncii să obțină sa
tisfacerea revendicărilor lor legi
time“.

A mai luat cuvîntul Robert Blan

FUNDAMENTARE JURIDICĂ 

ORIGINALĂ

Un căpitan de Hauler din orașul bel
gian Brugge, după un sezon de pescuit 
puțin favorabil în marea deschisă, s-a 
hotărît să-și încerce norocul în apele 
teritoriale engleze. Autoritățile belgiene, 
vrînd să evite un conflict cu Anglia, au 
încercat să-l oprească pe căpitan. Acesta 
însă pregătise o „fundamentare juridi
că“ pentru planul său. El s-a referit 
la o scrisoare a regelui englez Carol 
al Il-lea. Acesta, acum 300 de ani, în 
semn de recunoștință față de cetățenii 
din Brugge, care i-au oferit ospitalitate 
în timpul exilului, le-a acordat la 50 
dintre ei dreptul de a pescui în apele 
teritoriale engleze. In scrisoare se men
ționează că acest privilegiu trebuie res
pectat de toți urmașii la tron. Oricît 
de neavenită este pentru diplomații en
glezi această interpretare a scrisorii, 
deocamdată ei n-au găsit nici o moda
litate de a se opune inventivului că
pitan.
CENTRALĂ ATOMO-ELECTRÎCĂ 

IN SUEDIA

In Suedia se construiește prima cen
trală atomo-electrică din această țară. 
A început umplerea reactorului cu apă 
grea. în toamna anului acesta va începe 
experimentarea ei, iar la iarnă — după 
cum afirmă presa suedeză — centrala 
va începe să furnizeze curent rețelei 
din Stockholm.

FENOMEN NEOBIȘNUIT

în orașul Barranquilla (Columbia), 
de pe coasta Mării Caraibilor, s-a pe
trecut un fenomen neobișnuit. Bancul 
de nisip care împiedica intrarea în port 
a navelor cu tonaj mai mare a dispărut 
în ziua de 10 iulie. Adîncimea canalului 
a crescut de la 4 la 25 de metri, iar în 
unele locuri la 80 de metri. Populația 
orașului speră că în urma acestui feno
men Barranquilla va deveni un port im
portant al Columbiei.

PLANTELE AJUTĂ 

PE CERCETĂTORI

Spinul cămilei este o plantă ce ajută 
Ia descoperirea apei potabile în de- 
șerturi. Cercetătorii zboară cu avionul 
deasupra dunelor de nisip pînă zăresc 
planta amintită. Rădăcinile ei lungi a- 
jung pînă la sursa de apă din adîncuri. 
Cînd întreaga vegetație piere din cau
za arșiței, spinul cămilei rămîne verde. 
Plante vecine cu ea indică cu precizie 
clacă sursa de apă potabilă conține sau 
nu săruri minerale.

GREVĂ LA... MUZEE

21 dintre cele mai cunoscute muzee 
din Anglia au fost recent închisa 
din cauza grevei declarate de gar-

Relatînd despre greva minerilor 
spanioli, agenția Union Française 
d’Information amintește dîrzenia 
muncitorilor în timpul grevei de a- 
nul trecut, cînd nici amenințările, 
nici represiunile polițienești nu i-au 
făcut pe minerii din Asturia să ce
deze pînă nu le-au fost satisfăcute 
revendicările.

S. U. A. în legătură 
feroviari și patroni

flictului. Orice acțiuni care vor fi 
întreprinse trebuie să prevadă drep
tul muncitorilor la grevă și garanții 
împotriva introducerii arbitrajului 
obligatoriu. Modificările propuse la 
„regulile de muncă“, se spune în de
clarație, trebuie să fie contraman
date și trebuie reluate tratativele 
dintre sindicate și societățile fero
viare. Dacă o asemenea reglemen
tare nu va fi asigurată într-un ter
men rezonabil, guvernul va trebui 
să naționalizeze căile ferate și să în
cheie contracte colective cu sindica
tele în baza revendicărilor formula
te de feroviari.

chard, secretarul Federației „Force 
Ouvrière“ din Departamentul Sena, 
care a îndemnat la o și mai mare 
coeziune a forțelor oamenilor mun
cii în lupta pentru drepturile lor.

Cutremur de pămînt în R. s. r. Iugoslavia
BELGRAD 26 (Agerpres). — A- 

genția Taniug anunță că în dimi
neața zilei de 26 iulie a avut loc în 
R.S.F. Iugoslavia, în regiunea orașu
lui Skoplje, un puternic cutremur 
de pămînt care a provocat nume
roase victime omenești și mari pa
gube materiale. Legăturile telegra
fice și telefonice cu restul țării au 
fost întrerupte. Potrivit datelor 
transmise de agenția Taniug, in 
seara zilei de vineri, aproximativ 
300 de morți au fost scoși de sub 
ruinele caselor distruse de cutremur, 
iar numărul răniților depășește 
2 000. Este de așteptat însă — rela
tează Taniug — că numărul morți- 
lor și răniților este mult mai mare, 
întrucît numeroase locuințe s-au dă- 
rîmat și victimele nu au putut fi încă 
scoase de sub ruine. Un mare nu
măr de persoane a rămas fără a- 
dăpost.

