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Comunicat cu privire la Consfătuirea primilor secretari 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C. A. Ï. R.

Tinerețea orașului. (Noi blocuri pe bulevardul Lacul Tei din Capitală).între 24 și 26 iulie 1963 a avut loc la Moscova 
Consfătuirea primilor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și muncitorești și a 
șefilor de guverne ale țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările Consfătuirii au participat primii secre
tari ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și șefii de guverne ale Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romine, Republicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Participanții la consfătuire au examinat raportul 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. cu privire la activi
tatea desfășurată în vederea înfăptuirii hotărîrilor 
Consfătuirii din iunie 1962 a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și au discu
tat problema privind sarcinile dezvoltării ulterioare a 
colaborării economice dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

Viața confirmă pe deplin justețea concluziei la care 
a ajuns Consfătuirea din iunie, și anume că „legile 
obiective ale construcției socialiste, dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție ale țărilor socialiste, comuni
tatea intereselor vitale ale popoarelor acestor țări de
termină o apropiere tot mai strînsă între diferitele 
economii naționale“.

Experiența colaborării între țările membre ale 
C.A.E.R. dovedește justețea „principiilor fundamen
tale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii“ 
aprobate de Consfătuirea din iunie.

La consfătuire s-a subliniat în unanimitate că, da
torită activității depuse în cadrul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, s-a făcut un pas înainte în 
domeniul îndeplinirii Programului de lungă durată de 
lărgire și întărire a colaborării economice și tehnico- 
științifice între țările membre ale C.A.E.R., trasat în 
iunie 1962. Colaborarea economică între țările socia
liste, colaborare care se dezvoltă pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectării stricte a suveranită
ții, întrajutorării tovărășești, avantajului reciproc, 
contribuie la cucerirea de către sistemul mondial so
cialist a unor noi poziții în domeniul întăririi puterii 
sale economice, al dezvoltării științei și tehnicii, ridi
cării nivelului de trai al oamenilor muncii, în între
cerea economică pașnică cu capitalismul.

Țările socialiste își mențin ferm întîietatea în ce 
privește ritmul dezvoltării economiei. In anul 1962, în 
țările membre ale C.A.E.R. producția industrială a spo
rit în comparație cu anul precedent cu aproximativ 
9 la sută, în timp ce în țările capitaliste ale Europei 
occidentale ea a sporit cu 4 la sută. S-a obținut o con
siderabilă creștere a producției în multe domenii ho- 
tărîtoare ale producției industriale. Astfel, în țările 
membre ale C.A.E.R. producția de energie electrică a 
sporit într-un an cu 11,4 la sută; petrol — 11,5 la sută; 
ciment — 10,2 Ia sută ; mase plastice și rășini sinte
tice — 20,7 la sută; îngrășăminte azotoase — 15,3 la 
sută. S-au lărgit livrările de mașini, îngrășăminte mi
nerale, substanțe toxo-chimice și alte mijloace tehnice 
materiale destinate agriculturii. A sporit producția de 
mărfuri de consum popular și îndeosebi de mărfuri 
pentru satisfacerea nevoilor culturale și de trai și de 
obiecte de uz casnic. Cea mai mare parte din sporul 
producției industriale a fost obținută prin creșterea 
productivității muncii.

în timp ce sistemul mondial al socialismului, sco- 
țînd la iveală uriașele sale posibilități și avantaje 
continuă să se dezvolte în mod stabil și planic, dez
voltarea sistemului capitalist se caracterizează prin 
instabilitate, prin ascuțirea contradicțiilor ce-i sînt 
proprii.

Consfătuirea a relevat faptul că în anul precedent 
s-a lărgit și s-a întărit côlaborarea bilaterală și mul
tilaterală dintre țările membre ale C.A.E.R., s-au în
deplinit cu succes acordurile încheiate anterior în 
diferite domenii ale colaborării, cum ar fi, de pildă, 
între U.R.S.S. și R.D.G. — în dezvoltarea industriei 
chimice, între R.D.G. și R-P. Polonă — în dezvoltarea 
extracției de cărbune brun, între R. P. Romînă,

R.D.G., R. S. Cehoslovacă și R. P. Polonă — în con
strucția unui combinat de celuloză. După consfătui
rea din iunie 1962 colaborarea s-a dezvoltat în con
tinuare. între Republica Populară Ungară și U.R.S.S. 
s-a ajuns la o înțelegere cu privire la colaborarea în 
domeniul producției de alumină și aluminiu ; în
tre Republica Populară Polonă și Uniunea Sovie
tică — cu privire la colaborarea în producția de 
îngrășăminte de potasiu ; între Republica _ Popu
lară Bulgaria și Republica Populară Romînă — 
cu privire la proiectarea unei centrale electrice pe 
Dunăre ; între Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Populară Ungară — cu privire la construi
rea unei centrale electrice pe Dunăre ; între U.R.S.S. 
și majoritatea țărilor membre ale C.A.E.R. — cu pri
vire la colaborarea în vederea construirii mine[ de 
fosforit de la Kingissepp. Au fost adoptate hotărîri 
în legătură cu organizarea unei mai strînse colabo
rări între țările membre ale Consiliului în domeniul 
producției și desfacerii rulmenților, creării unui 
parc comun de vagoane de marfă, în domeniul acti
vității valutar-financiare și bancare. A fost organizat 
Institutul internațional pentru standardizare. A în
ceput să funcționeze Direcția centrală de dispecerat 
a sistemelor energetice interconectate.

Au fost date în exploatare înainte de termen sec
toarele conductei de petrol „Prietenia“ de pe teri
toriile R. S. Cehoslovace și R. P. Ungare. La sistemele 
interconectate anterior ale R. P. Ungare, R. D. Ger
mane, R. P. Polone și R. S. Cehoslovace a fost conec
tat sistemul energetic vest-ucrainean și a început li
vrarea de energie electrică de către U.R.S.S. R. P. 
Ungare.

Organele Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
au efectuat calculele preliminare ale balanței de 
combustibil și energie a țărilor europene de demo
crație populară pentru perioada pînă în 1980, ceea 
ce a permis să se scoată la iveală problemele a că
ror soluționare cere eforturi comune pe viitor.

în 1962 volumul comerțului reciproc dintre țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut cu 14 la sută în com
parație cu anul 1961, în condițiile creșterii globale 
a comerțului lor exterior cu 10 la sută. Totodată, 
livrările reciproce de mașini și utilaje au crescut cu 
21 la sută, ceea ce constituie o mărturie a adîncirii 
diviziunii internaționale socialiste a muncii în dome
niul construcțiilor de mașini.

Considerînd comerțul internațional ca una din_ cele 
mai importante condiții ale lărgirii colaborării între 
statele cu orînduiri social-economice diferite, țările 
membre ale C.A.E.R. au continuat să-și dezvolte cu 
succes relațiile economice cu alte state.

în anul 1962 volumul comerțului exterior al țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu statele capitaliste a crescut 
cu 9 la sută în comparație cu anul precedent, din 
care cu țările în curs de dezvoltare din punct de 
vedere economic — cu 19 la sută.

Extinderea legăturilor economice între țările 
membre ale C.A.E.R. și statele independente din Asia, 
Africa și America Latină corespunde năzuinței po
poarelor din aceste state spre dezvoltarea economiei 
lor naționale și întărirea independenței de stat, con
tribuie la creșterea prestigiului țărilor socialiste în 
rîndurile popoarelor ce se eliberează de sub jugul 
colonial.

Discriminarea aplicată în domeniul comerțului de 
către Statele Unite ale Americii și aliații lor din cadrul 
N.A.T.O. frînează dezvoltarea relațiilor economice cu 
statele capitaliste dezvoltate din punct de vedere in
dustrial.

Țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, acordînd o mare însemnătate extinderii re
lațiilor comerciale și economice internaționale, se 
pronunță pentru convocarea Conferinței internaționale 
a O.N.U. în problemele comerțului și dezvoltării. Una 
din sarcinile fundamentale ale acestei conferințe tre
buie să fie crearea unei organizații comerciale inter
naționale în care, pe baza deplinei egalități în drep
turi, să fie reprezentate toate regiunile și țările lumii.

Participanții la Consfătuire au apreciat pozitiv

Lucrările agricole de vară 
la timpul optim

Recoltările de vară se 
apropie de sfîrșit. Anul 
acestâ mecanizatorii și 
colectiviștii, îndrumați 

! permanent de consiliile 
; agricole, au organizat 

mai bine muncile de 
vară și au folosit în
treaga capacitate a par
cului sporit de mașini, 
reușind să scurteze pe
rioada de recoltare 
a cerealelor păioase. 
Griul a fost recoltat de 
pe o suprafață cu 
250 000 hectare mai ma
re decît cea realizată 
pînă la aceeași dată în 
anul trecut, deși seceri
șul a început anul a- 
cesta mai tîrziu.

Secerișul griului și 
secarei s-a terminat în 
regiunile București, 
Dobrogea, Galați, Plo
iești, Oltenia, Banat, 
Argeș și Iași, Recolta
rea griului continuă pe 
măsură ce culturile a- 
jung la coacere în re
giunile din Ardeal și 
nordul țării. Secerișul 
orzului de toamnă s-a 
terminat în toate regiu
nile, iar al mazării în 6 
regiuni, pripțre care 
București, Dobrogea și 
Oltenia.

După cum rezultă din 
datele Consiliului Su
perior al Agriculturii,

griul și secara au fost 
recoltate de pe 93 la 
sută din suprafața cul
tivată, iar mazărea de 
pe 86 la sută. Totodată 
s-a treierat aproape 70 
la sută din recolta de 
grîu și mazăre și peste 
80 la sută din cea de 
orz. Treierișul s-a in
tensificat mult în ulti
ma săptămînă în regiu
nile din sudul și vestul 
țării, unde, pe lîngă 
combinele existente, au 
fost folosite și batozele 
cu întreaga lor capaci
tate de lucru. în unele 
regiuni însă, ca : Mu- 
reș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Brașov, Hu
nedoara, Bacău și Su
ceava se menține încă 
un decalaj între seceriș 
și treieriș.

După terminarea 
stringerii recoltei în 
multe unități agricole 
socialiste continuă cu 
toate mijloacele execu
tarea arăturilor de va
ră. Mecanizatorii și co
lectiviștii din regiunile 
Galați, București, Olte
nia, Crișana, Dobrogea 
și Banat ,au arat pînă 
acum cele mai mari su
prafețe. în întreaga ța
ră arăturile au fost e- 
xecutate pe 26 la sută 
din suprafețele de pe

care s-a strîns recolta 
de cereale păioase. Au 
fost însămînțate cu 
plante furajere peste 
325 000 hectare, cea mai 
mare suprafață cu cul
turi duble fiind reali
zată în regiunea Bucu
rești.

Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă 
ca. în continuare, în 
regiunile unde nu s-a 
terminat strîngerea re
coltei, să se folosească 
din plin mașinile pen
tru urgentarea seceri
șului și a treierișului și 
terminarea în cîteva zi
le a treierișului mază
rii. în toate regiunile 
sînt necesare măsuri 
pentru intensificarea a- 
răturilor de vară și în- 
sămînțarea unor supra
fețe cît mai mari cu 
plante de nutreț.

în regiunile din su
dul țării a început în- 
silozarea porumbului, 
lucrare ce se va desfă-, 
șura in curînd în toată 
țara. Este necesar ca 
unitățile agricole socia
liste să organizeze în 
bune condiții, desfășu
rarea acestei acțiuni 
pentru ca recoltarea și 
însilozarea să se facă la 
timp și să se asigure un 
nutreț de bună calitate.

(Agerpres)

in regiunea iași

S-a terminat recoltatul păioaselor
IAȘI (coresp. „Scînteii“). Colecti

viștii. mecanizatorii din G.A.S. și 
S.M.T. din regiunea Iași au termi
nat recoltatul păioaselor de pe în
treaga suprafață de peste 148 000 ha. 
Paralel cu recoltatul s-a efectuat 
și treieratul. Pînă în prezent s-a tre

ierat peste 54 la sută din recoltă. 
In numeroase gospodării colective 
printre care cele din Tîrzii, Oțeleni, 
Grumezoaia, Ivănești, Mircești, Al. I. 
Cuza și altele datorită bunei organi
zări a muncii la arii s-a reușit să 
se termine și treieratul.

(Continuare în pag. IlI-a)

Comunicat cu privire la ședința Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală

La 26 iulie 1963, la Moscova a avut loc o ședință 
ordinară a Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală.

La ședință au participat :
Din partea Republicii Populare Bulgaria — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Stanko Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dobri Djurov, 
ministrul apărării naționale ;

Din partea Republicii Socialiste Cehoslovace — 
Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia și președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Viliam Siroky, președintele guvernului, 
Otakar Simunek, vicepreședinte al guvernului, Bohu- 
mir Lomsky, ministrul apărării naționale ;

Din partea Republicii Democrate Germane — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. și președin
tele Consiliului de Stat, Willi Stoph. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, Erich Honecker, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Heinz Hofmann, ministrul 
apărării naționale, Otto Winzer, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare Polone — Wladi- 
slaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Jo
zef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri. 
Zenon Kliszko, secretar al C.C. al P.M.U.P., Marian 
Spychalski. ministrul apărării naționale ;

Din partea Republicii Populare Romine — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R. și pre

ședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare Ungare — Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. și președin
tele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc un
gar, Lajos Czinege, ministrul apărării naționale, Ka- 
roly Erdei, locțiitor al ministrului afacerilor externe ;

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
— N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de Miniștri, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, mareșalul Uniunii Sovie
tice R. 1. Malinovski, ministrul apărării.

La ședința Comitetului Politic Consultativ au fost 
examinate probleme legate de starea forțelor armate 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. 
Raportul în această problemă a fost prezentat de 
mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, coman
dantul suprem al Forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia.

în urma discuțiilor și a schimbului de păreri în 
aceste probleme au fost adoptate hotărîri corespun
zătoare.

Ședința Comitetului Politic Consultativ s-a desfășu
rat într-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă 
și unanimitate.

Realizări în industria 
electrotehnică

Industria electrotehnică a realizat 
peste plan în prima jumătate a anu. 
lui mai mult de 4 600 de motoare e- 
lectrice. Un aport deosebit la obți
nerea acestui succes au adus Uzi
nele de mașini elctrice-Bucu- 
rești care produc un sortiment bogat 
de motoare pentru nave, macarale, 
echipament pentru locomotive Diesel 
electrice, demarouri pentru autoca
mioane, grupuri electrogene etc. Co. 
lectivul acestor uzine a adus anul a- 
cesta noi îmbunătățiri caracteristici
lor tehnice ale motoarelor electrice, 
reducînd totodată consumul de me
tal. De exemplu, prin reproiectarea 
motoarelor asincrone pentru schelele 
petroliere, consumul specific de ma
terie primă a fost redus pe fiecare 
bucată cu circa 20 la sută. Nume
roase motoare electrice au fost per
fecționate prin reproiectare și de că
tre colectivul Uzinelor „Electropu- 
tere“ din Craiova, întreprindere cu 
o pondere importantă în industria 
electrotehnică a țării. în reproiecta
rea motoarelor electrice, muncitorii 
și tehnicienii s-au ocupat de redu
cerea continuă a greutății lor, de 
creșterea puterii acestora și de obfi- 

I nerea unei economicități maxime în 
I exploatare. (Agerpres)

Utilaje moderne
în acest an. producția sectorului 

de confecții sporește cu peste 38 la 
sută față de cea realizată în anul 
1960. în vedetea asigurării acestui 
important spor și îmbunătățirii cali
tății produselor au fost luate mă
suri multilaterale de dezvoltare a 
întreprinderilor și modernizare a u- 
tilajelor.

