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După recoltat, arături 
pe toate suprafețele

De la un an la altul, campania de 
recoltare a cerealelor durează mai 
puțin, Potrivit calculelor făcute la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Ji 25 iulie secerișul griului era mai 

vansat cu 12 la sută decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. în regiuni
le București, Dobrogea, Galați, Plo
iești, Oltenia, Banat, Argeș, Iași se
cerișul s-a terminat, iar în regiunile 
Crișana, Maramureș și Bacău se a- 
propie de sfîrșit. în regiunile Dobro
gea, București și Galați e pe termi
nate și treierișul, iar în regiunea 
Ploiești această lucrare s-a termi
nat. în celelalte regiuni recoltatul 
se desfășoară în ritmul coacerii grî- 
nelor și creării posibilităților de re
coltare. Scurtarea timpului de strîn- 
gere a recoltei de cereale, care mic
șorează mult pierderile, este urma
rea directă a creșterii parcului de 
tractoare, combine și alte mijloace 
mecanice, a muncii unite a țărănimii 
colectiviste.

Eliberarea mai timpurie a tere
nului de cerealele păioase dă posi
bilitatea să se facă în condiții mai 
bune pregătirile pentru recolta a- 
nului viitor.

în fiecare raion sînt exemple 
care demonstrează rolul deosebit al 
arăturii de vară în creșterea pro
ducției la hectar. Avantajele acestei 
lucrări sînt multiple. în solurile 
mobilizate prin arătura de vară se 
acumulează și se păstrează o canti
tate mai mare de apă. Experiențele 
întreprinse de către oamenii de 
știință arată că la un hectar de te
ren în stratul de sol de 30 cm și cu 
o greutate de 4 200 tone, dacă în ur
ma arăturilor se adună numai cu 1 la 
sută mai multă apă, aceasta înseam
nă 42 tone de apă la hectar. Dacă 
mai socotim că pentru un kilogram 
de grîu sînt necesari 500 litri apă, 
această rezervă de apă contribuie la 
obținerea unui plus de producție de 
84 kg de grîu la hectar. în realitate, 
cantitatea de apă care se acumulea
ză în sol în urma unor lucrări rațio
nale este mult mai mare. Experien
țele făcute de către cercetători au a- 
rătat că în terenul arat vara, îndată 
după seceriș, s-au strîns cu 800— 
900 tone de apă la ha mai mult decît 
în cel rămas nearat. Și nu numai a- 
tît. în solul arat vara, resturile ve
getale se descompun ușor și liberea
ză o mare cantitate de substanțe or
ganice necesare plantelor.

în acest an sînt condiții naturale 
favorabile pentru executarea arătu
rilor de vară, căci au căzut ploi în 
majoritatea raioanelor. Este necesar 
ca toate tractoarele care nu lucrează 
la recoltat și treieriș să fie folosite 
din plin pentru a se executa arături 
pe toate suprafețele de pe care s-a 
strîns recolta. Aceasta este acum 
una din principalele sarcini ale con
siliilor agricole regionale și raionale, 
ale conducerilor unităților agricole 
socialiste.

în multe unități agricole socialiste 
din regiunile Galați, București, Ol
tenia, Ploiești și altele, îndată după 
recoltare s-a eliberat terenul de 
paie și s-a lucrat intens la execu
tarea arăturilor. Bine se lucrează în 
gospodăriile colective deservite de 
S.M.T. Grivița, raionul Slobozia. 
Cele 10 000 de hectare cultivate cu 
păioase sînt aproape în întregime 
arate, adică în termen de 10 zile de 
la încheierea secerișului. în regiu
nea București, pînă la 15 iulie, erau 
arate 192 000 ha, iar în regiunea Ga
lați 89 500 ha.

terenurile 
cu recolta- 
munca în 
un număr

Dacă se ține seama însă că recol
tatul este, în general, terminat și că 
în unitățile agricole există un mare 
număr de tractoare iar condițiile de 
lucru sînt bune, executarea arături
lor de vară se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător. Sînt regiuni ca Argeș, 
Banat, Crișana, Iași, Bacău, unde 
pînă la 25 iulie s-au executat ară
turi doar pe 22—26 la sută din su
prafețele planificate, iar în regiunea 
Suceava, deși recolta era strînsă de 
pe 78 la sută din suprafață, arături 
se făcuseră doar pe 9 la sută.

Rezultatele slabe la executarea a- 
răturilor au aproape peste tot două 
cauze : nu s-au eliberat 
de paie și snopi în ritm 
tul și nu s-a organizat 
două schimburi decît pe
mic de tractoare. Consiliile agricole 
regionale și raionale, conducerile de 
unități și specialiștii au datoria să 
ia imediat măsuri pentru strîngerea 
și căratul paielor și snopilor de pe 
miriști, pentru folosirea întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor prin 
organizarea schimbului doi pe cît 
mai multe tractoare.

Pentru ca arătura să aibă o efica
citate mare și să contribuie la spo
rirea recoltelor e necesar să fie fă
cută diferențiat, după natura terenu
rilor. în acest scop, inginerii agro
nomi din gospodăriile de stat și co
lective sînt chemați să țină seama de 
recomandările Institutului central de 
cercetări agricole. Experiențele de la 
Oarja, regiunea Argeș, demonstrează 
că mobilizarea solului în adîncime, 
cu ajutorul scormonitorului, are e- 
fecte mari. Așa, de pildă, pe un sol 
brun podzolit, cu o proporție mare 
de mîl și argilă, s-a obținut o recoltă 
de porumb de 2 550 kg la hectar cînd 
s-a arat 
3 190 kg 
cm, dar 
încă 10 
torului. Executarea unei lucrări de 
calitate impune ca arătura să se facă 
obligatoriu cu plugul în agregat cu 
grapa stelată, astfel ca pămîntul să 
fie cît mai bine mărunțit. Aceasta 
are o mare însemnătate pentru păs
trarea apei în pămînt.

Odată cu arătura trebuie îngropate 
sub brazdă îngrășăminte fosfatice și 
o parte din îngrășămintele azotate 
— în funcție de tipul de sol și de 
planta care urmează să fie cultivată. 
Aplicarea unei cantități de 20 de 
tone de gunoi de grajd și de 4—6 
tone praf de var la hectar pe pod- 
zoluri. singure sau împreună, cere 
și un volum mare de muncă. Numai 
o organizare temeinică a acestor o- 
perații va putea asigura respectarea 
unei principale cerințe agrotehnice : 
încorporarea îngrășămintelor și a- 
mendamentelor imediat după răspîn- 
direa lor la suprafața solului.