La 26 iulie, Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Federa-

dieni în sprijinul revendicărilor lor 
de majorare a salariilor.

Printre muzeele care și-au închis 
porjile în fata vizitatorilor se nu
mără celebiul Turn (Tower) din 
Londra, castelul din Edinburgh, Na
tional Gallery, British Museum, Tats 
Gallery, Scotland National Portrait 
Gallery și altele.

Gardienii cer o majorare de sa
lariu cu 25 de șilingi pe săptămînă, 
relatează ziarul „New York Herald 
Tribune“, care menționează că a- 
ceasta este doar prima dintr-un șir

„Astăzi închis“ — acesta a fost anunțul pe care l-au putut citi vizitato
rii cunoscutului muzeu al Turnului din Londra, ca urmare a grevei gardienilor 
de muzee.

Răscoală într-o închisoare 
din Caracas

CARACAS 26 (Agerpres). — O pu
ternică răscoală a izbucnit la 25 iu
lie în marea închisoare „La Planta“ 
din Caracas. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale de presă, cei 
800 de deținuți politici din această 
închisoare, în majoritate patrioți în
temnițați de regimul reacționar al 
președintelui Betancourt, au reușit 
să dezarmeze pe gardienii care îi 
păzeau și să ocupe depozitul de ar
me al închisorii. Timp de mai mul
te ore deținuții au opus o rezistență 
îndîrjită trupelor guvernamentale 
înarmate care dispuneau și de arti
lerie și tancuri. Un mare număr de 
deținuți au reușit să evadeze și au 
continuat lupta în centrul capitalei 
venezuelene. Ca urmare a lupteloi 
care au avut Ioc, au fost ucise, po
trivit informațiilor oficiale, cel pu
țin opt persoane, iar alte 51 rănite.

Autoritățile au reușit să înăbușe 
răscoala și să aresteze majoritatea 
celor evadați. Au rămas în libertate, 
potrivit datelor oficiale, aproape 100 
din cei evadați. Aceștia au capturat 
un număr de mașini ale autorități
lor, precum și trei emițătoare de ra
dio.

Agențiile de presă relevă că răs
coala a izbucnit deîndată ce un de
tașament de patrioți venezueleni a 
atacat închisoarea pentru a elibera 
pe tovarășii lor întemnițați.

Agenția Reuter relatează că în 
Caracas domnește o situație încor
dată. Numeroase unități militare pa
trulează pe străzi. Magazinele și di
verse alte instituții și-au încetat ac
tivitatea.

tive a R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
Skoplje. Guvernul R. S. Macedonia, 
a cărei capitală este orașul Skoplje, 
s-a întrunit într-o ședință extraordi
nară și s-a anunțat că a fost alo
cată suma de 500 de milioane di
nari ca prime ajutoare pentru sinis- 
trați.

La Belgrad s-a anunțat că zilele 
de 26 și 27 iulie au fost declarate 
zile de doliu național.

în întreaga țară au fost luate 
măsuri pentru ajutorarea victime
lor cutremurului de la Skoplje. Toa
te organizațiile de cruce roșie iugo
slave, unitățile sanitare ale arma
tei și celelalte servicii medicale au 
fost mobilizate. Numeroase echipe 
militare au și sosit la Skoplje cu 
avioanele și elicopterele, venind din 
diferite regiuni ale țării. Au fost 
trimise de urgență spre acest oraș 
alimente, medicamente și material 
sanitar pentru a fi distribuite popu
lației.

de acțiuni revendicative ce se 
prevăd.

GRAHAM GREEN VA VIZITA
CUBA

Romancierul englez Graham Green 
răspunzind unei invitații a primului mi
nistru al guvernului cuban, Fidel 
Castro, va face în septembrie o vizită 
in Cuba.

Graham Green a mai vizitat Cuba în 
1955, cînd adunase material pentru ro
manul său „Omul nostru din Havana".
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„Este nevoie să se depună noi eforturi 
care să ducă pas cu pas la consolidarea păcii“ 
Interviul acordat de N. S. Hrușciov ziarelor „Pravda“ și „Izvestia“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, N. S. Hrușciov 
a acordat un interviu coresponden
ților ziarelor „Pravda“ și „Izvestia“.