în ultimul timp s-a dezvoltat ca
pacitatea de producție a fabricilor 
de confecții din Rm. Sărat, Bîrlad,

Arad și altele, întreprinderile au fost 
înzestrate cu mașini moderne de 
montat mîneci, mașini de cusut și 
rihtuit, mașini de prins nasturi, pre
singuri de călcat etc. Numai în 
cursul anului trecut, fabricile de 
confecții au primit 700 de mașini de 
cusut industriale noi, aproape 600 
de mașini speciale de cusut și al
tele. Acțiunea de înzestrate a fabri
cilor cu utilaj modern continuă.

300 de curse pe întinsul apelor

Fontă mai multă și de bună calitate
Furnaliștii uzinei noastre au pășit 

în acest an cu bune rezultate. Gra
ficul întrecerii socialiste consemna 
la sfîrșitul anului trecut aproape 
9 000 de tone de fontă peste plan. 
La cele două furnale, indicii de uti
lizare au crescut față de anul 1959 
cu 320 kg de fontă pe fiecare metru 
cub de volum util. S-a redus totoda
tă consumul de cocs și a fost îmbu
nătățită simțitor calitatea fontei. A- 
ceste realizări constituiau pentru noi 
o garanție că sarcinile acestui an
— indici mai înalți de utilizare cu 
un consum de cocs redus și îmbu
nătățirea calității fontei — vor fi în
deplinite. Am stabilit în acest scop 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Trebuie spus că primele luni 
ale acestui an nu ne-au adus rezul
tatele așteptate. Unele cazuri de a- 
provizionare neritmică cu materii 
prime, de întreținere necorespunză
toare a agregatelor, de abateri de 
la disciplina tehnologică, au îngreu
nat îndeplinirea principalilor indica
tori ai planului.

Pentru recuperarea rămînerii în 
urmă și pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecere, condu
cerea uzinei, organizația de partid, 
întregul colectiv de furnaliști și-au 
îndreptat eforturile spre asigurarea 
unui mers continuu, uniform și in
tens al furnalelor. Acest obiectiv, 
care însemna de fapt cheia sporirii 
producției de fontă, a fost realizat 
treptat prin aplicarea în procesul de 
producție a unor măsuri tehnice și 
organizatorice eficiente. Furnalul 
nr. 2, care era în cel de-al 7-lea an 
de funcționare, a fost oprit pentru 
reparații capitale. în timpul opririi 
furnalul a fost modernizat. Maca
raua de șarjare a fost perfecționată, 
sporind astfel cu 30 la sută capaci
tatea ei de încărcare. S-a montât 
o mașină modernă de gstupat cu 2 
cilindri care elimină pe deplin mer
sul redus al furnalului după fiecare 
descărcare. Mașina de turnat fontă 
pe bandă a fost de asemenea repa
rată. fapt care a permis sporirea 
capacității de turnare. La furnal 
s-au mai adus și alte îmbunătățiri
— toate în scopul ridicării parame
trilor de funcționare.

Furnaliștii noștri nu s-au oprit 
numai la aceste modernizări. Ei au 
văzut în timpul destinat pornirii 
furnalului o importantă rezervă de 
sporire a producției de fontă. Tova
rășii Nicolae Pilly, Doinei Frențoni 
și alții au conceput o metodă nouă

de încărcare a furnalului fără a 
mai aștepta răcirea lui după încăl
zire. în felul acesta furnalul a in
trat în „cadența“ normală a produc
ției în numai 48 de ore față de 
8—10 zile cît dura înainte. A rezul
tat un cîștig de aproape 1 800 tone 
de fontă. Noua metodă a fost îm
părtășită și furnaliștilor hunedo- 
reni, care au aplicat-o cu rezultate 
bune la furnalul nr. 3.

Au mai fost și alți factori asupra 
cărora noi am acționat sistematic și 
care au determinat ridicarea indi
cilor de utilizare a agregatelor. Au 
fost luate măsuri pentru reducerea 
timpului de mers încetinit și de o- 
prire a furnalului. în acest scop

Din experiența furnaliștilor 
de la Călan

s-au stabilit grafice precise de re
parații și revizii periodice pe agre
gate, a fost organizată mai bine 
munca echipelor de întreținere. Da
torită acestui fapt durata diferite
lor intervenții — schimbarea guri
lor de fontă, a șuberelor de aer 
cald, reparațiile la macarale etc. — 
s-a redus simțitor. în trimestrul II, 
de pildă, volumul timpului de mers 
redus Ia furnalul nr. 1 a scăzut cu 
peste 300 de ore față de trimestrul 
I. Tot pentru a folosi din plin ca
pacitățile furnalelor noastre, ne-am 
îndreptat mai mult atenția spre a- 
plicarea unei tehnologii corespunză
toare : dozarea corectă a șarjelor 
după rețetă comună ambelor furna
le, menținerea nivelului optim de 
încărcare și respectarea graficelor 
de elaborare a fontei și zgurei, com
pletarea aparaturii de măsură și 
control și altele.

Cu bune rezultate s-a acționat și 
în ce privește creșterea intensității 
de ardere în furnale. Echipele de 
întreținere au asigurat o bună etan
șeitate a conductelor, eliminînd pier
derile de aer. Suflanta A.K.A., con
struită la un înalt nivel tehnic de 
către colectivul uzinei constructoare 
de mașini din Reșița, ne-a ajutat să 
sporim debitul și presiunea aerului 
suflat. Prin perfecționarea instala
țiilor, îndeosebi la furnalul nr. 2, la 
caupere, a fost ridicată temperatura 
de încălzire a aerului.

întreg acest ansamblu de măsuri 
și-a spus cuvîntul. Planul pe primul 
semestru al anului a fost încheiat 
cu 3 zile înainte de termen, iar în 
prezent graficele înregistrează peste 
2 000 tone de fontă mai mult decît 
prevedea planul. Această depășire 
corespunde unor indici de utilizare 
mai mari cu 62 kg fontă față de 
realizările din anul trecut. Stăm 
bine și în ce privește calitatea fon
tei. Dacă în ianuarie și februarie 
procentul de declasate depășea de 4 
ori cifra admisă, în lunile următoare 
declasatele nu s-au ridicat nici mă
car la un procent. Pentru a trimite 
uzinelor constructoare de mașini din 
tară fontă de bună calitate, au fost 
luate măsuri care urmăresc separa
rea zgurei de fontă Ia furnal și la 
bandă, perfecționarea desulfurării. 
omogenizarea fontei lichide prin 
descărcarea ambelor furnale în 
aceeași oală. Vom continua încercă
rile de barbotare a fontei lichide cu 
gaz metan în vederea ridicării cali
tăților ei mecanice.

Realizările de pînă acum în ridi
carea indicilor de utilizare și îmbu
nătățirea calității fontei pot fi încă 
mult dezvoltate. Mai există serioase 
rezerve de creștere a productivității 
muncii și îndeosebi de reducere a 
consumului de cocs. Măsurile ce vor 
fi luate în continuare, sprijinul pe 
care îl vom primi din partea minis
terului nostru sînt îndreptate toc
mai în această direcție. Sîntem ho- 
tărîți ca la sfîrșitul anului să ra
portăm succese și mai însemnate în 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan.

ACHIM CHIRLOABA 
inginer șef

ION STOICOI 
șeful secției furnale 

Uzina „Victoria“ — Călan

Motonava „Transilvania" s-a în
tors din Marea Mediterană după cea 
de-a 300-a cursă pe întinsul apelor. 
Distanța pe care a parcurs-o este 
mai mare decît de o sută de ori 
lungimea Ecuatorului. Pe motonavă 
există cabine confortabile pentru a- 
proape 400 de persoane, restaurant, 
club, bibliotecă, sală de dans. Echi
pajul este format din marinari în
cercați, dintre care mulți lucrează 
pe navă de ani de zile.

Scrisori din stațiunile de odihnă
Zilnic, pe adresa Uzinelor „Grivița 

Roșie“ sosesc scrisori și cărți poștale, 
ilustrate din cele mai pitorești locuri 
ale țării — Eforie. Vatra Dornei, 
Lacul Roșu. Călimănești, Borsec — 
trimise de muncitori, tehnicieni și 
funcționar; aflați la odihnă și trata
ment.. în primele 6 luni ale anului 
au plecat. în diferite stațiuni bal- 
neo-climaterice. 500 de salariați din 
uzină. Pînă la sfîrșitul anului vor 
mai pleca alte cîteva sute. (De la 
Gh. E. Dumitru, coresp. voluntar).

Locuințe noi
La Cluj în cartierul Grigorescu 

— cel mai mare șantier de con
strucție de locuințe din oraș, pe 
străzile Dragalina și Dacia, precum 
și în alte cartiere ale orașului s-au 
dat recent în folosința oamenilor 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului aproape 400 de a- 
partamente. Alte circa 400 de apar
tamente sînt în curs de finisare șî 
vor fi predate în curînd locatarilor. 
O parte din noile blocuri sînt pre
văzute la parter cu complexe co
merciale.T E L E G R A MĂ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat Președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, următoarea 
telegramă :

Poporul romîn împărtășește sentimentele de durere ale poporului 
iugoslav șl ale familiilor celor dispăruți în urma cutremurului din 26 
iulie 1963 de la Skoplje. In numele poporului romîn și al meu personal, 
vă transmit dv și familiilor celor care au pierit în această catastrofă 
cele mai sincere și profunde condoleanțe.
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Recoltă de sezon (Foto : Agerpres)

FILME POtZENTATE CD PRILEJUL 
ANIVERSĂRII CREĂRII P.H. S D P.

In preajma celei de-a 60-a aniver
sări a creării Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Rusia, pe ecra
nele unor cinematografe din Bucu
rești, Craiova, Galați, Brașov, Timi
șoara, Cluj, Iași, Hunedoara sînt pre
zentate o serie de filme sovietice 
printre care : „Crucișătorul Potem
kin“, „La începutul secolului“, „Anul 
1918“, „Dimineața mohorîtă", „Co
munistul“, „Cerul Balticei", „Ani în
flăcărați", „Contemporanul secolu
lui", „Surorile", „Colegii“, „9 zile 
dintr-un an", „Soarta unui om“, 
„Balada soldatului“, „Prietenul nos
tru comun", „Pîine și trandafiri“, 
Două vieți", „Oameni și fiare“.

Poștă nouă la Brad
BRAD (coresp. „Scinteii").— 

noul centru al orașului Brad a fost 
dată ieri în folosință o clădire 
modernă pentru poștă. Aici s-au des
chis ghișee poștale pentru deservirea 
cetățenilor, cabine telefonice, o sta
ție de radioficare. In prezent se lu
crează la instalarea noii centrale te
lefonice.

In

CĂRȚI PENTRU MICII CITITORI
Victor Eftimiu: U l e

„Omuleț" este un băiețandru orfan, 
un copil al nimănui, cioban al tur
mei satului din legendă. El ascunde 
în inimă cele mai frumoase simțiri, 
adine reprezentative pentru structu
ra sufletească a poporului. Simplu 
în purtări, calm și cugetat, cu ochi 
pătrunzători, viteaz fără ostentație, 
disprețuind falsele onoruri de la 
curtea împăratului, săritor și drept — 
acesta este < 
basm al lui 
se urmărește 
cititorii mici, < 
îndeosebi, nu 
pînă n-o termină.

Țesătura 
întîmplări 
apar zmei, 
o zînă — 
un împărat și curtenii lui, ridicoli și 
lacomi etc. Firul epic este urmărit cu

Omuleț, eroul noului 
Victor Eftimiu. Basmul 
cu plăcere și, desigur, 
cărora li se adresează 

i lasă cartea din mînă

basmului este bogată în 
și motive tradiționale : 
balauri aplecați spre jaf, 
rudă a homericei Circe,

măiestrie, personajele sînt bine relie
fate. Vorbind de pildă despre fluie
rul vrăjit întîlnit și în unele povestiri 
populare sau in isprăvile vestitului 
Păcală, poetul știe să definească la
pidar semnificația reală a unor ase
menea obiecte ce dobîndesc în 
basme însușiri supranaturale.

Cu mijloacele basmului sînt su
gerate marile lupte ale poporului îm
potriva asupritorilor conduși de trîn- 
davul și timpul împăiat. Rămîne în 
memorie descrierea unor figuri g- 
dioase dintre curteni (Logofătul, Gî- 
dilici). Cu simpatie sint desenate ti
purile pozitive, în primul rînd neîn
fricatul Omuleț, apoi Baciul, sătenii, 
ființa grațioasă și plină de surprize 
a Zînei. Ca în orice basm, totul se 
sfîrșește cu victoria binelui asupra 
răului.

„Omuleț" reprezintă o atrăgătoare 
apariție editorială.

1

Mihai Negulescu!

Artă populară și artizanat Pe bază de abonament
Kiss Jenö:

Creația artizanală ocu
pă in țara noastră un loc 
mereu mai însemnat în 
producția unor bunuri de 
larg consum. Progrese 
îmbucurătoare s-au rea
lizat în domeniul textile
lor și al confecțiilor : se 
produc obiecte decorate 
simplu dar expresiv, pe 
o bună direcție de inspi
rație folclorică. Așa sînt, 
de pildă, seturile de masă 
(piese pentru fiecare ta- 
cîm, înlocuind fața de 
masă totală) produse de 
cooperativele „Muncitoa
rea“ din Topoloveni sau 
„Arta casnică“ din Sibiu, 
din pînză de in, cu bro
derie bine proporționată 
ca întindere și frumos 
compusă, realizată în cu
lori puține (de pildă roșu, 
albastru și auriu), armo
nizate cu tonul ocru al 
fondului de in. La fel — 
seturile din alesătură și 
acelea, foarte originale, 
dintr-o combinație de 
împletitură de pai și 
alesătură — și unele și 
altele produse de coope
rativa „Arta manuală“- 
Sibiu. Astfel de produse 
constituie un bun exem
plu de valorificare a cre
ației populare într-o 
concepție contemporană, 
în acord perfect cu arhi
tectura interioară a mo
bilierului de linie mo
dernă.

Aceeași sursă de inspi
rație folclorică o au și 
rochiile, bluzele sau gen- 
țile de alesătură cu gar
nituri de plastic (coop. 
„Arta manuală“-Sibiu), 
confecțiile de copii (coop. 
„Arta populară“ Cluj) și 
batistele de borangic 
brodate, create de coope
rativa „Muncitoarea“-To
poloveni.