Nu e suficient să facem arături la 
timp. Ele trebuie să fie întreținute 
pînă la semănat. Cînd se formează 
crustă groasă, e bine să se dea cu 
grapa cu colți, iar cînd au apărut 
buruieni mai multe și solul s-a înde
sat pe o adîncime mai mare este ne
cesar să se folosească grape cu 
discuri

Comitetele regionale și raionale de 
partid, consiliile agricole sînt che
mate să acorde aceeași importanță 
arăturilor de vară ca și strîngerii re
coltei. Toate suprafețele care se eli
berează trebuie arate, aceasta fiind o 
primă condiție pentru obținerea 
unor producții mari în anul viitor.

ta 20 de cm și o recoltă de 
cînd s-a arat tot la 20 de 
s-a mai mobilizat solul pe 
cm cu ajutorul scormoni-

TELEGRAMĂ

sigu-

• Grevele din As turla (pag. 4-a)sportive (pag. 2-a).• Știri

para-
(pag.

• 60 de ani de la Congresul 
al II-lea al Partidului Muncito
resc Social-Democrat din Rusia 
(pag. 3-a).

• Puternică explozie la 
ranța franchistă din Madrid 
(pag. 4-a).

Să generalizăm 
înaintată în zootehnie : 

fruntașilor (pag. 2-a).

• T. Marian 
experiența 
în rîndui

ÎN INTERIORUL ZIARULUh

Strungăria de cilindri a noilor laminoare de la Hunedoara (Foto : Agerprei)

Linia electrică 
Bicaz-Singeorgiu de Pădure 

trecută la tensiunea 
de 220 kV

dimineața zilei de 29 Iulie, li-In
nia electrica de 110 kV Bicaz-Sîn- 
geoigiu de Pădure a fost trecută la 
tensiunea de 220 kV. S-a realizat 
astfel exploatarea primei linii din 
tara noastră la această tensiune. 
Concomitent au fost date în exploa
tare cele două stații electrice de 
transformare de 110/220 kV de la 
capetele liniei. Prin trecerea liniei 
Ia o tensiune superioară au fost 
create condiții pentru îmbunătățirea 
alimentării cu energie electri-că a în-~ 
tregului sistem energetic din zona 
Ardealului.

Zilele acestea a fost dată provi
zoriu în exploatare la HO kV și li
nia electrică Sebeș-Pestiș construită 
pentru 220 kV. Noua linie, în lungi
me de aproximativ 60 km, va con
tribui, de asemenea, la mai buna 
alimentare cu energie electrică a 
zonei industriale a Hunedoarei.

(Agerpres)

In regiunea Ploiești s-a terminat 
treierișul recoltei 

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
în unitățile agricole socialiste 
regiunea Ploiești s-a încheiat treie- 
rișul cerealelor păioase de pe în
treaga supraîată cultivată cu grîu 
și orz. Folosind tiecaie zi bună de 
muncă la arii, organizînd lucrul în 
două schimburi, colectiviștii și me
canizatorii din regiune au terminat 
campania de recoltare și treieriș cu 
4 zile mai devreme față de terme
nul stabilit.

în prezent, pe ogoarele regiunii 
colectiviștii și mecanizatorii conti
nuă efectuarea arăturilor de vară 
șl însămînțarea plantelor furajere în 
cultură dublă.

din

Raid-anchetă pe șantierele r _ f u •! v P* ■ • x
« consiriiciii loate lucrările sa tie terminate
!a timp și ia un înalt nivel calitativ

in ziarul nostru de ieri a apărut prima parte a raidului-anchetă 
întreprins pe mai multe șantiere de construcții industriale din (aia. 
Publicăm astăzi, în continuare, corespondențele primite de pe alte 
șantiere.

Ritmic, conform graficului
în curs de con- 
de stofă pen- 
fabrică va cu-

în Capitală este 
strucție o fabrică 
tru mobilă. Noua 
prinde mai multe secții — de pre- 
parație. țesătorie și finisaj — 
precum și un laborator dotat cu 
mijloace tehnice moderne.

Șantierul s-a deschis în primă
vara acestui an. La 15 martie 
Trustul nr. 1 construcții, care ți
ne de Ministerul Industriei Con
strucțiilor, a intrat în posesia în
tregii documentații necesare, după 
care a luat măsurile menite să a- 
sigure buna desfășurare a muncii 
pe șantier. De la început s-a por
nit bine. întreaga lucrare s-a îm
părțit în trei loturi : lotul din e- 
lemente prefabricate, lotul din pre
fabricate și pînze subțiri din be
ton monolit și lotul care cu
prinde birourile administrative, 
grupurile sociale și laboratorul. A 
fost pregătită din vreme stația 
centrală de preparare a *—* ......
și mortarului. Transportul acesto
ra de la stație la locurile de mun
că s-a mecanizat. Nu s-a neglijat 
nici dotarea cu alte utilaje și în
deosebi cu diferite tipuri de ma
carale.

Conducerea șantierului a luat 
măsuri să fie procurate din timp,

ne stația 
betonului

de la întreprinderea de prefabri
cate „Progresul" din Capitală, fî- 
șiile stassa care urmează să se fo
losească la acoperirea halelor. O 
parte însemnată din prefabricate 
— cum ar fi stîlpii, grinzile și lu
minatoarele — se execută chiar pe 
șantier. Prin înlocuirea obișnuite
lor piste speciale pentru turnarea 
prefabricatelor cu pardoseli brute 
definitive, prețul de cost al ele
mentelor prefabricate s-a redus cu 
mai bine de 5 la sută.

O măsură luată de conducerea 
trustului, care a contribuit mult 
la desfășurarea în ritm susținut a 
lucrărilor, a fost aceea de a în
credința conducerea echipelor și 
brigăzilor unor muncitori cu 
experiență în construcțiile indus
triale, oameni cu inițiativă și buni 
organizatori. încă de la începutul 
lucrărilor, biroul organizației de 
partid a propus conducerii șan
tierului să repartizeze membri și 
candidați de partid la sectoarele 
cheie ale procesului de producție.

Merită relevat faptul că proiec
tantul (l.P.I.U.) ține o strînsă le
gătură cu șantierul, cu construc
torii. Problemele de detaliu, care 
n-au fost soluționate în proiect, 
se rezolvă în colaborare la fața

locului. De asemenea, beneficia
rul, în dorința ca lucrările să se 
desfășoare în bune condiții, a- 
cordă constructorului un sprijin 
eficace și permanent pe șantier.

Deși nu a trecut mult timp de 
la deschiderea șantierului, totuși, 
ca urmare a măsurilor luate și a 
muncii entuziaste a constructori
lor, o serie de lucrări se află în- 
tr-un stadiu avansat. Toate fun
dațiile, pînă la cota 0 ale viitoarei 
fabrici, precum și 85 la sută din 
pardoselile halelor s-au executat 
conform graficelor. Cu aceeași ri
gurozitate au fost executate insta
lațiile de canalizare interioară, ca
nalele de aer și pentru conductele 
electrice. Deși inițial s-a prevăzut

Oamenii muncii din 
industria carboniferă au 
obținut, în prima jumă
tate a anului, succese 
deosebite. Ei au realizat 
peste plan în această 
perioadă 135 000 tone de 
cărbune cocsificabil și 
energetic. Prin folosirea 
mai bună a capacității 
utilajelor, înzestrarea 
cu noi mecanisme și ri
dicarea calificării pro
fesionale a minerilor, 
pe întreg sectorul car
bonifer a font obținută 
o viteză medie de a- 
vansare în galerii cu 
circa 7,5 la sută mai 
mare decît cea realizată

Comitetului Central al Partidului• Răsfoind presa străină (pag.
4-a).