„încheierea cu succes a tratativelor 
de la Moscova dintre Uniunea So
vietică, Statele Unite ale Americii și 
Marea Britanie în problema interzi
cerii experiențelor cu arma nu
cleară — a declarat el — este un 
eveniment de o mare însemnătate 
internațională".

„Aș vrea să felicit pe toți oamenii 
de bună-credință care au depus 
eforturi în vederea realizării acor
dului cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară. Aș 
vrea, de asemenea, să apreciez cum 
se cuvine eforturile guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii, reprezen
tanților lor care au fost împuterni
ciți de guvernele lor să ducă trata
tive“ — a spus N. S. Hrușciov. El a 
subliniat în continuare că încheierea 
tratatului trebuie să contribuie la 
slăbirea generală a încordării inter
naționale și, prin aceasta, la crearea 
unei situații favorabile pentru re
zolvarea problemelor internaționale 
de mult urgente“. Arătînd totodată 
că „interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară nu înseamnă încă 
încetarea cursei înarmărilor și deci 
prin ea însăși nu poate să preîntâm
pine primejdia de război“, șeful gu
vernului sovietic a declarat că

in intoga niME flameni politici și reprezentanți ai opiniei publice 
salută încheierea acordului intre U.R.S.S., S.U.A și Anglia
LONDRA 26 (Agerpres). — La 25 

iulie, Comitetul politic al Partidului 
Comunist din Marea Britanie a 
dat o declarație în care se arată : 
„Acordul încheiat la Moscova con
stituie o primă victorie importantă 
a luptei popoarelor împotriva armei 
nucleare. Acesta trebuie să fie un 
semnal în lupta continuă pentru ob
ținerea unor noi victorii, pentru a 
se pune capăt războiului rece.

Nouă, celor din Anglia, se subli
niază în declarație, ne revine o de
osebită răspundere în lupta pentru 
renunțarea la arma nucleară și stra
tegia nucleară, precum și pentru li
chidarea bazelor pentru rachete 
„Polaris“. Este necesar să unim e- 
forturile tuturor oamenilor în lupta 
pentru pace și pentru încetarea răz
boiului rece. Spre atingerea aces
tor scopuri trebuie să ne îndreptăm 
eforturile“.

NEW YORK 26 (Agerpres). — îm
părtășim marea bucurie a tuturor 
americanilor în legătură cu parafa
rea de către Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite și Marea Britanie a trata
tului privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, a decla
rat Gus Hali, secretar general al 
Partidului Comunist din S.U.A.

în încheiere, Gus Hall a spus : 
Adresăm felicitări forțelor păcii din 
țara noastră și din întreaga lume 
care, sîntem convinși, își vor conti
nua mai activ lupta pînă ce spec
trul războiului va dispărea de pe 
fața pămîntului.

TOKIO 26 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, Ohi- 
ra, și-a exprimat speranța că trata
tul cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, 
cosmos și sub apă constituie un

Un prim pas important spre destinderea 
încordării internaționale

Comunicatul publicat în seara zi
lei de 25 iulie la Moscova și dat în 
același timp publicității la Washing
ton și Londra a anunțat că trata
tivele dintre reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei s-au încheiat prin 
realizarea unui acord asupra textu
lui Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. Textul a fost 
parafat de către participanții la tra
tative și va fi semnat, în curînd, la 
Moscova, de miniștrii de externe ai 
celor trei puteri.

Comunicatul a fost primit cu o 
vie satisfacție de poporul romîn și 
de întreaga opinie publică in
ternațională, care împărtășește pe 
larg aprecierea dată tratatului de 
înșiși participanții la tratative : un 
prim pas important spre destinderea 
încordării internaționale și întărirea 
păcii.

Consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale Partidelor 
Comuniste și Muncitorești și a șefi
lor de guverne ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia a 
aprobat într-o hotărîre al cărei text 
este publicat în ziarul nostru de azi, 
rezultatele tratativelor de la Mos
cova. „Realizarea unei înțelegeri în 
problema interzicerii experiențelor 
nucleare — se spune în această 
Hotărîre — este un rezultat al po
liticii externe consecvente de pace a 
Uniunii Sovietice și a tuturor țărilor 
socialiste, un succes al politicii leni
niste de coexistență pașnică a state
lor cu orînduiri sociale diferite. Con
sfătuirea consideră că acest tratat 
va contribui la destinderea încor

sarcina principală constă în înceta
rea cursei înarmărilor, în dezar
mare, că „este nevoie să se depună 
noi eforturi care să ducă pas cu pas 
la consolidarea păcii, la înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, de a- 
■ceasta trebuind să se ocupe de ur
gență, în primul rînd, marile puteri.