Un alt sector care so
cotesc că se cere relevat, 
datorită unui bogat sor
timent și nivelului artis
tic al produselor este a- 
cela al împletiturilor. 
Cooperativa „Înfrățirea“ 
din București sau „Pres
tarea“ Sighișoara, produc

în forme și culori fru
moase genți, pălării, co
șuri de tot felul, obiecte 
de podoabă, jucării etc. 
Varietatea modelelor și 
calitatea se remarcă și la 
multe obiecte împletite 
din răchită (cooperativa 
„Arta aplicată“ București 
și „Înfrățirea“-Petica), la 
cele împletite din papură 
(cooperativa „Progresul“-

București, „Unirea“-Tg. 
Neamț, „Textila"-Sibiu 
secția Săliște etc. se bu
cură de o bună apreciere 
— în țară, și peste ho
tare. Dar alegerea de că
tre cei ce le produc a 
modelelor de covoare ur
mează, cred, uneori, o 
cale bătătorită, dictată 
mai mult de rutina suc
cesului comercial decît 
de dorința de a inova, de

orientarea producției co- 
voarelor dăinuie la une
le cooperative ideea gre
șită după care un co
vor calitativ superior — 
deci mai scump — tre
buie să fie neapărat în
cărcat ca decorație șt cu 
foarte multe culori. De a- 
ceea puținele încercări 
de interpretare contem
porană a folclorului în 
covor — încercări foarte

Cooperativa „Electrobobinajul' 
din București a inițiat o nouă for
mă de deservire a cetățenilor. 
Pentru a se crea posibilitatea în
treținerii în cît mai bune condi
ții a instalațiilor electrice și sa
nitare din locuințe, a aparatelor 
electrocasnice, cooperativa execută 
aceste lucrări pe bază de abona
ment. în cadrul abonamentului, 
„Electrobobinajul“ se obligă să ve
rifice o dată pe lună aparatele sau 
instalațiile respective. Cu acest 
prilej, specialiștii execută opera
țiunile de întreținere, verifică u- 

zura pieselor, le înlocuiesc 
pe cele defecte, dau in
strucțiuni asupra modului 
de exploatare a instala
țiilor și aparatelor electro
casnice. Dacă se ivesc de
fecțiuni între două verifi
cări, abonatul anunță coo

perativa. Pentru legătura directă 
cu abonații și primirea de comenzi, 
cooperativa „Electrobobinajul“ a 
amenajat și un centru special pe 
șoseaua Ștefan cel Mare 158 — te
lefon 12 95 99.

Deservirea pe bază de abona
ment este o inițiativă bună care 
merită să fie aplicată și de alte 
cooperative de prestări de servicii.

o o a111 acum P'

Carei) la cele din
frunze de porumb (co
operativa „Unirea“-Pe- 
clul Nou și „Grivița ro
șie“-Tîrnăveni).

Din păcate însă, cum
părătorii nu găsesc per
manent în magazinele de 
artizanat întreaga varie
tate sau măcar cea mai 
mare parte a sortimentu
lui produs de cooperati
ve în domeniul țesături
lor, confecțiilor și al 
împletiturilor. La aceasta 
se adaugă și faptul că nu 
sint antrenate în produc
ție o serie de centre de 
meșteri populari, iar ma
gazinele de artizanat cu 
profil general sînt insufi
ciente.

Intre piesele care con
tribuie la înfrumuseța
rea unei camere, covo
rul are un rol deosebit, 
deoarece influențează pu
ternic aspectul întregu
lui interior. De aceea, 
condiția acordării cu în
treaga arhitectură inte
rioară modernă — condi
ție valabilă de fapt pen
tru tot ce ne înfru
musețează apartamentul 
— se pune mai ales în le
gătură cu covoarele. Este 
adevărat că producția de 
covoare (scoarțe și covoa
re înnodate) a cooperati
velor „Arta populară“-

înțelegerea importantu
lui rol pe care îl joacă 
arta decorativă în dez
voltarea gustului pentru 
frumos.

Cum trebuie să fie co
vorul ? Nu orice model 
sau stil se potrivesc unui 
interior de apartament 
dintr-un bloc modern. U- 
nele tipuri dintre cele ol
tenești, dintre cele de Să- 
liște, maramureșene sau 
moldovenești — mai pu
țin încărcate și cu moti
vele decorative mai sim
plificate — 
monte în 
compoziții moderne 
arhitectură 
Altele însă, supraîncăr
cate ca decorație și avind 
o concepție a desenului 
foarte aproape de stiluri
le pompoase, fac corp 
străin în cadrul unui a- 
partament modern, mo
bilat simplu, fără orna
mentări ; ele dau came
rei un caracter hibrid.

Arta populară trebuie 
preluată creator și în ce 
privește covorul ; avem 
destule exemple de inter
pretare modernă a folclo
rului, chiar în producția 
artizanală de la noi din 
țară, și în ceramică, și în 
țesături (dintre care une
le mai sus amintite).

După părerea mea, în

pot intra ar- 
cadrul unei 

de 
interioară.

lăudabile — s-au făcut 
aproape numai în tehni
ca țesăturilor din deșeuri 
de lînă și bumbac. Pe a- 
ceastă linie ne par remar
cabile produsele coopera
tivei „Textila Mureș“-Tg. 
Mureș, covoare simple, 
luminoase, plăcute, păs- 
trînd caracterul tradițio
nal al țesăturii, dar acor- 
dîndu-se cu arhitectura 
de azi.

Probleme similare ridi
că, după părerea mea, și 
producția covoarelor înno
date, toate denumite con
vențional „persane“. Cele 
mai multe dintre covoa
rele de acest gen produ
se la noi îmi par de o 
policromie exagerată, cu 
motive decorative foarte 
puțin stilizate, ca acelea 
florale de tip persan sau 
turcesc.

Fără îndoială că e 
de datoria organelor 
UCECOM-ului, a Casei 
centrale de creație popu
lară nu numai să întă
rească neîncetat îndru
marea creației artizana
le, dar mai ales s-o ori
enteze într-o măsură și 
mai mare spre nivelul 
cerut de exigența cum
părătorilor.

Conf. univ. 
PAUL CONSTANTIN

Placheta de versuri a poetului clu
jean Kiss Jenö reînvie amintirile unui 
muncitor ceferist legate de luptele 
eroice ale proletariatului din februa
rie 1933. Pentru micii cititori, pentru 
„tinerii cu ochi de stele“, lumea ex
ploatării evocată de poet aparține 
unui trecut monstruos pe care din fe
ricire ei nu l-au cunoscut. Kiss Jenö 
își asumă astfel sarcina dificilă de 
a comunica la nivelul înțelegerii co
piilor aspecte fundamentale ale al
cătuirii sociale odioase și nedrepte 
de odinioară.

Poeziile introduc pe cititori în at
mosfera de muncă apăsătoare a a- 
telierelor Griviței, în februarie 1933. 
Din succesiunea epică a evenimente
lor narate se 
momente ale 
tărîrea de a 
va“), reacția 
nul“) sosirea
solidaritatea familiilor și a muncito
rilor din alte întreprinderi („Femei
le“, „E și fabrica de pîine"), repre
siunea sîngeroasă („Foc !“, „Sirena“).

desprind cu claritate 
luptei ceferiștilor: ho- 
declara greva („Gre- 
capitaliștilor („Telefo- 
armatei („Soldații“),

La magazinul „Arta populară“ din Capitală.

Valoarea educativă a volumului 
constă în efortul continuu al scriito
rului de a sensibiliza în imagini 
plastice idei prețioase pentru forma
rea conștiinței celei mai tinere ge
nerații de azi, pentru educarea ei în 
spiritul dragostei față de glorioasele 
tradiții de luptă ale clasei noastre 
muncitoare conduse de partid.

Traducerea Veronicăi Porumbacu, 
reliefează valorile poetice ale textu
lui, iar ilustrațiile lui Gion, incisive, 
cu dramatice contraste de alb și ne
gru, contribuie la evocarea patetică 
a evenimentelor.

Versurile inspirate ale tînărului 
poet Mihai Negulescu cîntă viața 
nouă, ferită de lipsuri și umilințe, a 
copiilor patriei noastre. Pentru Mi
hai Negulescu, ca și pentru alți poeți 
ai generației lui, evocarea copilăriei 
este străbătută de amintirea tragică 
a ororilor fascismului care au întu
necai anii luminoși ai primei vîrste 
(„Mica rapsodie", „Copil de parti
zan“). Emoția este puternică mai cu 
seamă atunci cînd planul amintirii 
se interferează cu acela al realității 
luminoase de azi („Cîntec de 
toamnă").

în versurile poetului revine adesea 
imaginea școlii — aspectul cel mai 
important al vieții tinerilor cititori 
(„Ani de școală", „în clasă" etc.), 
înțelegerea frumuseții, a rolului e- 
ducativ al muncii însoțește lărgirea 
orizontului cunoașterii. Alte versuri 
exprimă sentimentul de bucurie în 
fața unei naturi luminoase, echili
brate. Anotimpul preferat pare a fi 
toamna, cu farmecul culesului roade
lor și cu veselia primului clopoțel 
care anunță începutul anului școlar.

Pe fondul amplu al naturii sînt 
proiectate imaginile pline de viață 
ale construcției socialiste. Poetul se 
îndreaptă 
subliniază 
tructorilor 
(„Baraj"), 
(„Pădurile
mările adînci care au 
regiunilor țării („Jocul soarelui").

Cu excepția unor scăderi inerente 
începutului, volumul atestă un valo
ros temperament liric ce se poate 
realiza în creații mai ample, deopo
trivă de viguroase.

către peisajul de munte, 
semnificația

barajului 
activitatea

Prahovei“)

muncii cons- 
de la Bicaz 
petroliștilor, 

sau transfor- 
loc în viața

M. POP

Volumele au apărut în Editura tinere
tului.

Cititorii sotiiZjScinieii'
Manifestări

Un numeros detașa
ment de 
lucrează pe 
Capitalei. Ei 
pozifie 450 
de șantiere 
blioteci centrale, tota- 
lizînd peste 80 000 vo
lume de literatură be
letristică, tehnică și 
ideologică. In prima 
jumătate a acestui an, 
12 000 de muncitori, a- 
proape de două ori 
mai mul(i ca anul tre
cut, au împrumutat 
19 000 de volume dife
rite. Pentru construc
tori s-au întreprins nu
meroase acțiuni, de 
popularizare a metode
lor înaintată de muncă. ■ 
S-au organizat discuții 
colective în jurul unor 
cărți privind noi căi 
de sporire a producti
vității muncii Ia lucră
rile de instalafii, avan-

constructori 
șantierele 
au la dis- 
biblioteci 
și 13 bi-

culturale pentru
tajele înlocuirii mate
rialului lemnos cu pa
nouri metalice, carac
teristicile unor mașini 
și unelte moderne fo
losite la diverse opera
ții. Au avut loc recen
zii, simpozioane și alte 
maniiestări pe margi
nea unor lucrări mult 
solicitate 
„Cartea 
„Cartea 
„Cartea 
vopsitor"

Tot în 
luni ale acestui an s-au 
organizat pentru con
structori numeroase 
conferinfe pe teme teh- 
nico-știintifice, politice 
și ideologice, seri lite
rare, zeci de con
cursuri „Cine știe me
serie, cîștigă". Au fost 
vizionate 72 filme teh- 
nico-documentare și 
430 filme artistice.

constructori

de muncitori: 
dulgherului“, 

zidarului", 
zugravuiui- 

și altele.
primele șase

Muncitorii de pe șan
tiere dispun de 10 sta
ții de radioamplificare, 
24 televizoare, 34 apa
rate de radio, un nu
măr de magnetofoane 
și picupuri. Activitatea 
sportivă a constructo
rilor din Capitală se 
desfășoară pe terenuri 
special amenajate pen
tru ei.

S-a 
tor și 
că de
pînă la sfîrșitu) 
trecut existau, 
drul întreprinderilor 
de construcții, 15 for
mații artistice, în pre
zent numărul lor a a- 
juns la 24 : echipe de 
dansuri, coruri, tara
furi, orchestre, brigăzi 
artistice de agitație.

ION VREJU 
coresp. voluntar

dezvoltat 
mișcarea 
amatori.

simți- 
artisti- 

Dacă 
anului 
în ca-

Se așteaptă venirea • • • oiernii !

In miezul vieții uzinei
Colectivul sectorului II al Uzinei 

de pompe și mașini agricole din 
București a îndeplinit și depășit în 
primul semestru al acestui an sar
cinile de plan la toți indicatorii. 
Spre deosebire de anul trecut, anul 
acesta planul a fost realizat în mod 
ritmic. Este meritul organizației de 
partid că a știut să organizeze și să 
mobilizeze eforturile întregului co
lectiv pentru creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului de 
cost.

în însemnările de față nu ne pro
punem să redăm multilateral expe
riența acestei organizații, ci ne vom 
rezuma doar la relatarea cîtorva 
fapte obișnuite.

...Era în primele zile ale acestui 
an. Tov. Gheorghe Bălan, secreta
rul organizației de bază, era pro
fund preocupat de așezarea treburi
lor pe un făgaș cît mai bun.

— Va trebui ca încă de acum, de 
la începutul anului, să discutăm se
rios, să tragem toate concluziile 
pentru a nu se mai repeta situația 
de anul trecut, cînd am lucrat în 
asalt și să găsim cele mai bune căi 
în vederea îndeplinirii ritmice, de
cadă cu decadă, a planului pe 1963

în prima ședință a biroului orga
nizației de bază s-a hotărît să se 
pună în dezbaterea adunării gene
rale „Analiza activității desfășurate 
pe anul 1962, precum și măsurile 
stabilite pentru îmbunătățirea orga
nizării muncii pe anul 1963“. Adu
narea a fost fructuoasă. Au fost pre
zentate referate temeinic pregătite 
de tovarăși din conducerea tehnico- 
administrativă. Numeroși membri și 
candidați de partid, ingineri, tehni
cieni, muncitori, între care Ilie Du
mitru, Alecu Dumitru, inginerul 
Grecov, Constantin Buchman, Flo- 
rea Stănescu, Ion Georgescu și alții, 
au propus să se treacă la organiza
rea producției în flux tehnologic, să 
se creeze trei schimburi, membrii și 
candidații de partid să fie reparti
zați în toate locurile-cheie ale pro
ducției, în funcție de pregătirea fie
căruia. Așa a început lupta pentru 
o producție ritmică. Organizația de 
bază a folosit cu pricepere dreptul 
de control. în adunările generale 
care au urmat, au fost analizate pe 
rînd probleme din cele mai impor

tante : cum sînt aplicate măsurile 
tehnico-organizatorice ; cum este a- 
sigurată asistența tehnică la locul de 
muncă etc. Membrii de partid, mun
citori și tehnicieni cu experiență au 
stat de vorbă. cu muncitorii despre 
posibilitățile de valorificare mai 
bună a rezervelor interne privind 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea prețului de cost. Din iniția
tiva biroului organizației de bază a 
fost înființată „vitrina calității“. 
Piesele lucrate de muncitorii brigă
zilor conduse de Petre Bunea, Petre 
Barbeli, Ion Niță, Ion Dumitrescu, 
Paraschiv Stănescu au fost date ca 
exemplu, fiind de calitate superioa
ră. Cu ajutorul sindicatului, al or
ganizației U.T.M., întregul colectiv a

însemnări din activitatea 
unei organizații de bază

fost mobilizat la o activitate însu
flețită. Iată de ce toți muncitorii și 
tehnicienii îi apreciază pe comuniști, 
organizația lor de bază, care, pe 
bună dreptate, este socotită inima 
sectorului.