• Ecoul Internațional al 
făril Tratatului tripartit 
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în anul trecut. Sporuri 
însemnate de creștere 
a procentului mecani
zării au fost obținute și 
la operațiile de trans
port, încărcarea cărbu
nelui și sterilului din 
abataje și galerii.

în dorința de a tri
mite siderurgiștilor, in
dustriei energetice și 
altor sectoare economi
ce cărbune în cantități 
mai mari, minerii ex
tind pe scară tot mai 
largă metodele de mare 
productivitate. Folosi
rea acestora, diferen
țiat, după condițiile spe-

cifice fiecărei exploa
tări, cît și extinderea 
mecanizării au deter
minat și scăderea pre
țului de cost cu 2,7 la 
sută față de plan, ceea 
ce echivalează cu eco
nomii suplimentare în 
valoare de peste 24 mi
lioane lei.

Cele mai bune rezul
tate le-au obținut co
lectivele de muncă ale 
Combinatului carboni
fer al Văii Jiului, pre
cum și ale trusturilor 
miniere Muntenia, Ar
dealul și Argeș.

(Agerpres)

Adunarea solemnă consacrată aniversării 
Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.

Cu prilejul aniversării a 
de la Congresul al II-lea 
dului Muncitoresc Social-Democrat 
din Rusia, în sala C.C.S. din Capi
tală a avut loc o adunare solemnă, 
organizată de Institutul de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu“ de pe lîngă 
C.C. al P.M.R. și Institutul de isto
rie al Academiei R.P.R.

La adunare au luat parte tovară
șii Ilie Murgulescu, Gheorghe Necu- 
la, Paul Niculescu-Mizil, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
Cornel Fulger, Constantin Lăzăres- 
cu, Teodor Marinescu, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., activiști 
ai organizațiilor de partid din Ca
pitală, cadre didactice, elevi și stu- 
denți de la școlile de partid, cerce
tători științifici, propagandiști.

Au fost de față I. K. Jegalin, am

60 de ani 
al Parti

basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

A luat cuvîntul tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.M.R., directorul Institutului de is
torie a partidului, care a relevat 
însemnătatea istorică a celui de-al 
II-lea Congres al P.M.S.D.R., lupta 
lui Lenin pentru crearea partidului 
de tip nou al proletariatului și 
fundamentarea principiilor ideologi
ce, de organizare și de activitate ale 
partidului marxist-leninist, succese
le obținute de poporul sovietic sub 
conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, triumful în țara 
noastră, în mișcarea muncitorească 
internațională, a învățăturii mar- 
xist-leniniste despre partidul revo
luționar al clasei muncitoare.

După adunare a rulat filmul „La 
începutul secolului“.

(Agerpres)

Comunist al Uniunii Sovietice
Dragl tovarăși,
Cu prilejul împlinirii 

dului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia — data făuririi de către 
Lenin a prițnului partid de tip nou al clasei muncitoare — Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Comitetului său Central și întregului popor sovietic 
cele mai cordiale felicitări și un fierbinte salut frățesc.

In cei 60 de ani de existență, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a parcurs un drum glorios de luptă în slujba cauzei comunismului. în
temeierea sa reprezintă totodată un eveniment de însemnătate istorică 
pentru întreaga mișcare muncitorească. Călăuzindu-se după învățătura 
leninistă despre partidul de tip nou al proletariatului, forțele înaintate 
ale clasei muncitoare din țara noastră, din numeroase țări ale lumii, 
au pus bazele partidelor marxist-leniniste care alcătuiesc astăzi puter
nica mișcare comunistă internațională — avangardă de luptă a clasei 
muncitoare și a tuturor celor ce muncesc.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, unind sub steagul său revo
luționar cele mai largi mase de oameni ai muncii, a înfăptuit Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, a construit pentru prima oară în 
lume societatea socialistă, iar astăzi realizează cu succes construcția des
fășurată a comunismului.

Realizările epocale ale Uniunii Sovietice în edificarea orînduirii so
cialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în domeniul cuce
ririi Cosmosului stîrnesc admirația oamenilor muncii din țara noastră 
și din lumea întreagă, constituie o vie mărturie a superiorității socialis
mului față de capitalism, întăresc și mai mult înrîurirea pe care ideile 
marxism-leninismului o exercită asupra tuturor popoarelor.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — cel mai experimentat și 
mai călit detașament al mișcării comuniste și muncitorești internaționale 
— a adus și aduce o mare contribuție la îmbogățirea tezaurului comun al 
gîndirii marxist-leniniste și al experienței practice de construire a so
cialismului și comunismului.

Partidul și poporul nostru se bucură din toată inima de succesele 
obținute de poporul frate sovietic, sub conducerea încercată, marxist- 
leninistă a P.C.U.S., a Comitetului său Central în frunte cu eminentul 
luptător pentru socialism și pace, tovarășul N. S. Hrușciov, în înfăptuirea 
grandiosului Program al construirii comunismului.

Politica externă a statului sovietic constituie un factor de o deose
bită însemnătate al luptei pentru apărarea și consolidarea păcii, pentru 
preîntîmpinarea războiului mondial, pentru triumful cauzei socialismu
lui, democrației și progresului în întreaga lume.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor sovietici, succese tot mai mari în ridicarea edificiului lumi
nos al comunismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice !
Să trăiască și să se întărească unitatea și frăția dintre partidele 

noastre, unitatea întregii mișcări comuniste internaționale, a comuni
tății țărilor socialiste, sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

• 60 de ani de la Congresul al II-lea al Partî-

Dorini noi succese

ca abia la începutul lunii august 
să se treacă la realizarea canali
zării exterioare, acest lucru s-a 
început încă de la sfîrșitul lunii 
iunie — urmînd 
ultima decadă a

în semestrul I 
rului a realizat 
nile planului și s-au efectuat nu
mai lucrări de bună calitate. 
Prin extinderea largă a metode
lor industriale de construcții și 
folosirea unor materiale noi, pro
ductivitatea muncii pe șantier 
a sporit în primele șase luni ale 
anului cu peste 10 la sută față de 
sarcina planificată. Este surprin
zătoare însă întîrzierea cu peste 
o lună a turnării pînzelor subțiri 
din beton monolit (shedurile din 
hala țesătorie). Constructorii au 
toate posibilitățile să recupereze 
aeeastă rămînere în urmă pentru 
ca toate lucrările să înainteze po
trivit prevederilor planului, aceas
ta fiind o chezășie a terminării la 
data planificată a construcției noii 
fabrici.