N. S. Hrușciov a apreciat pro
blema încheierii pactului de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, asupra că
reia a avut loc deja un folositor 
schimb de păreri, drept o problemă 
internațională pe care însăși 
viața o pune pe primul plan, 
și și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că în urma schimbu
lui de păreri dintre reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii în 
această problemă s-a căzut de acord 
să se continue discutarea ei „cu 
scopul realizării unui acord satisfă
cător pentru toți participanții“. El 
a subliniat că guvernul sovietic este 
convins că dacă în rezolvarea aces
tei probleme ambele părți vor ma
nifesta aceeași bunăvoință ca și în 
rezolvarea problemei cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară „se va putea realiza rapid 
o înțelegere și în legătură cu pactul 
de neagresiune“.

Printre celelalte măsuri care după 
părerea guvernului sovietic ar tre

pas spre interzicerea completă a ex
periențelor nucleare. Ohira a decla
rat: „Japonia care s-a pronunțat în
totdeauna pentru interzicerea cît 
mai grabnică a experiențelor nu
cleare întîmpină cu bucurie acest 
tratat și își exprimă recunoștința 
profundă față de guvernele celor trei 
puteri pentru eforturile și tendințe
le manifestate în vederea realizării 
acestui scop. Sperăm că acest tra
tat va intra în vigoare cît mai cu- 
rînd și va constitui un pas spre in
terzicerea totală a experiențelor nu
cleare sub un control eficient“.

OTTAWA 26 (Agerpres). — Trata
tul parafat la Moscova va avea o 
deosebită importanță datorită per
spectivelor pe care le deschide în 
vederea îmbunătățirii continue a re- 

Jules Moch critică poziția 
guvernului francez

bui să fie înfăptuite în prezent pe 
baza unei înțelegeri reciproce, N. S. 
Hrușciov a enumerat din nou „în
ghețarea, sau mai bine reducerea 
bugetelor militare ale statelor, în
făptuirea măsurilor cu privire la 
preîntâmpinarea unui atac prin sur
prindere, reducerea efectivului tru
pelor străine în Germania occiden
tală și în R. D. Germană, trimiterea 
de reprezentanți sovietici în rîndul 
trupelor puterilor occidentale din 
Germania occidentală în schimbul 
trimiterii reprezentanților lor în nn- 
dul trupelor sovietice care stațio
nează în R. D. Germană“. El a sub
liniat că în toate aceste probleme gu
vernul sovietic este gata să ducă tra
tative cu reprezentanții puterilor oc
cidentale. „Să mergem acum mai 
departe în direcția destinderii încor
dării internaționale, a lichidării 
„războiului rece“. Prin aceasta ar fi 
deschisă calea spre rezolvarea pro
blemei de bază — dezarmarea gene
rală și totală“ — a spus el.

Relevînd că fără lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război mon
dial în Europa nu se poate obține o 
pace trainică, șeful guvernului so
vietic a arătat că „trebuie rezolva
tă o problemă de care depinde cel 
mai mult lichidarea încordării inter
naționale — reglementarea pașnică a 
problemei germane“.

lațiilor dintre Est și Vest, a declarat 
în parlament primul ministru al Ca
nadei, Pearson. Exprimăm partici- 
panților la tratativele de la Moscova 
profunda noastră recunoștință și le 
prezentăm calde felicitări, a spus el.

L. Pearson a declarat, de aseme
nea, că guvernul Canadei este gata 
să semneze acest tratat.

DELHI 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting care a avut loc 
în statul Andhra Pradesh, primul 
ministru al Indiei, Nehru, a arătat 
că parafarea textului tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, spa
țiul cosmic și sub apă „deschide ca
lea spre dezarmare și spre asigura
rea păcii în întreaga lume“.

lut nimic. Dimpotrivă, avem foarte 
mult de pierdut“.

„Ruperea de cele trei mari puteri 
în rezolvarea unei probleme care a- 
fectează atît de mult interesele tu
turor popoarelor și continuarea ex
periențelor proprii ne vor cauza 
grave dificultăți, scrie liderul fran
cez. La ce înfrîngeri diplomatice ne 
va duce năzuința zadarnică a guver
nului de a crea o forță de șoc avînd 
proporții peste puterile țării noas
tre, peste puterile finanțelor și in
dustriei noastre ? Vom rămîne sin
guri în fața acordului anglo-ameri- 
cano-sovietic. Cu atît mai rău pentru 
noi...“.

cuprinsul lui, năzuința și hotărîrea 
de a continua tratativele în scopul 
interzicerii și a experiențelor sub
terane. Interesele popoarelor cer re
zolvarea neîntîrziată și a acestei 
probleme.

Acordul realizat are, totodată, o 
semnificație cu mult mai largă de
cît cea relativă la domeniul strict 
al experiențelor nucleare la care se 
referă tratatul parafat. Prin faptul 
că este o înțelegere de amploare, 
care intervine, după multă vreme, 
între state cu orînduiri sociale dife
rite, în legătură cu o problemă in
ternațională de prim ordin, acordul 
arată că în prezent este posibil să 
fie întreprinși și alți pași în direc
ția rezolvării problemelor interna
ționale litigioase.