...Pe parcurs au existat și un șir 
de alte lucruri despre care se cu
vine să vorbim mai pe larg.

Succesele colectivului depind în
tr-o măsură foarte mare de price
perea cadrelor de a conduce pro
ducția, de a lucra cu oamenii, de a 
sprijini și dezvolta tot ce este nou, 
înaintat, tot ce stimulează activita
tea creatoare a maselor. Un condu
cător, din sectorul ce i-a fost în
credințat de partid, vede întregul 
arsamblu al producției. Dar și el, 
conducătorul, este văzut de toți. Lui 
II revine o răspundere dublă și tri
plă pentru comportarea sa. Nimic 
nu poate justifica atitudinea rece 
față de oameni, indiferentă față de 
bunul mers al producției.

Șeful sectorului, tov. ing. Emil 
Dăbuleanu, fusese criticat într-o a- 
dunare generală a organizației. Dar 
omul n-a priceput sensul criticii. 
Tînăr și fără prea multă experien
ță în treburile de conducere ale u- 
nui sector atît de important, s-a cam 

supărat. De fapt, de unde a pornit 
toată discuția ? Șeful sectorului se 
obișnuise să meargă personal la ma
șini, să dea sarcini muncitorilor, să 
ceară să se scoată de pe mașină o 
piesă și să se introducă în lucru alta 
mai urgentă. Secretarul organizației 
de bază, un om cu experiență, a cău
tat să-i arate că asemenea metode 
nu pot fi eficiente. într-o zi a dis
cutat mult timp cu șeful sectorului. 
A folosit prilejul cînd acesta se plîn- 
gea că e tare obosit.

— Crezi că multă vreme ai să poți 
să muncești și pentru cei doi șefi de 
secție, pentru maiștrii principali și 
pentru maiștrii de schimb? Nu crezi 
că, în dorința pe care o ai ca pro
ducția să se desfășoare în cît mai 
bune condiții faci și treaba altora ?

I-a explicat cum înțelege el con
ducerea unică și rolul șefilor de 
secție și al maistrului. A doua zi, 
din inițiativa secretarului organiza
ției de bază, membrii biroului au 
stat de vorbă cu toți maiștrii. Unii 
dintre ei au fost criticați pentru 
faptul că s-au mulțumit cu starea 
de lucruri din sector. Constantin 
Barbu, șeful secției de montaj, își 
făcuse un obicei din a trimite la 
șeful de sector pe muncitori pentru 
o semnătură pe cea mai neînsem
nată hîrtie. Discuția a avut rostul 
ei. A crescut autoritatea șefului de 
sector, dar și a maiștrilor.

...Lupta pentru o înaltă producti
vitate. pentru muncă ritmică, pentru 
calitate superioară a produselor în
cepuse. Dar nu peste tot se obțineau 
rezultatele dorite. Se mărise planul
— asta era drept. Dar a fost dată 
în funcțiune o hală nouă. în sector 
au fost instalate mașini moderne. 
Deși mașinile noi introduse au fost 
primite cu bucurie de întregul co
lectiv, mai erau unii care se despăr
țeau cu greu de vechile lor strun
guri și raboteze. Iată de ce s-a or
ganizat pentru întregul colectiv con
ferința despre progresul tehnic. Co
muniștii au stat de vorbă cu fiecare 
lucrător în parte despre necesitatea 
ridicării calificării și a folosirii cît 
mai depline a tehnicii, ei înșiși fiind 
exemplu.

—- Dați-ne niște fapte deosebite
— am cerut tovarășului Bălan, se
cretarul organizației de bază.

— în sectorul nostru toate faptele 
sînt obișnuite.

Da ! Fapte obișnuite sînt destule.
...Brigada condusă de tov. Aurel 

Matei este prima pe sector. Cum s-a 
ajuns să dețină acest titlu ? înainte 
de începerea lucrului, șeful de bri
gadă își adună oamenii, repartizează 
sarcini tuturor, fiecare știe precis ce 
are de lucru. Cei opt membri de par
tid sînt fruntași în producție. Zilnic 
se cunosc rezultatele în întrecere. 
Toți tovarășii se străduiesc să mun
cească mai bine, să introducă proce
dee noi de lucru, să vină cu propu
neri de inovații și raționalizări.

în ultimele patru luni, nici o pom
pă n-a fost respinsă de pe bancul 
de probă...

...Pe unul din strungurile mari din 
sector se prelucra un corp de pom
pă. Piesa fusese turnată la Uzinele 
„23 August“ cu care uzina de pom
pe are plan de cooperare. Abia după 
terminarea prelucrării — lucru rar 
în ultimele luni — s-a observat că 
acest corp de pompă avea fisuri. A 
fost transportat înapoi, la uzina ca- 
re-1 turnase. Printr-o operație spe
cială de coacere, fisurile au fost în
lăturate. Dar ce folos ! Piesa se de
formase, nu mai corespundea dimen
siunilor inițiale. A fost declarată re
but. Strungarul Bunea Stelian s-a 
prezentat la șeful de sector după ce 
se consultase și cu maistrul Ungu- 
reanu Justin și i-a cerut să-i încre
dințeze lui refacerea piesei. Să nu 
fie aruncată la rebut. în trei zile 
de muncă, piesa a fost salvată.

— Costul unei asemenea piese — 
ne informează inginerul Dăbuleanu 
— este de 60 000 de lei. Dar nu nu
mai despre asta e vorba. Dacă am fi 
așteptat să se toarne un nou corp de 
pompă, aceasta ar fi durat circa o 
lună și jurpătate — două luni ! Și 
știți ce înseamnă o asemenea pom
pă pentru irigare ? într-o singură 
oră ea extrage 750 de vagoane de 
apă.

★
...Am redat aici cîteva însemnări 

din viața organizației de bază din 
sectorul II pompe al Uzinelor meta
lurgice de pompe și mașini agricole 
din Capitală. Din ele se desprind 
activitatea bogată desfășurată de or
ganizația de bază, precum și unele 
lucruri asupra cărora trebuie să se 
reflecteze cu seriozitate și în conti
nuare

NICOLAE BIVOLU

La 72 de ani — 500 km 
pe bicicletă

CRAIOVA (coresp. „Scinteii“). — 
Pensionarul Matei Marinescu din Cra- 
iova, în vîrstă de 72 de ani, mare ama
tor de turism, a întreprins în ultimele 
zile o interesantă excursie pe bicicletă. 
Timp de aproape 4 zile, el a vizitat o- 
rașele : Caracal, Roșiori, Alexandria, 
București, Pitești și alte numeroase lo
calități de pe acest traseu. El a parcurs 
în total peste 500 km. La întoarcere a 
declarat că se simte foarte bine și că în 
toate localitățile unde a poposit a ob
servat schimbări care i-au produs o pu
ternică impresie. El a adăugat că va 
mai întreprinde asemenea călătorii chiar 
în actualul sezon, pentru a vizita și 
alte localități.

L TIE AT1R1E • SaoiKgma • *7ë7ev/z/ïffie■
TEATRE : Teatrul Evreiesc de Stat 

(grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
CU CINTEC SPRE STELE — (orele 
20,15).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : CA LA REVISTĂ — 
(orele 20,15).

Circul de Stat : CURAJ ȘI TINEREȚE 
— (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Surorile : rulea
ză la cinematograful Alex. Sahia (16; 18; 
20). Elena din Troia — cinemascop : Pa
tria (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, 
18; 20,45), Arenele Libertății (20,15), Sta
dionul Giulești (20,30). Dragoste și pălă
vrăgeli : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 20 — seria de bilete 799), 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 : 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 rupt — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
Ștefan cel 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 (11,30; 16; 18,15;
20,30),  8 Martie (16; 18; 20). O perlă de 
mamă : rulează la cinematografele 23 
August (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,15), 
Patinoarul 23 August (21). Divorț italian:

O mică localitate care, 
în trecut, se eviden
ția numai prin prezen
ța întreprinderii mi
niere, Baia de Arieș are 
astăzi înfățișarea unui 
adevărat orășel. Pe ma
lul Arieșului s-au con
struit 18 blocuri fru
moase pentru familiile 
minerilor ; nu de mult 
s-a terminat construcția 
unei școli medii cu 16 
săli de clasă și labora
toare. Orășelul are as
tăzi cinematograf și 
club. Recent s-a des
chis o grădină de vară, 
iar în centru s-a ame
najat un parc frumos. 
Baia de Arieș are un 
magazin universal și 
alte două magazine a- 
1 intentare, unități de 
desfacere a legumelor

și fructelor, un restau
rant. Ele sînt în gene
ral, bine aprovizionate. 
Mai ales în vara aceas
ta, deși e vorba de o 
localitate de munte, a- 
vem tot timpul legume 
proaspete.

Trebuie să adaug însă 
că în organizarea rețelei 
comerciale nu s-a ținut 
seama în suficientă mă
sură de ritmul de dez
voltare a centrului nos
tru minier. Populația a 
crescut, aproape că s-a 
dublat. In același timp, 
din Baia de Arieș se a- 
provizionează și munci
torii forestieri din sate
le de munte Răzești, 
Sertăș, Muncel. De a- 
ceea, în magazine se 
produce aglomerație. A- 
provizionarea centrului

Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : Vic
toria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Ado
rabile și mincinoase : Central (9,45; 12» 
14,15» 16,30; 18,45; 21), C. David (10; 16; 
18,15; 20,30). Program special pentru co
pii ; 13 Septembrie (10). Estrada, estra
da ! : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30) Alex. Sahia (10; 12 — gră
dină 20,30), M. Eminescu (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Șapte dădace — Hoața de la circ 
— Sport nr. 3/1963 rulează la cinemato
graful Timpuri Noi de la orele 10 la 
orele 21 în continuare. Noua prietenă a 
tatii : rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (11; 16,15; 18,30; 20,45), Drumul Se
rii (11; 16; 18,15; 20,30). Rocco și frații 
săi — ambele serii : Cultural (10; 16»
19.30) . Grădina 8 Martie (20,30). Cumpă-
ră-ți un balon : rulează la cinemato
graful Al. Popov de la orele 9,30 la o- 
rele 21 în continuare. Tu ești minunată : 
rulează la cinematograful Vasile Roaită 
(10; 12; 14 — grădină 21). Concertul mult 
visat : rulează la cinematografele V.
Roaită (16; 18,30). Arta (11; 16; 18.20 — 
grădină 20 30), Libertății (10; 12; 14;
16,15: 18,30 — grădină 20,30). Lumină 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. Dela-
vrancea (11; 16; 18; 20). Camelia : rulea
ză la cinematograful T. Vladimirescu 
(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 (16; 18» 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop : rulează la cine
matograful Hie Pintilie (10; 15; 17; 19; 

nostru o face Uniunea 
raională a cooperative
lor de consum din Cîm- 
peni. Deci și lărgirea re
țelei de desfacere cade 
tot în sarcina ei. Am au
zit încă de mult, că este 
prevăzută construcția u- 
nui complex comercial. 
Numai că începerea con
strucției este amînată 
din trimestru în trimes
tru, de la o lună la alta, 
deși, după cite știu, do
cumentația a fost întoc
mită, fondurile există. 
Se așteaptă oare veni
rea iernii pentru a se in
voca un nou motiv de 
amînare ?

SABINA AVRAM 
deputată în Sfatul 
popular al comunei 
Baia de Arieș, raionul 

Cimpeni

21). Dracul și cele zece porunci — cine
mascop : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30»
18,45; 21). Meșter la toate : Luceafărul 
(10,30; 15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). Clu
bul cavalerilor — cinemascop : 30 De
cembrie (12; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 
Telejurnalul pionierilor. ,.Poftiți în eli
copter !" — transmisiune de la aeropor
tul Otopeni. Excursie ghicitoare. 10,30 — 
REȚETA GOSPODINEI. 11,00 - EMI
SIUNEA PENTRU SATE. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Joc și cîntec 
ca-n Banat. (Program de cîntece și dan
suri). 20,15 — TELEMAGAZIN. 21,25 — 
Seară de operetă. In încheiere ; Bule
tin de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 

și 31 iulie. In țară : Vremea va fi ușor 
instabilă la început, apoi devine în ge
neral frumoasă. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin noaptea șl dimineața. 
Local vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura staționară la început, 
apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 32 grade, In București 
și pe litoral : Vremea va fl ușor Instabilă 
Ia început apoi devine In general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mal mult 
senin noaptea șl dimineața. Innourărl 
mal accentuate se vor produce după- 
amiaza cînd devin favorabile aversei de 
ploaie. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară.
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modificările organizatorice ale organelor C.A.E.R., 
înfăptuite în conformitate cu hotărîrea Consfătuirii 
din iunie (1962). Crearea Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și activitatea sa sistematică au contribuit la 
creșterea rolului Consiliului ca organizator colectiv al 
activității comune a țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul coordonării planurilor, specializării și coope
rării în producție.

Participanții la Consfătuire au examinat situația în 
ce privește activitatea legată de specializarea interna
țională și cooperarea în producție, mai cu seamă în 
domeniul construcțiilor de mașini, industriei chimice 
și siderurgiei.

Consultațiile bilaterale efectuate între țările membre 
ale C.A.E.R. pentru a pune de acord în prealabil 
considerentele lor în legătură cu dezvoltarea celor 
mai importante domenii ale economiei naționale și a 
relațiilor economice de lungă perspectivă creează 
premise mai bune în vederea coordonării multilate
rale a planurilor în cadrul C.A.E.R.

Pornind de la premisa că metoda principală a acti
vității C.A.E.R. este coordonarea planurilor economice 
de perspectivă, Consfătuirea a constatat că cea mai 
importantă sarcină a dezvoltării colaborării econo
mice între țările membre ale C.A.E.R. pe perioada 
imediat următoare constă în pregătirea și e- 
fectuarea coordonării planurilor pe anii 1966—1970, 
în extinderea pe această bază a specializării și coope
rării în producție. Totodată, atenția principală va 
fi acordată problemelor și direcțiilor principa
le ale specializării internaționale și cooperării în 
producție, satisfacerii depline a nevoilor crescînde 
aia țărilor membre ale C.A.E.R. în ce privește com
bustibilul, energia electrică, materiile prime, dez
voltării industriei chimice, construcțiilor de mașini, 
electronicii și altor ramuri din cele mai noi ale eco
nomiei naționale.

Consfătuirea a relevat că în desfășurarea acestei 
activități este necesar să se țină seama de sporirea la 
maximum a eficienței producției și productivității 
muncii sociale, de îmbunătățirea continuă a calității

și nivelului tehnic al produselor pe baza folosirii reali
zărilor progresului tehnico-științific contemporan și 
organizării înaintate a producției.

Participanții la Consfătuire au aprobat termenele 
de efectuare a coordonării planurilor pentru cincina
lul următor (1966—1970).

Pentru sporirea producției agricole în scopul satis
facerii necesităților în continuă creștere ale populației 
în ce privește produsele alimentare și ale industriei în 
ce privește materiile prime, Consfătuirea a considerat 
că este necesar ca, paralel cu eforturile continue ale 
fiecărei țări din C.A.E.R. pentru obținerea unui avînt 
în agricultură, să se extindă colaborarea multilaterală 
în asigurarea producției agricole cu mijloace tehnice- 
materiale (îngrășăminte chimice și mașini) și să se 
intensifice schimbul de experiență înaintată în pro
ducție.