Prin aplicarea prevederilor 
din planul M. T. 0.

să se termine în 
lunii august, 
colectivul șantie- 
și depășit sarci-

De la începutul anului și pînă a- 
cum colectivul Fabricii de antibio
tice din Iași a realizat o producție 
globală cu aproape 9 la sută mai 
mare decît cea planificată, obținînd 
totodată economii suplimentare în 
valoare de 2 800 000 lei.

Acest succes se datorește în cea 
mai mare parte aplicării în produc
ție a aproape 100 de măsuri propuse 
în planul tehnico-organizatoric.

(Agerpres)

comuniștilor Uniunii Sovietice
împlinirea a 60 ----------

gdresau7 afllÂ GH‘ GH EORGH1U-DEJ 
P.M.S.D.R., care ----
a marcat nașterea 
Partidului Bolșevic, este sărbăto
rită, alături de comuniștii din Uni
unea Sovietică, de către partidele 
comuniste și muncitorești din toată 
lumea, ca aniversarea unui moment 
de cotitură care a inaugurat etapa 
nouă, leninistă, în mișcarea mun
citorească și a pus temeliile victo
riei marxismului revoluționar asu
pra oportunismului și reformismu
lui pe plan internațional.

Elaborarea de către genialul con
tinuator al operei lui Marx și En
gels, Vladimir Ilici Lenin, a învă
țăturii despre partidul de tip nou, 
despre bazele lui ideologice, orga
nizatorice și tactice constituie un 
merit nepieritor al său față de pro
letariatul din întreaga lume. Teorii
lor reformiste, Lenin le-a opus con
cepția sa cu privire la partid ca 
detașament de avangardă al cla
sei muncitoare, format din elemen
tele cele mai conștiente, cele mai 
mature din punct de vedere politic, 
cele mai călite și combative, ca
pabile de orice sacrificiu pentru 
cauza socialismului. Istoria a con
firmat profunda justețe a concep
țiilor lui Lenin, demonstrînd că nu
mai un astfel de partid este în 
stare să organizeze masele, să le 
mobilizeze la luptă revoluționară 
și să asigure victoria socialismului.

Făuritor al învățăturii despre 
partidul revoluționar de tip nou al 
comuniștilor, Lenin a fost, totoda
tă, organizatorul primului partid 
de acest fel — gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, care, 
mergînd pe drumul arătat de Le
min, a înfăptuit prima revoluție so
cialistă din lume, a creat prima so
cietate socialistă, iar acum, în 
fruntea poporului sovietic, con
struiește cu succes comunismul 
în U.R.S.S.

Ultimele congrese ale P.C.U.S., 
la care am avut prilejul de a asista, 
au trasat, în spiritul ideilor leni
niste, sarcini de însemnătate istori
că pentru înfăptuirea fazei superi
oare a comunismului în U.R.S.S., 
au dezbătut probleme fundamenta
le ale luptei pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii în întreaga 
lume. Lucrările congreselor P.C.U.S., 
programul P.C.U.S. adoptat la Con
gresul al XXII-lea au o mare im
portanță nu numai pentru P.C.U.S. 
și construcția comunistă în U.R.S.S.,

Articol apărut in ziarul „PRAVDA'

dar și pentru miș
carea comunistă 
internațională, a- 
duc o contribuție 
de seamă la îm

bogățirea tezaurului ideologic al 
mișcării comuniste internaționale. 

Inspirîndu-se din exemplul parti
dului lui Lenin, călăuzindu-se după 
învățătura marxist-leninistă, clasa 
muncitoare din alte țări și-a creat 
partide revoluționare. Viața a de
monstrat că oricît ar fi de diferite 
condițiile din diverse țări, numai 
un partid de tip nou — așa cum 
l-a conceput Lenin — este capabil 
să organizeze lupta clasei munci
toare și a tuturor celor ce muncesc 
împotriva claselor exploatatoare, 
pentru cucerirea puterii, iar după 
victoria revoluției socialiste să con
ducă opera de făurire a societății 
noi, să îndrume cu mină sigură toa
te domeniile de activitate, asigurînd 
traducerea în viață a ideilor mar
xism-leninismului.

Născut acum peste patru decenii, 
Partidul Comunist din Romînia s-a 
călăuzit neabătut după învățătura 
lui Marx, Engels, Lenin, aplicînd-o 
în mod creator la condițiile țării 
noastre. Acum, partidul nostru își 
îndeplinește cu cinste rolul de forță 
conducătoare în opera istorică de 
făurire a socialismului.

în timp ce acum 60 de ani ideile 
lui Lenin adunau în jurul lor doar 
un pumn de luptători, astăzi ele 
însuflețesc puternica mișcare comu
nistă internațională, care a devenit 
o uriașă forță a progresului social, 
numărînd aproape 90 de partide 
comuniste și muncitorești cu 42,5 
milioane de membri. Strîngîndu-și 
necontenit rîndurile, întărind uni
tatea lor sub steagul invincibil al 
marxism-leninismului, călăuzindu-se 
în mod consecvent după tezele 
consfătuirilor din 1957 și 1960, 
partidele comuniste și muncitorești 
vor obține noi succese în lupta 
pentru triumful socialismului, pen
tru democrație și independență na
țională, pentru pace.

Partidul Muncitoresc Romîn, îm
preună cu întregul popor romîn, 
folosesc prilejul celei de-a 60-a a- 
niversări a Congresului al II-lea al 
P.M.S.D.R. pentru a transmite po
porului frate sovietic, încercatului 
său partid comunist, Comitetului 
Central și Prezidiului C.C., în frunte 
cu tovarășul Hrușciov, urări de noi 
și mărețe succese în lupta pentru 
victoria cauzei noastre comune — 
cauza comunismului și a păcii.

Esențialul constă în organizarea 
temeinica a muncii

La Craiova, pe malul Jiului, se 
construiește una dintre cele mai 
mari unități producătoare de e- 
nergie electrică din țara noastră 
— centrala electrică de termofica- 
re. Aburul care va acționa turbi
nele va fi apoi transportat prin 
conducte și folosit în procesul 
tehnologic la combinatul chimic 
vecin, aflat de asemenea în con
strucție. Peste 5 000 de construc-

tori, mulți dintre ei veterani ai 
șantierelor patriei, și-au dat „în- 
tîlnire“ aici la Craiova, cu un an 
și jumătate în urmă. De atunci s-a 
executat un volum mare de lu
crări.