Principala problemă pentru a că
rei rezolvare luptă popoarele este 
dezarmarea generală și totală. Uniu
nea Sovietică, țările socialiste au 
depus și vor depune și pe viitor 
eforturi neobosite pentru atingerea 
acestui obiectiv de căpetenie al 
luptei pentru pace. Acordul cu pri
vire la interzicerea experiențelor nu
cleare deschide fără îndoială per
spective favorabile pentru soluțio
narea problemelor dezarmării gene
rale și totale. El arată că nu există 
problemă litigioasă, oricît de com
plicată ar părea ea, care să nu poa
tă fi rezolvată prin tratative atunci 
cînd părțile dau dovadă de bună
voință și adoptă o atitudine realis
tă față de situația existentă în 
lume.

O nouă și importantă contribuție

ÎNTREVEDERI EA MOSCOVA
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

26 iulie, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe Averell Harriman, se
cretar de stat adjunct al Statelor 
Unite, și a avut cu el o convorbire 
în timpul căreia au fost abordate 
probleme care interesează ambele 
țări.

La convorbire, din partea sovietică 
au participat Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Anatoli Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., iar din partea 
americană — Foy Kohler, ambasa
dorul S.U.A. în U.R.S.S., C. Caysen, 
consilier special adjunct al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, și A. Akalovski, 
colaborator al Departamentului de 
stat al S.U.A. Convorbirea s-a des
fășurat într-o atmosferă sinceră și 
prietenească.

★

în aceeași zi, N. S. Hrușciov a 
oferit un prînz în cinstea lui Ave
rell Harriman, secretar de stat ad
junct al Statelor Unite, și a lordului 
Hailsham, ministrul pentru proble
mele științei și tehnicii al Marii Bri
tanii.

Represiuni in Somalia 
franceză

CAIRO 26 (Agerpres). — Referin- 
du-se la o știre din Djibuti (Somalia 
franceză) corespondentul agenției 
MEN transmite din Mogadiscio că 
autoritățile coloniale franceze inten
sifică politica de teroare și repre
siuni împotriva participanților la 
mișcarea de eliberare națională din 
Somalia franceză.

în ultimele două luni, scrie cores
pondentul, colonialiștii francezi au 
arestat un mare număr de luptători 
pentru eliberarea națională și acti
viști sindicali din Somalia franceză. 
Autoritățile coloniale au concediat 
aproape 20 de funcționari de stat, a- 
cuzîndu-i că fac parte din mișcarea 
de eliberare națională.

Autoritățile franceze, subliniază 
corespondentul, speră să lichideze 
conducerea forțelor patriotice, încer- 
cînd să preia controlul asupra des
fășurării alegerilor care vor avea loc 
în noiembrie.

Acțiuni de protest 
ale țăranilor vest-qermani

HAMBURG 26 (Agerpres). — Du
pă cum relatează ziarul vest-german 
„Die Welt“, țăranii din landul Re- 
nania Palatinat, profund nemulțu
miți de atitudinea pasivă a guvernu
lui federal în problema prețurilor 
produselor agricole, au hotărît să 
organizeze puternice acțiuni de pro
test. La un miting ținut în localita
tea Lambsheim ei au hotărît, printre 
altele, organizarea de demonstrații 
de protest pe șosele pentru a atrage 
atenția opiniei publice asupra gravei 
lor situații, ca urmare a prețurilor 
derizorii pe car.e le obțin pentru 
produsele lor.

Pe piață, intermediarii vînd legu
mele și fructele la prețuri de 
două sau chiar trei ori mai mari 
decît prețurile cu care le-au achizi
ționat de la producători, care nu-și 
pot acoperi nici măcar cheltuielile.

la destinderea încordării ar fi în
cheierea unui pact de neagresiune 
între participanții la Organizația 
tratatului Nord-Atlantic și partici
panții la Tratatul de la Varșovia. In 
comunicatul publicat se arată că, în 
cursul tratativelor, a fost discutată 
propunerea sovietică făcută în acest 
sens. Cele trei guverne au căzut de 
acord să informeze pe deplin pe a- 
liații lor din cele două organizații 
cu privire la aceste tratative și să 
se consulte cu ei asupra continuării 
discutării acestei probleme în scopul 
realizării unui acord satisfăcător 
pentru toți participanții. Un pact 
de neagresiune ar fi un angajament 
solemn de a nu recurge la forța 
armelor și ar duce mai departe în 
mod evident procesul de normaliza
re a relațiilor internaționale inițiat 
prin Tratatul cu privire la interzice
rea experiențelor.