Consfătuirea a aprobat propunerile elaborate de 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc privind tre
cerea la decontări multilaterale în comerțul dintre 
țările membre ale C.A.E.R. și la organizarea în acest 
scop a Băncii internaționale de colaborare econo
mică, Consfătuirea a examinat o serie de alte pro
bleme privitoare la dezvoltarea pe viitor a colaborării 
economice între țările membre ale C.A.E.R.

Participanții la Consfătuire consideră că este da
toria lor internaționalistă ca, folosind la maximum 
resursele și posibilitățile interne ale fiecărei țări, să 
contribuie prin toate mijloacele la dezvoltarea conti
nuă a relațiilor economice, la întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste pe baza principiilor interna
ționalismului proletar.

Adîncirea continuă a diviziunii internaționale socia
liste a muncii, extinderea specializării și cooperării 
în producție, a schimbului de mărfuri, a colaborării 
tehnico-științifice sînt de o importanță vitală pentru 
fiecare țară socialistă și pentru întreaga comunitate 
socialistă în ansamblul ei.

Consfătuirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, prietenie frățească și înțelegere re
ciprocă, a relevat unitatea deplină de vederi a tuturor 
participanților în problemele discutate.

Sîmbătă dimineața s-au reîntors 
în București, venind de la Moscova, 
tovarășii Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate, care au luat parte la 
ședința Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica și Alexandru Moghioroș, mi
niștri, adjuncți ai ministrului aface
rilor externe și ai ministrului forțe
lor armate, membri ai conducerii 
C.S.P., generali și ofițeri superiori și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

După răscoala din închisoarea 

„La Planta" din Caracas

Comunicat cu 
a Consiliului

privire Ia Sesiunea a XVIII-a 
de Ajutor Economic Reciproc

La 25 și 26 iulie 1963, la Moscova 
a avut loc Sesiunea a XVIII-a a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegații din : Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Mongolă, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Populară Romînă, Republica 
Populară Ungară, Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, țări 
membre ale Consiliului.

de AjutorSesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a elaborat mă
suri practice în vederea realizării 
recomandărilor Consfătuirii primi
lor secretari ai C.C. ale partidelor 
comuniste și muncitorești și a șe
filor de guverne ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. Aceste recomandări au 
fost făcute pe marginea raportului 
Comitetului Executiv cu privire la 
activitatea depusă în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor Consfătuirii din iu
nie (1962) a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești din 
țările participante la Consiliu.- a . - - - ._ -i

Sesiunea a adoptat hotărîrea 
privire la înființarea unor noi 
misii permanente ale Consiliului 
pentru industria radiotehnică și 
electronică și pentru geologie, pre
cum și cu privire la reorganizarea 
Comisiei permanente pentru indus
tria ușoară și alimentară în două 
comisii : pentru industria ușoară și 
pentru industria alimentară.

Sesiunea s-a desfășurat într-un 
spirit de cordialitate și de prietenie 
frățească.

cu co-

Consfătuire privind 
întreținerea utilajelor miniere

La Deva s-au desfășurat, vineri și 
sîmbătă, lucrările unei consfătuiri 
pe țară organizată de Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice. Partici
panții — ingineri și tehnicieni din 
exploatările miniere din țară, re
prezentanți ai Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice, Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, ai 
Institutului de mine Petroșeni — au 
dezbătut probleme privind îmbună
tățirea continuă a tehnicii de un
gere a mașinilor și utilajelor minie
re, în scopul prelungirii duratei de 
funcționare a acestora și utilizării 
mai bune a capacității lor de lucru.

Referatele prezentate și discuțiile 
pe marginea acestora au relevat 
creșterea considerabilă a indicelui 
de mecanizare a lucrărilor miniere, 
precum și necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de exploatare și întreți
nere a utilajelor.

în lumina dezbaterilor, partici
pantă au adoptat un plan de mă
suri care prevede, printre altele, ge
neralizarea în toate exploatările 
miniere a recomandărilor făcute la 
consfătuire privind respectarea re
gimului de ungere, stabilirea uleiu
rilor celor mai corespunzătoare pen
tru diferitele tipuri de mașini cu care 
este dotată industria noastră mi
nieră. S-a prevăzut, de asemenea, 
înființarea unui laborator pentru a- 
naliza combustibilului și lubrefian- 
ților, completarea literaturii tehni
ce cu manuale și cursuri privind 
tehnica ungerii și a lubrefianților.

(Agerpres)

havana Sărbătorirea aniversării 
asaltului asupra fortului Moncada 
HAVANA 27 (A- 

gerpres). — La 26 
iulie, poporul cu
ban a sărbătorit 
într-un cadru fes
tiv împlinirea a 10 
ani de la asaltul fortului Moncada, socialist. Și astăzi 
în marea Piață a Revoluției — „José beneficiază de un 
Marti“ — s-au adunat sute, de mii 
de locuitori ai capitalei, precum și 
ai provinciilor Pinar del Rio, Hava
na și Matanzas. Clădirile înalte din 
jurul pieței erau pavoazate cu imen
se panouri pe care erau înscrise lo
zinci revoluționare : „Glorie eroilor 
Moncadei !“, „Trăiască 26 iulie !“, 
„Trăiască Partidul Unit al Révolu- eșecul „Alianței pentru progres' 
ției Socialiste !“, „Astăzi nu vă che
măm la arme, ci la muncă !“, „Tră
iască internaționalismul proletar !“, 
„Trăiască pacea !“ și altele

La ora 16 precis (ora Havanei) la 
tribuna guvernamentală a luat loc 
Fidel Castro, prim-secretar al Con
ducerii naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste și prim-mi- 
nistru al Cubei, însoțit de Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii, de 
membrii conducerii naționale a par
tidului și ai guvernului. Au răsunat 
ovațiile furtunoase a sute de mii de 
oameni. S-au intonat marșuri revo
luționare.

Fidel Castro a rostit o amplă cu
vîntare în care a subliniat că revo
luția cubană victorioasă se consoli
dează și se dezvoltă în pofida unel
tirilor dușmanilor ei. însemnătatea 
zilei de 26 iulie 1953, a arătat vor
bitorul,- constă în faptul că în a- 
ceastă zi poporul nostru a pășit pe 
o cale nouă, care l-a dus la revolu
ție. După ce a înfăptuit revoluția,

CUVÎNTAREA ROSTITA 
DE FIDEL CASTRO

poporul Cuban a 
primit îndată un 
■ajutor substanțial 
din partea Uniu
nii Sovietice și a 
întregului lagăr 

poporul cuban 
mare sprijin din 
a celorlalte țăripartea U.R.S;S. și 

socialiste.
în continuarea

Fidel Castro a analizat în amănun
țime actuala situație a Americă La
tine. Acest continent treee printr-o 
criză și revoluția este acolo inevi
tabilă. Vorbitorul a scos în evidență 

această unealtă a imperialismului 
pentru lupta împotriva revoluției 
cubane. în numele poporului cuban, 
el și-a exprimat solidaritatea cu 
popoarele Americă Latine care 
luptă pentru eliberarea lor.

Trecînd la problemele dezvoltă
rii continue a economiei Cubei, Fi
del Castro a arătat că în primii ani 
de după victoria revoluției s-au 
creat condiții pentru o înaintare și 
mai rapidă. în următorii cinci ani, 
a spus el, trebuie să sporim pro
ducția, să îmbunătățim organizarea 
muncii și valorificarea rezervelor, 
întregul nostru popor este dator să 
devină conștient de sarcinile ce 
stau în fața țării, a declarat Castro. 
Trebuie să arătăm că poporul nos
tru este în stare nu numai să moară 
apărînd »patria, ci și să depună toate 
eforturile în muncă. Astăzi nu che
măm la arme, ci la muncă!

în încheierea adunării sute de 
mii de oameni au intonat „Interna
ționala“.

cuvîntării sale,

CARACAS 27 (Agerpres). — A- 
gentia U.P.I. relatează că politia 
venezueleză continuă cu intensitate 
operațiunile pentru recapturareaf ce
lor aproape 100 de deținuți care au 
reușit să evadeze din închisoarea 
,,La Planta". Cartierele mărginașe 
ale Caracasului au fost împînzite cu 
forțe de poliție, care efectuează ra
zii și percheziții.

Răscoala din închisoarea „La 
Planta“, pe care agenția U.P.I. o ca
lifică drept „cea mai mare din istoria 
Venezuelei“, a adus în atenția opi
niei publice situația din închisorile 
venezueleze. Numărul deținuților din 
întreaga țară esté în continuă creș
tere. într-o cuvîntare rostită la 25 
iulie, Betancourt a anunțat că a a- 
probat construirea a încă 12 închi
sori.

Presa din Caracas anunță că parti
zanii antiguvernamentali sînt deose
bit de activi în statul Falcon. Un 
grup de partizani a reușit să ocupe 
și să exercite controlul timp de mai " 
multe ore în orașul Pueblo Nuevo de 
la Sierra. Potrivit unui comunicat 
oficial, partizanii au atacat pe șo
seaua Coro-Churuguara un convoi7 
de autocamioane încărcate cu pro
vizii militare.

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R
La 26 iulie a avut loc la Moscova 

cea de-a 8-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de /---— 
Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a adoptat mă
surile necesare privind îndeplinirea 
recomandărilor Consfătuirii primi-

lor secretari ai Comitetelor Centra
le ale partidelor comuniste și mun-

Ajutor citorești și a șefilor de guverne ale 
țârilor membre ale C.A.E.R. și a
hotărîrilor sesiunii a XVIII-a a 
Consiliului, care au avut loc între 
24 și 26 iulie la Moscova.

Cu prilejul aniversării ziarului „Informația 
Bucureștiului“

în sala Tea- 
Tănase“ din 
adunare fes-

Sîmbătă la amiază, 
trului de estradă „C. 
Capitală, a avut loc o 
tivă consacrată împlinirii a 10 ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Informația Bucureștiului“. 
Au luat parte activiști ai Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R. și 
ai comitetelor raionale de partid, ai 
Sfatului popular al Capitalei și ai 
sfaturilor populare raionale, redac
tori șefi ai unor ziare centrale, zia
riști, corespondenți voluntari, mun
citori, tehnicieni și ingineri fruntași 
din întreprinderile Capitalei, cititori 
ai ziarului.

Adunarea a fost deschisă de ing. 
Victor Constantinescu, vicepreședin
te al Sfatului popular al Capitalei, 
în cadrul adunării au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Pană, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Emil Ștefan, redactor-șef al 
ziarului „Informația Bucureștiului“, 
N. Mogoș, corespondent voluntar al 
ziarului, și Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro- 
mînă.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un program artistic.

(Agerpres)

Pe scurt pim TOATA ȚARA

FIER VECHI OȚELĂ. 
RIILOR. Colectivele în
treprinderilor din re
giunea Brașov colec
tează și trimit spre 
otelăriile Hunedoarei 
și Reșitei cantităti 
eporite de fier vechi, 
în primul semestru al 
acestui an, prin în
treprinderea de co
lectare a metalelor- 
Brașov, s-au expediat 
81 000 tone metale ve
chi. cu 5 000 tone mai 
mult decît prevedea 
planul. în acțiunea de 
strînqere a fierului ve
chi s-au evidenția! 
mai ales colectivele 
de muncitori de la U- 
zinele de autocamioa
ne Steagul Roșu. Fa
brica de articole din 
tablâ-Codlea, Ateliere
le centrale-Mediaș. 
Combinatul chimic din 
Făgăraș. „Beiea Sibiu- 
)ui“-Sibiu și altele.

TABAHĂ ȘTIINȚIFI
CA. La Orăștie s-a des
chis o tabără științifică 
pentru profesorii de 
Științe Naturale și Ceo- 
grafie. Timp de 12 zile 
ei vor audia expuneri, 
vor vizita locurile istori
ce, obiectivele indus
triale și social-culturale 
din regiune.

MAGAZIN SĂTESC 
CU AUTOSERVIRE. în

comuna Hălchiu din 
raionul Si. Gheorghe 
s-a deschis primul ma
gazin alimentar cu au
toservire. Magazinul 
este dotat cu mobilier 
nou, modern. în cursul 
acestui an asemenea 
magazine se vor des
chide și în alte comu
ne din regiunea Bra
șov.

VENITURI MARI 
DIN CREȘTEREA 
VIERMILOR DE MĂ
TASE. în multe gos
podării colective din 
regiunea Oltenia creș
terea viermilor de mă
tase este o îndeletni
cire îndrăgită îndeo
sebi de colectiviste. 
De curînd s-a înche
iat în cuprinsul regiu
nii campania de strîn- 
gere a gogoșilor de 
mătase. Gospodăriile 
colective au predat 
statului anul acesta 
360 tone gogoși de mă
tase, pe care au pri
mit circa 14 milioane 
Iei. Colectiviștii din 
comuna Dăbuleni, de 
pildă, au obținut 45 
tone gogoși de mătase 
pentru care au reali
zat venituri mari. Re
zultate frumoase au 
obținut de pe urma 
creșterii viermilor de 
mătase și colectiviștii 
din Desa, raionul Ca

lafat, Sadova, raionul 
Segarcea, Hinova, ra
ionul Tr. Severin, și 
multe alte comune din 
cuprinsul regiunii.

LA BĂILE , SÄCE- 
LÜ. Nu departe de Tg. 
Cărbunești, la izvoa
rele pîrîului Blahnița, 
într-un loc pitoresc, 
se află Băile Săcelu. 
Valoarea terapeutică 
a apelor minerale și a 
nămolului de aici a- 
trag an de an tot mai 
mulți vizitatori. Ei au 
la dispoziție vile cu 
peste 300 de locuri, in
stalație de băi și de 
împachetări cu nămol. 
Cabinetul medical este 
încadrat cu medici 
și personal mediu de 
specialitate. Recent 
au fost luate noi mă
suri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de 
odihnă și tratament în 
stațiune. Sînt în con
strucție un magazin 
universal, o cantină de 
vară, o nouă cabană ; 
s-au deschis mai mul
te chioșcuri pentru 
desfacerea fructelor, 
răcoritoarelor și pro
duselor zaharoase. S-a 
terminat de curînd 
modernizarea ilumina
tului public și au fost 
luate măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovi
zionării cu apă.

A flpărut „Probleme economice
Din sumarul numărului pe luna iu

lie a. c. fac parte articolele : „Impor
tanța ritmurilor de dezvoltare pen
tru egalizarea nivelurilor economice 
ale țărilor socialiste“ de I. RACH- 
MUTH, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romine, „Reproduc
ția lărgită a forței de muncă califi
cate“ de GR. VRȚELI, „Cu privire 
la determinarea obiectului comerțu
lui socialist“ de C TUDORAN, „îm
bunătățirea sistemului tarifar în 
transporturile de mărfuri“ de A. 
SCHÄCHTER, „Eficiența economică 
a tehnicii noi în mecanizarea agri
culturii“ de N. MARGHIDAN și I. 
BIANU, „Contribuții la studierea ci
clului de producție industrială 
1929—1937 în Romînia burghezo-mo- 
șierească“ de V. AXENCIUC, „Poate 
Africa să adopte calea necapitalistă 
de dezvoltare ?“ de JACK WODDIS 
(Anglia), „Intensificarea procesului

“ nr. 7-1963

de monopolizare în țările Pieței co
mune“ de B. COMISIONERU.