Clădirea principală a termocen
tralei se află în stadiu de finisaj. 
Se toarnă fundațiile turbinelor și

(Continuare în pag. Iî-a)
Noi blocuri la Cluj
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Să generalizăm experiența înaintată în zootehnie

ÎN RÎNDUL FRUNTAȘILOR
La Sinaia

Cursuri de limbă, literatură, istorie și artă 
romînă pentru oaspeți de peste hotare

In raionul Sebeș, producția cea 
mai mare de lapte s-a realizat ani 
de-a rîndul la gospodăria colectivă 
din Cîlnic. Anul trecut, bunăoară, 
gospodăria a obținut în medie peste 
3 000 de litri de lapte de la fiecare 
vacă. Comitetul raional de partid și 
consiliul agricol raional au organi
zat un schimb de experiență Ia a- 
ceastă unitate, la care au partici
pat reprezentanți din toate gospo
dăriile colective din raion. Oamenii 
s-au interesat îndeaproape cum se 
lucrează aci, ce metode sînt folo
site. întorși acasă, ei au căutat să 
pună în practică învățămintele cîș- 
tigate. Și rezultatele n-au întîrziat 
să se arate. In multe gospodării co
lective cum sînt cele din Răhău, 
Miercurea, Dobîrca și altele se ob
țin producții de lapte cu mult mai 
mari decît anul trecut. Cele mai 
bune realizări în mărirea produc
ției de lapte le-au obținut colecti
viștii din Apoldu de Sus. In pre
zent, aici producția medie de lapte 
e mai mare decît la Cîlnic. (Pînă la 
1 iulie, de la fiecare vacă s-au 
realizat în medie cîte 1 535 1).

Am vizitat zilele trecute această 
gospodărie. La sediul gospodăriei 
nu se aflau decît cei care se ocupă 
cu lucrări de contabilitate. Pre
ședintele și inginerul erau la secto
rul zootehnic, căruia de la o vreme 
în gospodărie i se acordă o mare 
atenție.

T-am găsit în mijlocul îngrijito
rilor discutînd despre treburi la zi:

ILIE BEJU 
îngrijitor de animale 

la G.A.C. Apoldu de Sus

folosirea pășunii și a furajelor verzi 
date la iesle pentru sporirea pro
ducției de lapte și îngrășarea ani
malelor contractate cu statul, 
strînsul finului și altor furaje pen
tru iarnă, pregătirea adăposturilor.

Cînd l-am rugat să ne spună care 
sînt cei mai buni îngrijitori, pre
ședintele ne-a răspuns : „Avem 
oameni unul și unul. Muncesc în 
acest sector de mai mulți ani. Nu-i 
ușor să spun care e mai bun”. Pînă 
Ja urmă ne-a spus totuși cîteva 
nume.

Ilie Beju lucrează în această me
serie de 10 ani. El a devenit un fel 
de maistru, de la care învață cei
lalți mulgători. în primii ani, colec
tiviștii nu se prea grăbeau să lu
creze la ferma de vaci. Pe atunci 
Beju a luat în primire un lot de 
vaci. Și nu numai că s-a străduit 
să le îngrijească tot mai bine, dar a 
lămurit mai mulți colectiviști să 
lucreze în sectorul zootehnic, i-a

Toate lucrările să fie terminate la timp 
și la un înalt nivel calitativ

. Urmare din pag. I-a)

r IV și V. Sînt avansate 
de alimentare cu cărbune, 

ația de transformare de 110 
V se lucrează la montarea 
ului. Termocentrala de la 
va consuma zilnic mari 

i de cărbune inferior — lig- 
construiesc depozite, insta- 
descărcare și transporturi 

te, de concasare primară și 
ră a cărbunelui etc. Pe șan- 
execută de asemenea impor- 
crări hidrotehnice.
nstructorii noștri — ne spu
ing. Nicolae Mănescu, direc- 
ntreprinderii șantiere con- 

, ii și instalații — au a- 
? a • întîmpinat o serie de greu- 
■.i . V Joritatea fundațiilor au fost 

sub pînza de apă freatică a 
.Ti. :i Evacuarea apei cu pompe și 

mpe obișnuite ducea la an- 
a pămîntului, ceea ce crea 

\ lealul înclinării ulterioare a con
i' lor. Pentru evacuarea apei de 

e săpături de fundații s-a fo- 
t 1 mult succes instalația de 

iciculare care înlătură total 
teajuns.
lotărît ca săpăturile pentru 

iii să fie adîncite cu 0,2—0,5 
. iri pînă la stratul de marnă, 

evacuarea apei s-au săpat 
apoi aceasta a fost înlătu- 

.1 pompele. Deși s-a consumat 
• itate mai mare de beton, prin 
rea palplanșei metalice s-au 
nisit circa 1 700 000 lei.
imte pe șantier mîna de bun 
Iar. Transportul cimentului 
e în vagoane cisterne, descăr- 
lui în siloz și transportul la 

.1 centralizată de preparare a be- 
i se face pneumatic. De cu
pe șantierul barajului de pe 
i introdus dozarea gravime- 
i pietrișului, nisipului și ci- 
lui la prepararea betonului, 
portul tuturor materialelor de 

. trucții pe verticală, spre fron

ION WANDSCHNEIDER 
îngrijitor de animale 

Ia G.A.C. Apoldu de Sus
ajutat să învețe meseria de mulgă
tor.

Zile în șir, Ilie Beju s-a ocupat de 
calificarea lui Ion Wandschneider. 
El l-a învățat cum trebuie să facă 
hrănirea diferențiată a vacilor 
după producția dată de fiecare. în 
prezent, elevul și-a ajuns „profe
sorul“. La fel de buni sînt și îngri
jitorii Ion și David Glatz și mulți 
alții.

Cum lucrează ei ? Se știe că la 
baza producției mari de lapte stă 
buna furajare și îngrijire a anima
lelor. Acum. în timpul verii, vacile 
pasc pe o pășune bine îngrijită și 
tarlalizată. Colectiviștii au captat 
mai multe izvoare și au amenajat 
jgheaburi speciale pentru adăpat. 
Vacile primesc seara un supliment 
de furaje verzi, în raport cu canti
tatea de lapte pe care o dă fiecare.

Consiliul de conducere a luat o 
serie de măsuri pentru asigurarea 
furajelor necesare în timpul ier
nii. Pe lingă cantități mari de fînuri 
naturale, ei au strîns și depozitat 
peste 200 tone fîn de trifoi și lu- 
cernă. A început și însilozarea di
feritelor furaje. Aplicarea retribu
ției după producția de lapte reali
zată este un stimulent ca îngriji
torii să lucreze tot mai bine. Mul
gătorii au în primire aceleași vaci 
de ani de zile, precum și Junincile 
provenite de la ele. In grajduri 
domnește o curățenie exemplară.

La Apoldu de Sus a intrat în 
obișnuință să se măsoare separat 
laptele realizat de la fiecare vacă 
și, o dată pe lună, să se analizeze și 
procentul de grăsime. Din carnetul 
mulgătorului aceste date sînt tre
cute în registrul de evidență. Inte
resează și partea economică : cu ce

Calculul electronic in silvicultură
Mașinile electronice de calcul au 

început să fie utilizate și la rezol
varea unor probleme importante 
din domeniul silviculturii. Astfel pe 
baza metodelor elaborate de spe
cialiști ai Institutului de cercetări 
forestiere s-au efectuat, cu ajutorul 
acestor mașini, calculele necesare 
pentru întocmirea proiectelor de 
construire a unor drumuri forestie
re, precum și pentru punerea în ex
ploatare a unor masive păduroase.

turile de lucru, este mecanizat. O 
mare atenție dau constructorii eco
nomisirii lemnului. La turnarea 
betoanelor se utilizează panouri 
de placaj bachelitizat, prevăzut 
cu o ram^ metalică, care pot fi re- 
folosite de 20—25 ori.