Uniunea Sovietică a propus re
cent o serie de alte măsuri care ar 
contribui la destinderea încordării, 
cum ar fi măsuri pentru prevenirea 
unui atac prin surprindere, „înghe
țarea“ sau și mai bine reducerea bu
getelor militare ale statelor etc. In 
acest spirit s-ar putea aborda și re
glementarea pașnică a problemei 
germane, prin încheierea tratatului 
de pace cu Germania și rezolvarea, 
pe această bază, a problemei Berli
nului occidental.

Marea majoritate a ecourilor și 
reacțiilor internaționale exprimă sa
tisfacția opiniei publice mondiale 
față de acordul realizat. „Parafarea 
tratatului a fost salutată cu căldură 
în cercurile diplomatice de la O.N.U.“ 
— transmite corespondentul din New 
York al agenției Reuter. Un purtător 
de cuvînt a declarat că U Thant, 
secretarul general al O.N.U., consi
deră că parafarea tratatului „con
stituie un progres decisiv către o 
atmosferă de mai bună înțelegere“.

ttcpuDHca rasistă Sud-Atrlcană nu-și arc 
locul în organismele internaționale

GENEVA 26 (Agerpres). — La Se
siunea Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. au continuat dezbate
rile în legătură cu problema parti
cipării Republicii Sud-Africane la 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Africa. încă anul trecut, comisia a 
cerut Consiliului economic și social 
excluderea din componența ei a Re
publicii Sud-Africane, al cărei gu
vern duce o politică de cruntă dis
criminare rasială. Consiliul economic 
și social nu a satisfăcut însă această 
cerere.

La actuala sesiune, reprezentanții 
Senegalului și Etiopiei au prezentat 
o rezoluție în care cer excluderea 
din Comisie a R.S.A.

Delegațiile U.R.S.S., Cehoslovaciei 
și Iugoslaviei au sprijinit aceasta 
propunere și în timpul celor trei zile 
de discuții au demonstrat justețea 
și necesitatea adoptării ei.

Reprezentanții S.U.A., Angliei și 
altor țări au luat, de fapt, apărarea 
colonialiștilor sud-africani. Ei nu au 
îndrăznit să conteste fățiș că geno
cidul practicat în R.S.A. este una din 
cele mai grave crime împotriva u- 
manității și o încălcare grosolană a 
Cartei O.N.U. Ei au prezentat însă 
unele amendamente la rezoluția se- 
negaleză-etiopiană care au denatu
rat sensul rezoluției și au lipsit-o de 
o importanță practică. Șeful delega
ției sovietice, G. P. Arkadiev, a sub
liniat în cuvîntarea sa caracterul

CAIRO. După cum anunță postul 
de radio Cairo, ministrul de externe 
al Republicii Arabe Yemen, Mustafa 
Yacub, a protestat pe lîngă guvernul 
englez împotriva violării spațiului 
aerian al Yemenului de către avioane 
engleze în zilele de 22 și 23 iulie.

LONDRA. La 25 iulie s-au încheiat 
tratativele dintre Macmillan, primul 
ministru al Angliei, și Cyrille Adoula, 
primul ministru al Congoului. în co
municatul comun dat publicității cei 
doi prim-miniștri' își exprimă încrede
rea că „actuala vizită va contribui Ia 
îmbunătățirea relațiilor dintre cele 
două țări". Totodată, comunicatul a- 
nunță că primul ministru al Angliei, 
Macmillan, a fost invitat să viziteze 
Republica Congo. Vizita lui Adoula la 
Londra a avut drept scop să regle
menteze relațiile dintre cele două țări 
care s-au înrăutățit în trecut ca ur
mare a sprijinului acordat de Anglia
secesioniștilor katanghezi.

FORT LAMY. Agenția Reuter a- 
nunță că Tribunalul special din capi
tala Republicii Ciad a pronunțat sen
tința în procesul participanților la în-

Cunoscutul savant brazilian Josué 
de Castro, care reprezintă țara sa în 
Comitetul celor 18 pentru dezarmare, 
a declarat, la Geneva, că Brazilia s-a 
pronunțat împotriva oricăror expe
riențe nucleare și că acordul trebuie 
urmat de alte măsuri pe care le-a 
denumit „cele trei d-uri — dezar
marea, decolonizarea, dezvoltarea ță
rilor slab dezvoltate“. Numeroși con
ducători de state și guverne au salu
tat acordul realizat. Ziarele italiene 
au publicat comunicatul de la Mos
cova sub titluri ca „Un prim pas im
portant spre pace", „La Moscova, vo
ința popoarelor cîștigă“.