La rubrica „DIN PLANUL DE 
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ AL IN
STITUTULUI DE CERCETĂRI E- 
CONOMICE“ este publicat articolul 
„Cu privire la calculul productivită
ții muncii 
colective“ 
FANĂ.

Rubrica „ÎNSEMNĂRI“ cuprinde : 
„Rolul normării și salarizării în co
interesarea materială a muncitorilor 
la Uzinele «Grivița roșie»-București“ 
de GR. TĂNASE, „Din activitatea 
G.A.S. Mărculești și G.A.S. Țăndărei 
pentru creșterea rentabilității pro
ducției agricole vegetale“ de C. 
MARCU și NJRISTEA.

Revista mai conține rubricile : 
CRTTTCĂ ST

’’INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE' 
„SCRISORI CĂTRE REDACȚIE“.

în gospodăriile agricole 
de N. BELLI și N. ȘU-

BIBLIOGRAFIE“,
!“ și

Noi amănunte despre crimele săvîrșite împotriva 
comuniștilor și a democraților in Irak

PARIS 27 (Agerpres). — La 26 iu
lie a fost difuzată scrisoarea lui An
var Mustafa, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Irakian.

La 21 iulie 1963, autoritățile ira
kiene, se spune în scrisoare, au să- 
vîrșit o nouă crimă monstruoasă, 
executînd fără nici un fel de jude
cată pe Jamal Al-Haidari, membru 
al Biroului Politic și al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Irak, pe Mu
hammed Saleh El-Abadji, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Irak, și pe eminentul cetățean demo
crat, cunoscutul scriitor Abdel Dja- 
bbara Baha. Aceasta, „în timp ce 
milioane de oameni își ridică vocea

cerînd încetarea imediată a asasina
telor, eliberarea tuturor deținuților 
și încetarea exterminării în masă a 
poporului kurd, care cere autonomie 
în cadrul Republicii Irak“.

Fărădelegile autorităților irakiene, 
se spune în scrisoare, „trebuie să fie 
condamnate cu asprime de toate or
ganizațiile internaționale, oficiale și 
obștești, precum și de toți apărătorii 
libertății, democrației, ai respectării 
drepturilor omului și legilor“.

Greva generală a cadrelor didactice 
din Argentina

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
Greva generală a celor 27 000 de ca
dre didactice din toate școlile ele
mentare șl medii din Argentina a 
intrat în cea de-a treia zi. Este cea 
de-a treia grevă generală din aceas
tă lună, declarată de Sindicatul ca
drelor didactice din Argentina în a- 
părarea sistemului învățămîntuluf 
popular și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale lucrătorilor 
din învățămînt.

Situația cadrelor didactice din Ar
gentina este deosebit de grea. Nu
meroși profesori sînt nevoiți să-și 
părăsească profesia și să se angajeze 
în alte servicii.

Actualul guvern, întîmpinînd gre
utăți economice, intenționează să li
chideze învățămîntul public gratuit 
și să sporească numărul școlilor par
ticulare. Și aceasta are loc în timp 
ce în țară există peste 300 000 de 
analfabeți totali și aproximativ 
6 000 000 de oameni care de-abia 
știu să scrie.

Succese ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 27 (Agérpres). — Potrivit 
declarației unui purtător de cuvînt 
al autorităților diemiste, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au eli
berat cjnci „sate strategice“ situate 
la 140 mile nord de Saigon, în re
giunea de munte din centrul Viet
namului. Populația adusă cu forța 
în aceste sate, adevărate lagăre de 
concentrare, pentru a o izola de for
țele patriotice care acționează în a- 
ceste regiuni, a fost eliberată.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, .cu cîteva zile în urmă 
patrioții sud-vietnamezi au eliberat 
alt sat strategic, situat la 65 mile 
est de Saigon.

Datorită intensificării acțiunilor 
forțelor patriotice guvernul diemist 
a hotărît la 27 iulie părăsirea unei 
baze .militare construită 
nord de Saigon.

In cîteva rînduri
Maestra emerită a sportului Elena Bă- 

cMoanu a reușit la concursul international 
de parașutism de la Iași să cîștige și pro
ba de salt de la 1 800 m cu deschiderea 
întârziată a parașutei. în clasamentul ge
neral. sportiva noastră a ocupat primul 
loc. Ea a fost urmată de concurenta so
vietică T. Voinova. în competiția mas
culină victoria a revenit parașutistului 
sovietic Valeri Raievski. Concurenții ro- 
mini Turcanu și Roșu au ocupat locurile 
7 și respectiv 8. w

în orașul Steinach s-a disputat sîmbătă 
meciul de fotbal dintre reprezentativa 
olimpică a R. D. Germane și echipa Pro
gresul București. Au cîștigat fotbaliștii 
germani cu Scorul de 3—0 (2—0).

★
Echipa R.P. Polone, alcătuită din Pa- 

rulski, Nielaba, Gonsior și Andrzejewski. 
a cîștigat titlul de campioană mondială 
în proba de spadă, învingînd în finală cu 
9—5 reprezentativa Franței. în meciul

pentru locul trei, echipa R.P. Ungare a 
întrecut cu 9—7 selecționata U.R.S.S.

Sfr
S-a încheiat turneul zonal de șah de la 

Halle (R.D. Germană). In ultima rundă, 
arbitrii au consemnat următoarele rezul
tate : Portisch-Pavlov remiză s Kavalek- 
Johanessen 0—1 i Ofstad-Doda remiză > 
Larsen-Minev remiză ; Kainmark-Kanko 
1—0 î Johanson-Trifunovici remiză.

Marele maestru maghiar Portisch și 
marele maestru danez Larsen, clasați pe 
primele 2 locuri, au obținut dreptul de a 
participa la turneul interzonal din cadrul 
campionatului mondial de șah. Cel de-al 
treilea calificat în zona de la Halle va fi 
cunoscut în decembrie la Belgrad după 
disputarea meciului de baraj (4 partide) 
între Ivkov (Iugoslavia) și Robatsch 
(Austria), care acum au ocupat locurile 
3—4, Ia egalitate de puncte. Șahistul ro- 
mîn Pavlov s-a clasat pe locul 14—15, 
la egalitate de puncte (8,5) cu norvegianul 
Johanessen.

Majoritatea atleților fruntași din Capitală au participat vineri și sîmbătă 
pe stadionul Republicii la etapa orășenească a campionatului republican pe 
echipe și individual. In fotografie : start într-una din seriile probei de 200 m 
plat-femei. (Foto : M. Cioc)

Presa din Uruguay și refugiații politici sosiți în această țară din Paraguay 
au întâmpinat cu vii proteste vizita la Montevideo a ministrului de externe 
paraguyan, emisar al dictatorului Stroessner. Pe un stadion Uruguayan, înainte 
de meci, este arsă o păpușă înfățișîndu-1 pe ministru.

„Cupa Galea*

R. P. Romînă —
R. P. Polonă 5-0

ROMA 27 (Agerpres). — Echipa de 
tenis (tineret) a R. P. Romîne s-a cali
ficat în finala zonei italiene a „Cupei 
Galea“, care se desfășoară în orașul 
italian Riccione. Sportivii romîni au 
învins cu .5—0 reprezentativa R. P. Po
lone. în ultimele două probe de sim
plu, Popovici a cîștigat cu 6—3, 6—2 
la Noviczky, iar Dron l-a învins cu 
6—3, 5—7, 6—2 pe Vielanycz. Adver
sara echipei noastre în finală va fi se
lecționata Italiei, care a întrecut cu
4— 1 echipa Greciei.

Rezultate din celelalte zone : Krems 
(Austria) : Austria—Luxemburg 4—1 ; 
U.R.S.S. conduce cu 2—1 în meciul 
cu R. F. Germană ; Neuport (Belgia) : 
Belgia—Elveția 5—0. S-a mai calificat 
în finală echipa R. P. Ungare ; Plsen 
(R. S. Cehoslovacă) : Franța—Iugosla
via 4—1 ; R. S. Cehoslovacă—Monaco
5— 0.

Azi in Capitală

PENTATLON MPDERN. — Azi 
începe concursul internațional la 
care participă sportivi din R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, Suedia 
și R. P. Romînă. Prima probă — 
scrima — are Ioc în sala Dinamo 
cu începere de la ora 9 dimineața. 

:*
CICLISM. — Campionatul re

publican de fond pentru seniori și 
juniori. Primul start la ora 8, pe 
șoseaua spre Buftea (km. 7). Traseul 
este următorul : București — Buf
tea — Ploiești — Cîmpina — Oto- 
peni — București.

BASCHET. — S.P.C. București— 
Voința Tg. Mureș — teren Progre
sul (str. dr. Staicovici), ora 18.

LANSAREA ÎN S.U.À.
A SATELITULUI „SYNCOM-l"

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile de 
presă, la 26 iulie S.U.A. au între
prins de la Cap Canaveral încer
carea de a lansa pe o orbită în 
jurul Pămîntului satelitul de tele
comunicații „Syncom-2“. Agențiile 
menționează că „Syncom“ urmea
ză să se plaSeze pé o orbită „sin
cronizată“ a Pămîntului, la o alti
tudine de 35 680 km. El se va roti 
pe această orbită în același timp 
cu Pămîntul, în decurs de 24 de 
ore. Dacă totul va decurge după 
cum s-a prevăzut, satelitul va pă
rea aproape în nemișcare deasupra 
Atlanticului între America de Sud 
și Africa, deplasîndu-se, în apa
rență, de-a lungul unei traiectorii 
de forma unui opt alungit. Agenția 
France Presse menționează că va 
fi nevoie de circa 18 zile pînă cînd 
satelitul va atinge poziția stabi
lită. Agențiile anunță, de aseme
nea, că satelitul urmează să aibă 
„o viață activă“ de aproximativ 
un an.

ÎNCĂ UN ZIAR ENGLEZ 
DESFIINȚAT

La 26 iulie ziarul „Manchester Eve
ning Chronicle", caré apare la Man
chester de 66 de ani, și-a încetat exis
tența. Motivul : dificultățile financiare. 
Aproximativ 400 de colaboratori ai zia
rului rămîn fără lucru.

MIȘCĂRI SEISMICE 
ÎNREGISTRATE ÎN ITALIA

Slabe mișcări seismice au fost înre
gistrate în cursul nopții și al zilei de 
26 iulie în ftalia centrală și de sud. 
în zori au fost înregistrate mișcări 
seismice la Temi (la nord de Roma) și 
la Palermo (Sicilia). Aceasta s-a pro
dus aproximativ în același timp cu cu
tremurul de la Skoplje (Iugoslavia).

Slabe mișcări seismice au fost înre
gistrate în ultima săptămînă în Ape- 
nini.

BACALAUREAT LA 13 ANI

După cum relatează ziarul francez 
„Paris Presse l’Intransigeant", Alexan
dru Boviatsis din Montpellier (Franța) 
este cel mai tinăr bacalaureat din a- 
ceastă țară. El a trecut acest examen 
greu la vîrsta de 13 ani.

CAMPIONI LA DACTILOGRAFIE
$1 STENOGRAFIE

Cu prilejul celui de-al XXV-lea 
congres al Federației internaționale de 
stenografie și dactilografie, care a avut 
loc zilele acestea la Braga, a fost or
ganizat un concurs de dactilografiere 
și stenografiere. în ultima zi a con
gresului au fost publicate rezultatele 
concursului : la concursul de dactilo
grafiere, pe primul loc s-a situat S. 
Lude (R.F.G.) cu 16 797 bătăi curate 
în 30 de minute, ceea ce înseamnă 
559,9 bătăi curate pe minut. La ste
nografie, pe primul loc s-a situat A. 
Makariev (Bulgaria), cu 525 de cuvinte 
pe minut, cu 26 de puncte de pena
lizare.

PREA MULȚI PORUMBEI

Porumbeii au devenit o adevărată 
problemă pentru curățenia orașului 
Torino (Italia), Cei peste 100 000 de 
porumbei, care aglomerează piețele 
orașului, dau serios de lucru autorită
ților administrative. Acestea studiază 
acum posibilitatea îndepărtării porum
beilor din oraș, fără însă a-i distruge.

APARAT DE.» ADORMIT

După cum relatează ziarul italian 
„Stampa" constructorii faponezi au 
realizat un aparat care ajută la ador
mirea rapidă. El este format dintr-un 
generator, producînd curent electric 
de o intensitate foarte redusă, un 
electrod de cupru care se aplică pe gît 
Și din alți doi electrozi mai mici care 
se așează pe ochi. Curentul care cir
culă stimulează somnul.
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0 condamnare a colonialismului portughez

Prexențe romînești peste hotare

față de încheierea Tratatului tripartit
India, Australia, Irlanda au anunțat 

că vor semna Tratatul
NEW DELHI 27 (Agerpres). — La 

New Delhi a fost dat publicității un 
comunicat oficial prin care se anun
ță că guvernul Indiei va semna Tra
tatul de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare.

„Acordul încheiat între U.R.S.S.. 
S.U.A. și Marea Britanie, se spune 
în comunicat, reprezintă un pas im
portant pe calea colaborării interna
ționale. Guvernul indian speră că 
acest prim pas, laolaltă cu alte mă
suri de natură să slăbească încorda
rea internațională, vor consolida o 
atmosferă de încredere în relațiile 
dintre state și vor duce cit mai grab
nic la semnarea unui Tratat de de
zarmare generală și totală.

CANBERRA 27 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Austra
liei, Garfield Barwick, a declarat, 
la 26 iulie, că Australia va adera la 
Tratatul încheiat între cele trei țări 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare. Barwick a exprimat 
speranța guvernului australian că 
toate celelalte state vor urma iniția
tiva de la Moscova și vor adera la 
acest Tratat.

DUBLIN 27 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Irlanda a dat publi
cității un comunicat în care anunță 
că va semna Tratatul pentru interzi
cerea experiențelor nucleare îndată 
ce el va fi ratificat de către puterile 
semnatare.

Declarațiile unor șefi
RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 

— în mesajul adresat șefilor de gu
verne ale celor trei puteri care au 
încheiat Tratatul de la Moscova, pre
ședintele Braziliei, Goulart, subli
niază însemnătatea acestui document 
„pentru cauza păcii și securității in
ternaționale“. arătînd totodată că 
Brazilia „este gata să-și continue 
activitatea pentru rezolvarea tuturor 
problemelor care încă nu permit 
semnarea unui Tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală“.

HELSINKI 27 (Agerpres). — în le
gătură cu parafarea Tratatului pri
vitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, A. Karia- 
lainen, primul ministru al Finlandei, 
a făcut o declarație în care, salu- 
tînd acest document, a arătat că el 
trebuie considerat o realizare im
portantă în străduința de a preîn- 
tîmpina infectarea continuă a at
mosferei și de a proteja în felul 
acesta omenirea de influența dăună
toare a substanțelor radioactive. 
Totodată, Karialainen a arătat că 
acest Tratat constituie o dovadă a 
năzuinței celor trei mari puteri spre 
colaborare în domeniul slăbirii în
cordării și al întăririi păcii. Acest 
lucru ne oferă temeiuri să sperăm 
că prin îmbunătățirea atmosferei 
politice internaționale pot fi create 
condiții și mai favorabile pentru re
zolvarea litigiilor internaționale pe 
calea tratativelor.