Pe șantierul termocentralei de la 
Craiova sînt însă unele lucrări ră
mase în urmă față de grafic. Deși 
în ultimele luni situația s-a îmbu
nătățit simțitor, totuși în primul se
mestru al anului planul de pro
ducție și sarcina de creștere a 
productivității muncii nu au fost 
realizate. Așa cum s-a arătat pe 
bună dreptate, într-o recentă ple
nară a comitetului de partid de pe 
șantier, multe din cauzele rămîne- 
rii în urmă se datoresc neajunsu
rilor care mai persistă în organiza
rea muncii. Aprovizionarea unor 
locuri de muncă cu materiale de 
construcții nu se face întotdeauna 
în mod ritmic, iar mijloacele de lu
cru mecanizate — macaralele, exca-

Colaborare strînsâ între constructor 
si beneficiar

La întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate din beton Pi
tești s-a deschis din toamna anului 
trecut un șantier pentru dezvoltarea 
și modernizarea acestei unități in
dustriale. Lucrările, executate de 
colectivul șantierului nr. 23 al în
treprinderii de construcții — trans
porturi Craiova, sînt avansate.

Rezultatele pozitive obținute pînă 
acum se datoresc măsurilor tehnico- 
organizatorice luate pentru buna 
desfășurare a lucrărilor, colaboră
rii strînse între constructor și be
neficiar. Conducerea șantierului s-a 
îngrijit din vreme de organizarea 
temeinică a muncii, fără a stînjeni 
procesul de producție al întreprin
derii beneficiare. în perioada lucră- 

cheltuieli se obține laptele T în a- 
ceastă privință se folosește metoda 
colectiviștilor din Cîlnic. Pe baza 
registrului de rații se stabilește va
loarea furajelor consumate în 
cursul unei luni de fiecare vacă. 
Este important de asemenea că în
grijitorii țin seama de lucruri așa- 
zis mărunte. Iată un exemplu.

Pe lîngă animalele provenite din 
prăsilă proprie, gospodăria a cum
părat un număr însemnat de vaci. 
Din neatenție a fost adusă în gos
podărie și una foarte nărăvașă. 
Lovea cu picioarele șl cu capul de 
nu se putea apropia nimeni de ea, 
iar lapte dădea puțin. Un îngrijitor 
a încercat s-o domolească folosind 
mijloace nepotrivite. Ilie Beju a să
rit ca ars. „Așa nu facem nimic“. 
A luat-o el în primire. Multă vreme 
i-a fost pusă răbdarea la încercare, 
dar el s-a purtat blind și după un 
timp vaca s-a obișnuit cu noul fel de 
îngrijire, s-a îmblînzit treptat și a- 
cum dă <5 producție mare de lapte. 
Anul trecut producția ei de lapte a 
fost de 3 200 litri.

îngrijitorii ne arată și alte 
vaci „mofturoase“. De la ei am 
aflat că într-o zi, una din vaci n-a 
vrut să bea apă. S-au alarmat cre- 
zînd că-i bolnavă. Cauza era că în 
jgheab era apă stătută. Avînd grijă 
ca zilnic să i se dea apă proaspătă 
au obținut aceeași producție ca și 
de la celelalte vaci.

Cînd am vizitat gospodăria era 
tocmai ora mulsului. în timpul 
mulsului, în grajduri se păstrează o 
liniște deplină. „Noi ne ținem de 
program la minut“ — spunea în
grijitorul Wandschneider. Și vacile 
simt acest lucru. Dacă întîrziem 
mulsul obținem o cantitate mai 
mică de lapte“.

în gospodărie, îngrijitorii urmă
resc cum se dezvoltă fiecare vițel. 
Anual, cireada de vaci se mărește 
cu juninci provenite de la vacile 
cele mai valoroase. Gospodăria a 
contractat cu statul vînzarea unui 
număr însemnat de bovine tinere, 
în acest an va livra 48 de mînzați, 
fiecare la o greutate de 200-300 kg. 
Luînd cunoștință cu deosebit inte
res de noile măsuri cu privire la 
sporirea cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animale
lor, colectiviștii au hotărît să du
bleze numărul de animale contrac
tate cu statul.

Succesele obținute de G.A.C. 
Apoldu de Sus se datoresc faptului 
că consiliul de conducere și organi
zația de bază s-au străduit să gă
sească pentru sectorul zootehnic 
oameni dintre cei mai buni, să-i 
permanentizeze și să-i califice la 
locul de muncă în gospodărie sînt 
toate posibilitățile ca succesele să 
fie și mai mari.

TEODOR MARIAN

în numai 70 de ore de lucru s-au 
realizat,. cu mașinile electronice de 
calcul construite în țară, lucrări 
care în mod obișnuit ar fi necesitat 
cel puțin 4 000 —5 000 ore.

După aprecierile specialiștilor, 
generalizarea calculului electronic în 
silvicultură ar permite realizarea 
unor economii anuale de aproxima
tiv 2,5 milioane lei.

(Agerpres)

vatoarele, buldozerele — nu sînt fo
losite peste tot în mod rațional. Oa
menii de pe șantier reproșează în
treprinderii 3 izolații, care execută 
comenzi în antrepriză, că întîrzie 
efectuarea unor lucrări.

De asemenea, constructorii ridică 
pretenții serioase față de o serie 
de furnizori de materiale — Com
binatul siderurgic Hunedoara, Uzi
na de tablă subțire Galați — care 
nu își respectă întotdeauna grafi
cele de livrări.

Lucrările recepționate pînă acum 
pe șantierul termocentralei de la 
Craiova au primit în mare parte ca
lificativele „bine“ și „foarte bine”. 
Aici lucrează mulți constructori cu 
o înaltă calificare, cu o expe
riență îndelungată de șantier. 
Există toate condițiile ca, printr-o 
mai bună organizare a muncii pe 
șantier, constructorii de aici să asi- 
gure darea la timp în funcțiune a 
acestui important obiectiv indus
trial din regiunea Oltenia.

rilor masive s-a lucrat în trei schim
buri, asigurîndu-se echipe specia
lizate încadrate cu muncitori ca
lificați. De fiecare dată, programul 
pentru a doua zi este judicios dis
cutat cu maiștrii, brigadierii și șe
fii de echipe, stabilindu-se amănun
țit ce trebuie făcut; tot cu acest 
prilej se coordonează lucrările, se 
repartizează utilajele pe locuri de 
muncă. Șantierul a fost bine apro
vizionat cu materiale și înzes
trat cu utilajele necesare. Con
structorii au putut astfel să lucreze 
ritmic, fără întreruperi, să respecte 
întocmai graficele de execuție a lu
crărilor. Beneficiarul a eliberat din 
timp unele spații pentru construc
ție; echipe de muncitori din între-

Fabrica de încălțăminte „Ștefan Gheorghiu" din Capitală. Anul acesta 
s-au dat în folosință aici patru linii tehnologice, care au contribuit la creș
terea productivității muncii și îmbunătățirea simțitoare a calității produselor. 
In fotografie : La banda nr. 2 de pregătit și cusut fețe de încălțăminte pen
tru femei. (Foto : Agerpres)

Plecarea delegației guvernamentale coreene
Luni seara a părăsit Capitala de

legația guvernamentală coreeană, 
condusă de Țio Doing Sîb, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, care ne-a vizitat țara și a pur
tat discuții în vederea dezvoltării re
lațiilor economice dintre R. P. Ro
mînă și R.P.D. Coreeană.