Există însă și altfel de note în ta
bloul reacțiilor față de acordul cu 
privire la încetarea experiențelor. 
Senatorul american Barry Goldwa
ter, bine cunoscut ca exponent al 
cercurilor celor mai reacționare din 
partidul republican, a declarat după 
ce a luat cunoștință de textul tra
tatului, că el n-ar semna un astfel 
de document. La Bonn, pe lîngă 
unele declarații oficiale care salută 
evenimentul, s-a înregistrat decla
rația ministrului de război von Has
sel, care a ținut să afirme că, după 
părerea lui, încetarea experiențe
lor „nu va avea nici un efect asupra 
concepției generale a N.A.T.O. și a 
Bundeswehrului“. La Paris s-a de
clarat din cercuri oficiale că 
„Franța nu se va considera legată 
de vreo interzicere a experien
țelor nucleare“.

Salutînd tratatul elaborat, po
poarele înțeleg să-și intensifice 
eforturile pe care le depun pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru con
solidarea păcii. In acest spirit, R.P. 
Romînă și poporul său își vor aduce 
și pe viitor contribuția la lupta pen
tru realizarea dezarmării generale 
și totale, pentru noi măsuri de des
tindere a încordării internaționale.

A. CERNEA 

fățarnic al amendamentelor ameri
can și englez.

Ca urmare a adoptării acestor a- 
mendamente, rezoluția senegaleză—* 
etiopiană a fost denaturată, așa în- 
cît Consiliul economic și social al 
O.N.U. a refuzat s-o adopte. Discu
tarea problemei participării R.S.A. 
la Comisia economică O.N.U. pentru 
Africa a fost întreruptă provizoriu 
și va fi reluată în zilele următoare.

PARIS 26 (Agerpres). — Ziarul 
„Le Monde“ publică un articol sem
nat de liderul Partidului socialist 
francez, Jules Moch, în care acesta 
arată că „guvernul francez comite o 
greșeală periculoasă presupunînd că 
Franța poate rămîne indiferentă față 
de interzicerea experimentării armei 
nucleare și că ea își va putea conti
nua propriile experiențe“.

„Ca și pînă acum, rămîne de ne
conceput și demn de compătimire 
faptul că guvernul nostru s-a eschi
vat de la tratativele de la Moscova, 
scrie Jules Moch. Din această izola
re noi nu cîștigăm nimic, dar abso- 

dării internaționale și va fi un factor 
pozitiv în lupta popoarelor pentru 
pace și împotriva primejdiei unui 
nou război mondial“.

împreună cu U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste, țara noastră, militând 
cu consecvență pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru rezolva
rea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru triumful coexis
tenței pașnice, a arătat în repetate 
rînduri la Organizația Națiunilor 
Unite, în Comitetul celor 18 state 
de la Geneva și în alte foruri inter
naționale din care face parte că in
terzicerea experiențelor nucleare 
este imperios necesară ca un prim 
pas spre alte măsuri în direcția de
zarmării și destinderii internațio
nale.

Cererea cu privire la interzicerea 
experiențelor a fost una din prin
cipalele revendicări a nenumărate 
și puternice acțiuni de masă, între
prinse în întreaga lume. Cu drept 
cuvînt, numeroase agenții de presă 
și ziare din diferite țări declară că 
acordul de la Moscova va fi primit 
de popoare cu „ușurare și recunoș
tință“. Pericolul căderilor și rezidu
urilor radioactive rezultate din expe
riențele nucleare îngrijorează în
treaga omenire cu atît mai mult cu 
cît efectele lor dăunătoare asupra 
generațiilor prezente și viitoare nu 
sînt studiate și cunoscute încă pînă 
la capăt.

Constituie un adevărat angaja
ment față de opinia publică faptul 
că cele trei puteri, care au parafat 
tratatul, și-au exprimat, chiar în

Un „lobby“ portughez dincolo de Atlantic
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

După cum reiese din relatările agen
ției Associated Press, un „lobby“ 
portughez desfășoară o amplă acti
vitate în Statele Unite în favoarea 
politicii coloniale a Portugaliei în 
Africa. („Lobby“ este denumirea da
tă în engleză diverselor grupuri ca
re reprezintă anumite interese, prac- 
ticînd traficul de influență și alte 
metode, de obicei ilegale). Activitatea 
acestui „Lobby“ este condusă de un 
anume Martin Thomas Camacho, a- 
vocat american de origine portughe
ză și sprijinită de Thomas Pam 
O’Neill junior, membru democrat al 
Camerei Reprezentanților din partea 
statului Massachusetts. Ancheta pe 
care a efectuat-o comisia Congre
sului american a stabilit că Camacho 
primește pentru serviciile sale 400

cercarea de lovitură de stat din luna 
martie anul curent.