în încheiere, A. Karialainen a ară
tat că Tratatul de la Moscova creează 
condiții mai favorabile pentru înfăp
tuirea propunerii lui Ù. Kekkonen, 
președintele Finlandei, cu privire la 
transformarea Europei de nord în
tr-o zonă denuclearizată.

ALGER 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Algeriei, Ben Bella, și 
președintele Tanganicăi, Julius Nye- 
rere, care se află în vizită oficială

In coloanele presei 
franceze

Presa pariziană salută încheierea 
Tratatului de interzicere a expe
riențelor nucleare în atmosferă, spa
țiul cosmic și sub apă, subliniind, 
totodată, necesitatea ca Franța să 
adere neîntîrziat la acest Tratat.

„L’AURORE“: „Primim cu satis
facție acest eveniment care aduce o 
destindere in relațiile Est-Vest“ ; 
„Franța a fost absentă de la aceste 
tratative. Noi deplîngem acest fapt, 
deși autoritățile nu par să împărtă
șească acest regret“. „COMBAT" : 
Este în interesul poporului francez 
și al păcii în lume ca Franța să 
adere la Tratatul de interzicere a 
experiențelor. „L’HUMANITE“ : „A-,, 
cordul de Ta Moscova constituie o 
primă etapă... Politica coexistenței, 
pe care unii încercau s-o bareze, 
intră în aplicare sub presiunea ne
cesității“. Ziarul critică poziția gu
vernului francez în problema inter
zicerii experiențelor, subliniind că 
în prezent „francezii trebuie să aibă 
un cuvînt de spus“ pentru a deter
mina ca Franța să adere la Tratat.

*
„OSSERVATORE ROMANO“ (or

ganul de presă al Vaticanului) : 
„Acordul tripartit de interzicere a 
experiențelor este primit cu speranța 
fierbinte că el va constitui într-ade- 
văr începutul unei înțelegeri mai 
ample, deschise și loiale“. Subliniind 
că încheierea Tratatului de la Mos
cova reprezintă „un prim pas pe ca
lea spre pace“, ziarul relevă că a- 
ceasta este singura cale, „nici ușoară 
și nici lină, care se deschide în fața 
conducătorilor națiunilor în armonie 
cu aspirațiile profunde și universale 
ale ființei umane“. încheierea Tra
tatului „vine la timp pentru a rea
nima speranțele umanității într-un 
viitor de pace“.

Cuvintarea radiotelevizată a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., J. Kennedy, a 
rostit la 26 iulie o cuvîntare trans
misă prin radio și televiziune în le
gătură cu parafarea la Moscova a 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
Acest Tratat, a spus el, „aduce o ra
ză de lumină în întuneric. Deși nu 
înlătură încă pericolul unui război 
termonuclear și nu rezolvă toate 
conflictele, Tratatul de Ia Moscova 
va reduce radical experiențele nu
cleare, interzicînd Statelor Unite, 
Angliei, Uniunii Sovietice și celor
lalte țări care-1 vor semna efectua
rea experiențelor ce au alarmat atît 
de mult omenirea și oferind astfel 
întregii lumi un binevenit izvor de 
speranță. Acest Tratat nu constituie 
un moratoriu unilateral, a subliniat 
Kennedy, ci o solemnă și precisă o- 
bligație legală. El ne dă posibilitatea 
concretă de a extinde sfera sa de 
acțiune asupra altor țări și mai târ
ziu asupra altor forme de experien
țe nucleare“.

Președintele S.U.A. a calificat re
alizarea acestui tratat drept „o vic
torie pentru omenire, un important 
prim pas spre pace, spre rațiune, un 
pas în direcția ce ne îndepărtează 
de război. Acest tratat poate fi un 
pas spre reducerea încordării inter
naționale și spre o sferă mai largă

de state și de guverne
în Algeria, au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S..
N. S. Hrușciov, președintelui S.U.A., 
Kennedy, și primului ministru al 
Angliei, Macmillan, un mesaj comun 
în care își exprimă satisfacția pen
tru parafarea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. „Am aflat cu 
multă satisfacție știrea cu privire la 
acordul încheiat la Moscova, se 
spune în mesaj. Sîntem convinși că 
acest Tratat reprezintă aspirațiile 
legitime ale tuturor popoarelor și 
că va contribui în mare măsură la 
întărirea păcii și securității mon
diale“.

TEL AVIV 27 (Agerpres)__ Pri
mul ministru al Izraelului, Levi 
Eșhkol, a declarat la 26 iulie că 
guvernul izraelian ia cunoștință cu 
satisfacție de încheierea Tratatului 
de interzicere a experiențelor nu
cleare. „Așteptăm să se realizeze 
alte progrese în relațiile Est-Vest“, 
a spus el. Primul ministru a subli
niat că „îmbunătățirea situației in
ternaționale, ca urmare a încheierii 
Tratatului, ar putea avea o influență 
pozitivă în Orientul Apropiat“.

Mafia — plaga
In ultima vreme, teroarea Mafiei a 

coborît din nou asupra Siciliei. 21 de 
morți, numeroși răniți și patru persoane 
dispărute — iată doar o parte a recen
telor crime ale acestei organizații tero
riste. La Palermo șapte polițiști și-au 
pierdut viața în urma unui atentat. Cu 
două zile înainte, Emanuele Leonforte, 
proprietarul unui magazin de legume și 
fructe, ale cărui legături cu Mafia erau 
cunoscute, fusese împușcat în fața ma
gazinului său.

Cuibărită în acest colț îndepărtat al 
Italiei, cu peste 100 de ani în urmă, 
Mafia a fost totdeauna legată de inte
resele celor mai retrograde forțe sociale. 
Pentru a-și menține puterea, ea a re
curs mereu la violență, ucigînd mișe
lește.

Pînă nu de mult, de finanțarea „ma- 
fiștilor“ și a căpeteniilor lor se îngri
jeau marii latifundiari ale căror inte
rese erau slujite cu sfințenie de Mafia. 
In 1945, contesa Giulia Florio d’Optes îl 
numește pe șeful Mafiei Calogero Viz- 
zini (don Cală cum i se mai spunea), 
în postul de administrator al moșiei 
sale. Mai tîrziu don Cală devine primar 
în localitatea Villalba. In această func
ție reușește să apere pământurile moșie
rești, ordonînd să se tragă asupra țăra
nilor care, după război, cereau exproprie
rea latifundiarilor. După ce s-au îmbo
gățit la sate, mafiștii se deplasează spre 
oraș. Ii atrage în general comerțul, în- 
cepînd cu cel al produselor alimentare 
și sfîrșind cu mașinile electrocasnice. li 
atrage specula cu terenurile de construit 
dar mai ales traficul de stupefiante și 
contrabanda cu țigări. Sfera lor de influ
ență devine tot mai largă. Mafia se a- 
mestecă în întreaga viață a Siciliei, ca 
o forță care se opune progresului eco
nomic și social.

Apare o Mafie a pieței, a apei, a mo
rilor, a grădinilor, a. terenurilor de con
strucții, a transporturilor și chiar una 
care stăpînește piața brațelor de mun
că. Cine nu se supune ei, nu poate că
păta de lucru. Terenurile de construcții 
se cumpără și se vînd numai cu bine- 
cuvîntarea sa. Dacă cineva încearcă 
să-și constiuiască o casă fără să plăteas
că un fel de bir cerut de mdfișii, riscă 
să-și vadă locuința distrusă. Rețeaua 
de apă din Sicilia, unde apa este un 
lucru rar, se află, de asemenea, sub 
controlul Mafiei. Pentru cîteva găleți de 
apă localnicii sînt nevoiți să plătească 
taxe uriașe. Pentru a păstra această 
sursă de venituri, Mafia se opune, prin 
mijloacele ei specifice, construirii de 
amenajări pentru irigații. 
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de acorduri. Cel mai important lu
cru — a spus el — este continuarea 
eforturilor pentru a obține mereu 
noi acorduri.

Președintele a subliniat că Trata
tul poate ajuta ca părțile să cîștige 
încredere și să dobîndească expe
riență în domeniul colaborării paș
nice. Apreciind că Tratatul parafat 
la Moscova poate fi un pas spre eli
berarea : omenirii de teama de peri
colul căderilor radioactive, el și-a 
exprimat de asemenea părerea că 
Tratatul ar putea limita cursa înar
mărilor nucleare în multe feluri și 
a subliniat că pe această cale secu
ritatea poporului american ar fi în
tărită în mult mai mare măsură de- 
cît prin continuarea nelimitată a ex
periențelor cu arma nucleară.

în încheiere, președintele Kenne
dy a cerut Senatului să ratifice Tra
tatul privitor Ia interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, spa
țiul cosmic și sub apă, arătînd că el 
poate . constitui un element de în
ceput. un factor care să deschidă ca
lea spre pace.

Plecarea din Moscova 
a lui A. Harriman 

și a lordului Hailsham
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 

iulie, Averell Harriman, secretar de 
stat adjunct al Statelor Unite, și 
lordul Hailsham, ministrul pentru 
problemele științei și tehnicii al 
Marii Britanii, împuterniciți speciali 
ai președintelui S.U.A. și primului 
ministru al Marii Britanii, împreună 
cu consilierii lor, au părăsit Mos
cova.

La aerodromul Șeremetievo, ei au 
fost însoțiți de Valerian Zorin, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Foy Kohler, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., sir 
Humphrey Trevelyan, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

LONDRA. Lordul Hailsham, a fă
cut la sosirèa la Londra o declara
ție în care și-a exprimat satisfacția 
pentru parafarea Tratatului. El a 
arătat că semnarea acestuia de către 
miniștrii de externe ai S.U.A., An
gliei și Uniunii Sovietice va avea loc 
la Moscova în prima săptămînă a 
lunii august. „Sperăm că acordul 
acesta, a spus ministrul britanic, se 
va dovedi punctul de plecare al unor 
noi relații între Est și Vest, relații 
în care se va pune capăt războiului 
rece printr-o serie de noi înțelegeri 
și acorduri“. Tratatul de interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub apă, a 
spus lordul Hailsham, „ar trebui să 
fie însoțit și de alte măsuri pe plan 
internațional ale guvernelor intere
sate“.

Membrii Mafiei sînt adesea oa
meni de încredere ai cercurilor celor 
mai reacționare din partidul democrat- 
creștin. Genco Russo din Mussomeli, 
actuala căpetenie a Mafiei, a candidat 
în alegerile administrative din 1961 pe 
listele acestui partid. Crimele puse la 
cale de Mafia încep să aibă un evident 
substrat politic. Printre acțiunile bandi
tești ale acestei organizații teroriste se 
numără distrugerea casei primarului so
cialist din Agrigento, precum și asasi
narea mișelească a activistului comunist 
Paulo Bongiorno din comuna Luca Si- 
cula. Teroarea este îndreptată și împo
triva celor ce ar îndrăzni să facă cu
noscute amănunte despre activitatea și 
crimele Mafiei. Orice indiscreție este 
pedepsită neîntîrziat cu moartea. „Chi e 
orbu, surdu e taci, campa centu anni’n 
pace“. — „Cine-i orb, surd și tace, tră
iește o sută de ani în pace“. Aceasta-i 
deviza pe care o cunosc pînă și copiii. 
Se spune că, la o școală din Sicilia, un 
elev întrebat de profesor cine l-a ucis 
pe Julius Cezar, a răspuns : „Nu știu, 
n-am voie să spun“.

In ultimii ani, 56 de activiști sindi
cali au căzut victime Mafiei. Printre 
aceștia se numără Salvatore Carnevale, 
conducătorul camerei muncii din locali
tatea Sciara. Ucigașii săi au fost iden
tificați și condamnați în decembrie 196'2 
la muncă silnică. Curtea de casație din 
Neapole i-a achitat însă anul acesta „din 
lipsă de probe“.

Este grăitor cazul călugărilor capu
cini de la mînăstirea Mazzarino care, în 
complicitate cu oamenii Mafiei, l-a ucis 
pe un anume Cannada. Văduva lui Can- 
nada împreună cu fratele acestuia, pri
mar democrat-creștin în localitatea Li
cata, după ce au depus împotriva călu
gărilor, s-au retras pe neașteptate din 
proces cu două zile înaintea sentinței. 
Este evident că la mijloc au stat pre
siunile și amenințările Mafiei, sprijinită 
atît de personalități politice marcante, 
cît și dc reprezentanți ai cercurilor de. 
afaceri și... chiar de slujitori ai bisericii

Sînt în Sicilia și provincii apa
rent „liniștite“, unde Mafia nu re
curge la crime și atentate. Aceasta 
nu înseamnă. însă că aici ea nu 
este prezentă. Dimpotrivă, „liniștea“ 
se explică adesea tocmai prin fap
tul că Mafia deține întreaga putere. 
La Nissena sau la Vallone, ca de altfel 
în întreaga provincie Caltanissetta, spre 
deosebire de Palermo, Trapani, Agri
gento, membrii Mafiei participă deschis 
la viața publică. Aici, începînd cu pre
fectura și sfîrșind cu avocații și jude-

NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
numele grupului țărilor afro-asia- 
tice, Republica Ghana, Marocul și 
Filipinele au prezentat Consiliului 
de Securitate un proiect de rezolu
ție care condamnă atitudinea gu
vernului portughez și „cere înde
plinirea imediată de către Portuga
lia a rezoluției Adunării Generale a
O.N.U. din anul 1962, în care se ce
rea recunoașterea dreptului popu
lației din teritoriile aflate sub do
minația portugheză la autodetermi
nare și independență, încetarea re
presiunilor, amnistie politică și nego
cieri cu reprezentanții partidelor 
politice din aceste teritorii, în vede
rea transferării puterii populației a- 
fricane și apoi acordarea indepen
denței“.

Proiectul de rezoluție afro-asiatic 
prezentat în ședința din 26 iulie ce
re, de asemenea, ca toate statele să 
se abțină de Ia a mai acorda ajutor 
guvernului portughez în vederea 
continuării reprimării populației din 
teritoriile africane și, în primul rînd, 
de a nu mai livra arme și muniții. 
Proiectul cere secretarului general 
al O.N.U. să ia măsuri pentru pune
rea în aplicare a măsurilor stabilite

Declarațiile președintelui Nasser la Alexandria
CAIRO 27 (Agerpres). — La 26 

iulie, la un mare miting care a avut 
loc la Alexandria, cu prilejul împli
nirii a TI ani de la revoluția egip
teană, președintele Nasser a rostit o 
amplă cuvîntare, in care a anunțat 
că la toamnă vor avea loc alegeri 
pentru comitetele provinciale și pen
tru Congresul național al „Uniunii 
socialiste arabe“, iar ulterior, în no
iembrie, pentru Adunare» Naționa
lă a Republicii Arabe Unite.