Oaspeții au fost conduși la ple

Cale ferată
De curînd au fost terminate lucră

rile de transformare a căii ferate ce 
leagă Capitala cu orașul Constanța 
într-o linie ferată continuă fără 
joante. La realizarea ei, lucrătorii

3 855 000 spectatori
La Oradea s-a desfășurat timp de 

2 zile o consfătuire la care au par
ticipat responsabilii unităților ci
nematografice din întreaga regiune, 
precum și responsabilii secțiilor ci
nematografice raionale. Consfătui
rea a luat în dezbatere probleme 
legate de munca cu filmul- S-a sub
liniat cu acest prilej că. în primul 
semestru al anului în regiune s-au 
înregistrat 3 855 000 de spectatori la 
filme. Pe baza referatelor prezenta
te au fost generalizate metodele fo
losite în raioanele Oradea și Șim- 
leu în ce privește activitatea cu fil
mul în sprijinul întăririi economi- 
co-organizatorice a G.A.C.

La sfîrșitul consfătuirii au fost 
declarate unitățile cinematografice 
fruntașe pe regiune.

(Agerpres)

prindere au sprijinit pe construc
tori în execuția lucrărilor.

Pe șantier întîlnești mulți con
structori și montori care își aduc 
din plin contribuția la executarea 
la timp și de bună calitate a lu
crărilor. După ridicarea stației de 
sortare, brigada complexă condusă 
de Ion Constantin execută acum 
lucrările de finisaj. Maistrul Ion 
Dinescu, care a condus lucrările la 
hala de poduri, are numai cuvinte 
bune despre betonistul Ilie Lazăr, 
membru de partid, despre tinerii 
zidari și parchetari Nicolae Onea- 
ță. Ion Preoteasa, Stelian Dumitru, 
care au muncit la această construc
ție modernă. Printre harnicii mun
citori care s-au evidențiat prin lu
crări de bună calitate se numără și 
Ion Măcău, șeful formației de be- 
toniști, Ilie Nedeianu și Gheorghe 
Gligor, șefi de echipe de zidari, Flo- 
rea Toader, șef de echipă de dul
gheri, Călin Ciocodan, mecanic de 
întreținere utilaje, și alții.

Este meritul organizației de 
partid de pe șantierul de aici (se
cretar Artur Nardin) care a mobi
lizat larg pe muncitori în executa
rea la termen și în bune condiții a 
lucrărilor. Atunci cînd într-un loc 
al șantierului munca nu se desfă
șura corespunzător, organizația de 
partid a recomandat conducerii 
șantierului să ia operativ măsuri; 
totodată, s-a îngrijit ca la punctele 
de lucru importante să fie repar
tizați membri de partid, oameni 
bine pregătiți profesional și cu ex
periență. Cînd s-a observat că să
păturile pentru turnarea fundației 
halei de poduri mergeau greu, da
torită și timpului nefavorabil, or
ganizația de partid a propus ca lu
crările de aici să fie conduse de co
munistul Gheorghe Velea, cunoscut 
ca bun organizator al producției. 
Săpăturile de fundație a halei au 
fost terminate într-un termen mai 
scurt.

Realizările de pînă acum sînt 
pentru constructorii de pe șantier 
un imbold de a munci și mai bine, 
de a face tot ce le stă în putință 
pentru ca toate lucrările de dezvol
tare și modernizare a acestei între
prinderi să fie gata la termen. 

care, în Gara de Nord, de ministrul 
comerțului exterior, Gogu Radules
cu, precum și de membri ai con
ducerii acestui minister. Erau de 
față Giăn Du Hoan, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

modernizata
Direcției generale a căilor ferate au 
folosit utilaje de mare randament la 
nivelul tehnicii actuale, fabricate în 
țară, cu ajutorul cărora au obținut 
suduri de calitate superioară și la 
un preț de cost redus.

Trecerea la calea ferată continuă 
sporește siguranța circulației, viteza 
trenurilor, precum și capacitatea de 
transport. De asemenea, cheltuielile 
de exploatare pe un kilometru de 
linie de acest fel sînt cu circa 20 la 
sută mai mici decît la o linie obiș
nuită.

Cei care călătoresc pe această 
distanță nu mal simt zgomotul rit
mic produs de roți la trecerea peste 
capetele șinelor.

(Agerpres)
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1er! dimineață, la poligonul tunari au 

continuat întrecerile concursului interna
tional de pentatlon modern. S-a disputat 
proba de tir. Cîștigătorul probei — P. 
Kurhajek (R. S. Cehoslovacă) — a reali
zat un rezultat exceptional : 198 puncte 
din 200 posibile. D. Ionescu, cu 192 
puncte, s-a clasat pe locul doi. După 
două zile, la individual conduce A. 
Balczo (R. P. Ungară) 1860 p. ; urmat de 
D. Ionescu (R.P.R. I) 1838 p,, J. Matula 
(R.P. Ungară) 1696 p. Pe echipe : 1. R. P. 
Ungară 5042 p. ; 2. R.P.R. I 4806 p. ; 3. 
Suedia 4402 p.

Mîine, la ștrandul Tineretului, con
cursul continuă cu proba de înot, tnce- 
pînd de la ora 12.

★
Duminică s-au încheiat la Gdansk 

(R. P. Polonă) campionatele mondiale de 
scrimă. Ultima probă — sabie pe echipe 
— a fost cîștigată de reprezentativa R. P. 
Polone, care a învins cu 9—8 selecționata 
U.R.S.S. De remarcat că la sfîrșitu.1 asal
turilor prevăzute de regulament, rezulta
tul era perfect egal 8—8 (62—62 tușe). 
A fost necesar astfel un meci suplimen
tar, în care polonezul Pawlowsky l-a în
trecut cu 5—1 pe Mahlivanov. Pe locul 
trei s-a clasat R. P. Ungară. La actuala 
ediție a campionatelor, reprezentanții 
U.R.S.S. au cucerit trei medalii de aur, 
sportivii polonezi două medalii de aur, 
cei francezi și austrieci cîte o medalie 
de aur.

l ș 
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TEATRE : O.S.T.A. (Teatrul de vară 

,,23 August'): Spectacol extraordinar de 
estradă din R. P. Bulgaria — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Gră
dina Boema) : Ca la revistă — (20,15).