Două persoane, printre care Abo 
Nassour, fost ministru de stat și mi
nistru de interne, au fost condamnate 
la moarte, iar alte trei persoane, prin
tre care fostul președinte al Adunării 
Naționale, au fost condamnate la în
chisoare pe viață. Totodată, alți 10 
participanți la complot au fost con
damnați la închisoare între 15 și 20 
de ani.

PARIS. Agențiile de presă anunță că 
la Paris sînt judecați cinci ofițeri ai 
armatei franceze, împreună cu fostul 
colonel Pierre Chateau-Jobert, care 
sînt acuzați că au fost în legătură cu 
membrii organizației armate secrete 
(O.A.S.), a cărei căpetenie se ascunde 
în Spania.

Premierea unul film romînesc 
pentru copii

MADRID. La 25 iulie s-a înche
iat Festivalul internațional al fil
mului pentru copii care s-a des
fășurat timp de mai multe zile la 
Gijon (Spania). Juriul festivalului 
a decernat marele premiu de aur 
filmului romînesc de scurt metraj 
„De dragul prințesei“, realizat de 
Ion Popescu-Gopo.

NAIROBI. La 25 iulie, guvernul 
din Zanzibar a făcut cunoscut pri
mului. ministru al Kenyei că gu
vernul Zanzibarului este „de acord 
în principiu cu crearea Federației 
Africii răsăritene și aderă la de
clarația de la Nairobi a șefilor de 
guverne a celor trei țări care ur
mează să facă parte din proiectata

Tn urmă cu o săptămînă, funcționarii Ministerului de Finanțe al Belgiei 
au declarat o grevă generală în sprijinul revendicărilor lor economice și în semn 
de protest împotriva intenției autorităților de a declara în afara legii sindicatele 
unitare din cadrul ministerului. In fotografie : Un pichet de greviști în fața 
Ministerului de Finanțe din Bruxelles.

Represiunile sîngeroase din Irak pro
voacă indignare în întreaga lume. Zi
lele trecute, 300 de irakieni din capitala 
Angliei au organizat un marș de pro
test în fața ambasadei irakiene cerînd 
să se pună capăt războiului împotriva 
kurzilor.

In sprijinul Independenței Maltei
LONDRA. Organizația engleză 

„Mișcarea pentru eliberarea coloniilor“ 
a dat publicității o declarație în care 
cere ca la conferința constituțională 
cu privire la viitorul Maltei să fie sta
bilită o dată cît mai apropiată pentru 
acordarea independenței acestui teri
toriu.

de dolari pe săptămînă din partea 
autorităților portugheze prin inter
mediul firmei americane „Selvage 
and Lee“. Retribuția pe care o pri
mește O’Neill nu a fost precizată, 
dar s-a stabilit că el participă la ac
tivitatea „lobby“-ului în mod frec
vent. Astfel, din însărcinarea aces
tui „lobby“ el a rostit în octombrie 
în Camera Reprezentanților o cu- 
vîntare de apărare a politicii colo
nialiste portugheze în Africa și a 
pus la dispoziția „lobby“-ului pro
priile sale birouri din Washington.

S-a stabilit, de asemenea, că firma 
„Selvage and Lee“ primește din sur
se portugheze aproximativ 500 000 
de dolari pe an, sumă cheltuită, du
pă toate probabilitățile, pentru spri
jinirea activității „lobby“-ului.

federație — Tanganica, Uganda și 
Kenya. El a arătat, de asemenea, 
că primul ministru al Zanzibaru
lui, Mohammed Shamte, va partici
pa la întâlnirea șefilor de guverne 
din țările Africii de răsărit, care 
va avea loc la 10 august la Dar-Es- 
Salam, pentru a continua discuta
rea problemei creării federației.

Manolis Glezos a sosit 
la Moscova

MOSCOVA. La 25 iulie, eroul na
țional al Greciei, cunoscutul ziarist și 
fruntaș al vieții publice Manolis Gle- 
zos, împreună cu soția și fiul, au sosit 
la Moscova venind de la Viena. La 
Moscova, lui Manolis Glezos i se va 
înmîna diploma de laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare“, cu care a fost 
distins anul acesta pentru merite re
marcabile în lupta pentru menținerea 
și întărirea păcii.

HAGA. După cum anunță ziarul 
„De Folkskrant“, un avion de vînă- 
toare olandez, de la baza militară ae
riană Eindhoven, a lansat, din cauza 
unor defecțiuni tehnice, două rachete 
încărcate. Rachetele au căzut în apro
piere de șoseaua Rensvaude-Planken- 
Vamheis (în regiunea Edervein), dar 
nu au explodat.

ATENA. Ziarul „Kathimerini" a- 
nunță că vineri dimineața factorii 
poștali din Atena au declarat o grevă 
de 48 de ore, în semn de protest îm
potriva refuzului autorităților de a le 
satisface revendicările privind îmbu
nătățirea salariilor și a condițiilor de 
muncă.
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