Referindu-se la tratativele cu pri
vire la constituirea Federației tri
partite între Egipt, Siria și Irak, 
precum și la traducerea în viață a 
prevederilor Declarației de Ia Cairo 
din 17 aprilie 1963, care proclamase 
constituirea acestei federații, pre
ședintele Nasser i-a învinuit din 
nou 'pe conducătorii partidului sirian 
Baas de faptul că, de la bun în-

Azi au loc alegeri în Maroc
RABAT 27 (Agerpres). — La 28 

iulie în Maroc au loc alegeri mu
nicipale și comunale. Aceste ale
geri fac parte din măsurile luate de 
autorități cu privire la crearea in
stituțiilor prevăzute de constituția 
adoptată după referendumul din 7 
decembrie 1962. Autoritățile maroca
ne au operat recent arestări în rîn- 
dul conducerii partidului Uniunea 
națională a forțelor populare — par
tid de opoziție — sub pretextul des
coperirii unei „mișcări subversive 
în armată“. Ca urmare a acțiunilor 
autorităților, menite să dea o lovi
tură forțelor care se opun politicii 
guvernului, partidele de opoziție au 
hotărît să boicoteze actualele ale
geri.

Sic ilie i
cătorii, toate funcțiile publice sînt ocu
pate de copiii, nepoții, prietenii, copiii 
și nepoții prietenilor lui don Cală, fos
tul șef al Mafiei, care în 1954, cînd a 
murit, la 77 ani, a lăsat o avere de cîte
va miliarde. Perspectiva îmbogățirii ra
pide a dat naștere în ultima vreme la 
dispute aprinse între bandele mafiste, 
așa-numitele „cosche mafiose“, care-și 
dispută supremația fie în comerț, fie în 
construcții, fie în traficul de stupefiante. 
Tocmai în cursul unei astfel de dispute 
a fost ucis comerciantul Leonforte, 
amintit la începutul acestui articol.

Crimele recente ale Mafiei au neli
niștit și indignat opinia publică din Ita
lia. Comisia parlamentară creată încă a- 
cum cîțiva ani pentru cercetarea acti
vității acestei organizații teroriste a por
nit la lucru. Poliția desfășoară razii nu 
numai în sud, ci și în nordul țării, unde 
șefii bandelor încearcă să se ascundă. 
Numărul celor arestați pînă în prezent 
se ridică la cîteva sute. Printre ei se află 
și cîteva nume „sonore" în lumea inter
lopă a Siciliei, ca Paolo Bonta, Mariano 
Licări și alte căpetenii locale ale Ma
fiei.

Comuniștii și alte forțe democrate din 
Italia cer să se meargă pînă la capăt 
cu aceste măsuri. Se recomandă printre 
altele anchetarea de către comisia par
lamentară a legăturilor dintre Mafia și 
anumiți deputați, luarea de măsuri ra
dicale pentru lichidarea speculei cu te
renurile de construcții etc.

V. PÂNDELE 

Unul din atentatele puse la cale în ultima vreme de gangsterii din Ma
fia. Șapte persoane și-au pierdut viața.

de Consiliul de Securitate pînă la 
sfîrșitul acestui an.

NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
ședința din după-amiaza zilei de 26 
iulie a Consiliului de Securitate au 
luat cuvîntul reprezentanții Marii 
Britanii, S.U.A., Franței și ciankai- 
șistul. Ei au respins proiectul de re
zoluție prezentat de Ghana, Maroc 
și Filipine.

în schimb, puterile occidentale 
propun inițierea unui așa-zis „dia
log“ între autoritățile portugheze și 
reprezentanții unor guverne africane.

CONAKRY 27 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
partidul african al independenței 
din Guineea Portugheză și din insu
lele Capului Verde a dat publicită
ții un comunicat în care menționea
ză că recent avioane portugheze au 
bombardat localitatea Bacar Conte 
(Guineea Portugheză), provocînd 
moartea a 21 de persoane și rănind 
alte 35 de persoane.

Bombardamentul, care a durat 
5 ore, adaugă comunicatul, a fost 
îndreptat, de asemenea, împotriva 
localităților Bodjol, Incassol și Nad- 
jasan, aflate sub controlul patrio- 
ților.

ceput, ei au fost nesinceri și și-au 
urmărit scopurile egoiste proprii. 
Partidul Baas, a subliniat el, „se 
opune întregii națiuni arabe“ și a 
colaborat cu dușmanii unității încă 
din timpul uniunii siriano-egiptene. 
Președintele a acuzat conducerea 
partidului sirian Baas de dezlănțui
rea unei „terori sîngeroase“ în 
Siria.

în urmă cu II ani, printr-o sentință 
nedreaptă, Kuniji Murakami, secretarul 
organizației din Sapporo a P.C. din 
Japonia, a fost condamnat la 20 ani 
închisoare. Opinia publică democrată 
din țară cere cu insistență rejudecarea 
procesului. Zilele trecute un numeros 
grup de cetățeni din Sapporo care au 
luat parte la un mar; de 1200 km, au 
sosit la Tokio pentru a cere Curții Su
preme eliberarea lui Murakami. In a- 
ceeași zi, la Sapporo a avut loc un mi
ting.

DRAPELE NEGRE LA „IFANET“
ATENA 27 (Agerpres). — Deasu

pra întreprinderii textile „Ifanet“ 
din Salonic flutură drapele negre. 
850 de muncitori, care s-au barica
dat în fabrică, continuă greva foa
mei în semn de protest împotriva 
închiderii de către patroni a acestei 
întreprinderi.

De trei zile continuă la Atena 
greva personalului de la troleibuze. 
Muncitorii protestează împotriva 
lock-out-ului declarat de societate 
și cer să li se majoreze salariile. La 
25 iulie au declarat grevă în spriji
nul tovarășilor lor conducătorii și 
vatmanii autobuzelor din Atena. 
Transportul orășenesc din capitala 
Greciei a fost paralizat.

La 26 iulie au declarat o grevă de 
48 de ore lucrătorii de la serviciile 
poștale din Atena.

După cum relatează ziarul „Avghi“ 
în primele trei săptămîni ale lunii 
iulie au participat la greve 130 000 
de muncitori și funcționari.

Cele 115 sindicate din Grecia, care 
conduc lupta grevistă, au cerut gu
vernului să majoreze cu 20 la sută 
salariile oamenilor muncii și să le 
îmbunătățească condițiile de viață și 
de muncă.

ROMA 27 (Agerpres). 
In continuarea turneului 
în Italia, colectivul de ba
let al Teatrului de Operă 
și Balet al Republicii 
Populare Romine a sosit 
la Enna (Sicilia), unde 
autoritățile locale au făcut 
o primire călduroasă ar
tiștilor romîni. Ei au 
participat la un cocteil 
oferit de primarul orașu
lui Enna și la o confe
rință de presă consacrată 
viefii artistice din tara 
noastră.

In seara zilei de 25 iu
lie artiștii romîni au pre
zentat baletul „Lacul le
bedelor“ pe scena teatru
lui de vară „Castelo di 
Lombardia“. Cei 2 500 de 
spectatori venifi din toa
te părțile Siciliei au aplau
dat îndelung spectacolul, 
soliștii fiind aclamați în 
repetate rînduri la scenă 
deschisă. Presa cotidiană 
din Sicilia acordă spatii 
largi spectacolului prezen
tat de balerinii romîni. 
Ziarele „Sicilia“, „Espres
so Sera“, „Corriere de la 
Sicilia“ etc au subliniat 
în cronicile lor valoarea 
artistică deosebită a an

samblului și perfecta lui 
omogenitate.

RIO DE JANEIRO 27 
(Agerpres). — Postul de 
radio din Rio de Janeiro 
al Ministerului Educat iei 
și Culturii a transmis la 
25 iulie în primă audiție 
un program de muzică ro
mânească cuprinzînd lu
crările „Preludiu simfo
nic“ de Ion Dumitrescu, 
suita simfonică „O zi de 
vară" și baletul „Pricoli
ciul“ de Zeno Vancea.

LONDRA 27 (Ager
pres). — La 26 iulie pos
turile de radio B.B.C. au 
transmis o adaptare radio
fonică a comediei „O scri
soare pierdută“ de I. L. 
Caragiale. Traducerea pie
sei este semnată de Frida 
Night, iar regia aparține 
lui R. D. Smith. Piesa ma
relui dramaturg romîn a 
fost interpretată de tui 
grup de actori de la 
B.B.C.

Sub titlul : „O comedie 
despre o pseudo-democra- 
ție", publicafia londoneză 
„Radio Times“ inserează 
o prezentare a piesei și a 
autorului ei.

Ajutorul acordat rănirilor și sinistraților 
de pe urma cutremurului de la Skoplje
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Ta- 
niug, în orașul Skoplje, care a avut 
mult de suferit de pe urma cutre
murului din dimineața zilei de 26 
iulie, continuă lucrările de salvare 
a sinistraților și de ajutorare medi
cală a răniților. Legăturile telegra
fice și telefonice cu restul țării sînt 
încă întrerupte, iar centralele elec
trice nu funcționează. Potrivit cifre
lor transmise de agenția Taniug, 
pînă în dimineața zilei de sîmbătă 
fuseseră scoși de sub dărîmături 
aproximativ 600 de morți. Numărul

MOSCOVA. La 27 iulie N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al Ü.R.S.S., l-a primit pe 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, și a avut cu 
el o convorbire cordială, prietenească.
OSLO. La Stavanger s-a deschis cea 

de-a 11-a conferință internațională a 
organizației pacifiste „Internaționala 
adversarilor războiului", la care parti
cipă aproximativ 100 de delegați din 
18 țări. Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează problemele luptei pentru 
dezarmare și pace.

PHENIAN. La 26 iulie, în Teatrul 
de vară din Parcul tineretului din 
Phenian a avut loc o adunare solem
nă a opiniei publice din capitala 
R.P.D. Coreene, consacrată celei de-a 
10-a aniversări a victoriei poporului 
coreean în războiul patriotic de eli
berare. La adunare au participat Țoi 
En Ghen, Kim Ir, Pak Kîm Cer și 
alți conducători ai Partidului Muncii 
din Coreea și ai guvernului R.P.D. 
Coreene.

ATENA. La 24 iulie, Comisia par
lamentară a aprobat, datorită majo
rității de voturi de care dispune Par
tidul „Uniunea națională radicală“ 
(E.R.E.), proiectul de lege guverna
mental cu privire la organizarea în 
Grecia a unor noi alegeri parlamen
tare generale pe baza sistemului elec
toral proporțional întărit. Partidele 
din opoziție s-au pronunțat cu hotă- 
rîre împotriva acestui sistem, consi- 
derîndu-1 antidemocratic.

PNOM PENH. Cinci nave de 
război sud-vietnameze au pătruns zi
lele acestea în apele teritoriale ale 
Cambodgiei și au supus focului de 
artilerie un post de frontieră cam
bodgian. în urma acestui bombarda
ment au fost distruse numeroase case, 
lăsînd fără acoperiș 26 de familii.

ALGER. în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Alger, Ra
bah Djermane, prim-secretar al Uniu
nii generale a muncitorilor algerieni, 
a anunțat hotărîrea conducerii acestei 
uniuni sindicale de a se retrage din 
cadrul „Confederației internaționale a 
sindicatelor libere" (C.I.S.L.), întrucît 
Uniunea generală a muncitorilor alge
rieni nu poate fi de acord cu „cei 
care caută să scindeze mișcarea sin
dicală africană".

BONN. Confederația asociațiilor 
de consumatori din R. F. Germană a 
lansat un apel guvernului federal, ca

STOCKHOLM 27 (A-
gerpres). — La Lund, în 
Suedia, a avut loc între 
18 și 23 iulie tin simpo
zion international de ter
modinamică si termochi- 
mie. La acest simpozion 
a luat parte și o delega
ție romînă condusă de 
acad. prof. Ilie Murgules- 
cu, președintele Acade
miei R. P. Romine. In șe
dința a treia a simpozio
nului, prezidată de a- 
cad. Ilie Murgulescu, 
delegații romîni au pre
zentat trei lucrări din 
domeniul termodinamicii 
și termochimiei.

La 25 iulie, delegații ro
mîni care au participat 
la simpozion au vizitat 
institutul de biochimie 
„Kemikum“ din Uppsala, 
iar a doua zi, au făcut o 
vizită la Academia rega
lă de științe a Suediei. In 
numele Academiei, prof. 
Rudberg, secretar per
manent al Academiei re
gale de științe, a oferit 
membrilor delegației ro- 
mîne o masă care s-a 
desfășurat într-o atmos
feră cordială.

răniților este mult mai mare, iar o 
parte dintre ei au trebuit să fie 
transportați în orașele învecinate și 
chiar la Belgrad.

Președintele Tito a sosit la Skoplje 
însoțit de mai multe (personalități 
oficiale. Aici au sosit, de asemenea, 
numeroase echipe militare și medi
cale, care iau parte la lucrările de 
ajutorare a sinistraților.

Numeroase mesaje de simpatie și 
oferte de asistență și ajutoare pen
tru sinistrați au parvenit la Belgrad 
din diferite țări.

și reprezentanților industriei și co
merțului, cerîndu-le să frîneze prin 
toate mijloacele creșterea prețurilor 
din Germania occidentală. Confedera
ția subliniază că „reglementarea pie
țelor agricole“ de către C.E.E. a an
trenat o creștere a prețurilor la pro
dusele alimentare.

LUXEMBURG. Din 1955 pînă în 
1962 producția de cărbune în țările 
Pieței comune a scăzut de la 
246 400 000 tone la 226 800 000 —
în timp ce numărul muncitorilor a 
scăzut de la 1057 200 la 806 800 — 
transmite agenția France Presse.

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat al S.U.A. a retras la 26 iulie pa
șapoartele eliberate celor 58 de stu- 
denți care, în pofida interdicției au
torităților americane, au plecat într-o 
vizită în Cuba.

LONDRA. în fața ambasadei ira
kiene de la Londra a avut loc o de
monstrație a studenților irakieni 
aflați la studii în Anglia, în semn de 
protest împotriva atrocităților din 
Irak, anunță A.F.P. Potrivit agenției, 
60 de studenți au fost arestați sub 
pretextul că „au împiedicat circula
ția“.

DJAKARTA. Ministrul de externe 
al Indoneziei, dr. Subandrio, a făcut 
cunoscut ziariștilor că guvernul in
donezian a declarat doi viceconsuli 
englezi persoane „non-grata“ și le-a 
fixat termenul de o săptămînă în care 
trebuie să părăsească țara. Este o 
măsură de răspuns provocată de ce
rerea Angliei ca doi funcționari ai 
consulatului indonezian să părăsească 
Borneo de nord.

PARIS. Parlamentul francez și-a 
încheiat sesiunea de vară. După nu
meroase incidente, transmite A.F.P., 
guvernul a reușit vineri seara să ob
țină adoptarea dispozițiilor bugetare 
suplimentare cuprinzînd în special 
importante cheltuieli militare, și 
noua lege asupra dreptului de grevă 
în serviciile publice care a provocat 
proteste vehemente în rîndurile opi
niei publice franceze.
LONDRA. Agenția Reuter face cu

noscut că aproape 90 de membri ai 
„Comitetului celor 100 pentru dezar
mare nucleară“ din Londra intențio
nează să străbată continentul pentru a 
se întîlni în drum spre Atena cu cole
gii lor din alte țări. In capitala Gre
ciei ei urmează să participe la aduna
rea cu prilejul zilei Hiroșimei, care va 
avea loc la 5 august.