CINEMATOGRAFE : Fortăreață pe Rin 
— cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro
mine (orele 19,30 — seria de bilete 800), 
Magheru (10; 12; 14), 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18; 20 30), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Prietenul nostru comun : rulează 
la cinematograful Magheru (16,30; 18,30; 
20,30). Elena din Troia — cinemascop : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Elena 
Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — gră
dină 20), Alex. Sahia (8; 10; 12,30 — gră
dină 20,30) 23 August (10,15; 12,30; 15;
17,30; 20) Ștefan cel Mare (9,15; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Grădina cinematografu
lui T. Vladimirescu (22,45), Stadionul Re
publicii (20,15), Patinoarul 23 August 
(20,30). Dimineața mohorîtă : rulează la 
cinematograful Alex. Sahia (16; 18,20). 
Dragoste și pălăvrăgeli : rulează la ci
nematografele Republica (9,30; 11,30; 14; 
16,45; 19; 21,15), București (8,30; 10,30;
12,30; 14,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arenele Libertății (20,30). Misterele 
Parisului — cinemascop : București (17; 
19 ; 21), Arta (15 ; 17,15 ; 19,30 —
grădină 20), Libertății (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Tu ești minunată :
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 12), Grădina 
13 Septembrie (20,15). Viață fără chitară : 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16; 18; 20 — grădină 20,30), V. 
Roaită (16; 18; 20 — grădină 20,30). Con
certul mult visat : Tineretului (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : Vic
toria (10; 12 15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
C. David (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15;
17; 19 — grădină 20,30). N-a fost în zadar: 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Podul rupt — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 la

Universitatea din București orga
nizează șl în acest an, la Sinaia, 
între 1 și 31 august, cursuri de lim
bă, literatură, istorie și artă a po
porului romîn, destinate profesori
lor, cercetătorilor științifici și stu
denților de peste hotare.

Inițiate în 1960, aceste cursuri dau 
posibilitate unui mare număr de 
profesori și studenți, lingviști, cerce
tători, critici literari, istorici din di
ferite țări să cunoască mai bine as
pecte ale culturii noastre, să stu
dieze sau să-și perfecționeze cunoș
tințele de limba romînă, să ia con
tact nemijlocit cu realizările po
porului romîn în toate domeniile de 
activitate.

Pînă în prezent și-au manifestat 
dorința de a participa la cursurile 
de la Sinaia (peste 152 de persoane 
din 25 de țări din Europa, America

Ajutorul Crucii Roșii a R. P. Romîne 
pentru sinistrații de la Skoplje

Pentru a veni în ajutorul sinistra- 
ților de pe urma cutremurului din 
regiunea orașului Skoplje din R.S.F. 
Iugoslavia, Crucea Roșie a R. P. Ro
mîne a trimis marți dimineața Cru

Fruntașe în întrecerea dintre orașe
Consiliul de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne a acordat diplome 
și premii unor orașe regionale și ra
ionale care au obținut cele mai bune 
rezultate pe anul 1962 în întrecerea 
patriotică între orașe pentru înfru
musețarea și buna lor gospodărire.

Schimb de studenți 
din lași,

Un grup de studenți de la Facul
tatea de științe naturale-geografie a 
Universității din Debrețin (R. P. Un
gară) a părăsit zilele trecute lașul, 
plecînd spre patrie. Studenții ma
ghiari au făcut timp de 25 de zile 
practică în producție în țara noastră, 
în baza convenției de colaborare în
tre universitățile din Iași și Debre
țin. In munții Făgăraș și Bucegi, 
precum și pe litoralul Mării Negre, 
studenții din Debrețin au lucrat la 
cartarea fenomenelor geografice, fi
zice și economice din aceste părți ale 
țării noastre. La Iași și în alte orașe 
din regiune, studenții oaspeți au a-

Informații
® Duminică seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația de oameni de știință din 
țara noastră condusă de acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei R. P. 
Romîne, care a participat la cel de-al 
XIX-lea Congres internațional de chimie 
pură și aplicată de la Londra și la Sim
pozionul internațional de termodinamică 
și termochlmică de la Lund (Suedia),

(Agerpres)

în ziua a doua a concursului de nata- 
ție de la Los Angeles, înotătoarea ameri
cană Dona de Varona, in vîrstă de 16 
ani, a stabilit un record mondial tn proba 
de 100 m spate cu timpul de l’08’’9/10. 
Vechiul record era de 1'09” și aparținea 
Înotătoarei Lynn Burke (S.U.A.).

*
La Riccione, In finala zonei italiene a 

competiției de tenis „Cupa Galea“, re
prezentativa Italiei a întrecut cu 4—1 
selecționata de tineret a R. P. Romîne. 
Singura victorie pentru echipa romînă 
a fost obținută de Popovici, care I-a în
vins cu 6—4, 8—6 pe Bertoni. Iată rezul
tatele finalelor celorlalte „zone" : Neu- 
port (Belgia) : Belgia—R.P. Ungară 3—2: 
Plsen (R. S Cehoslovacă) : R. S. Ceho
slovacă—Franța 3—2 : Krems (Austria) : 
U.R.S.S.—Austria 4—1.

★
Grupa a doua a turneului international 

de fotbal de la New York s-a încheiat 
cu succesul echipei poloneze Gornik Za
brze care a învins în meciul decisiv cu 
4—0 (3—0) formația iugoslavă Dinamo Za
greb. La 31 iulie și 4 august, Gornik se 
va întîlni cu echipa engleză West Ham 
United, cîștigătoarea grupei I.

★

Turneul internațional de șah de la Los 
Angeles a luat sfîrșit cu victoria marilor 
maeștri sovietici Tigran Petrosian și. Paul 
Keres, clasați la egalitate cu cîte 8,5 

orele 14; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (10). O moștenire cu 
bucluc : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30). Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme documentare ; rulează 
în continuare de la orele 10 la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Cumpără-ți 
un balon : Maxim Gorki (11 ; 16,15; 18,30; 
20,45). Estradă, estradă : Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (16; 18; 
20). Pe urmele bandei : Cultural (11» 15; 
17; 19; 21). Tăunul : rulează în continuare 
de la orele 9,30 la orele 21 la cinemato
graful Alex. Popov. Camelia : 8 Martie 
(16; 18,15 — grădină 20,30). O perlă de 
mamă : Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Flacăra 
16; 18,15; 20,30), Stadionul Giulești (20,30), 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21). Noua prietenă 
a tatii : Unirea (11: 15; 17, 19 — grădină 
20,30). Mărul discordiei : rulează la cine 
matograful T. Vladimirescu (16; 18; 20). 
Legea e lege : Munca (15; 17; 19; 21). A- 
larmă în munți : rulează la cinematogra
ful Popular (18; 18,15; 20,30). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : 16 Februarie (16, 
18; 20), B. Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30). 
Dracul și cele 10 porunci — cinemascop : 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(11; 15,30; 18,15; 21). Adorabile și min
cinoase : rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (16; 18, 20 — grădină 20,30), Olga 
Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). Tinerii 
— cinemascop : Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Meșter la toate : Luceafărul 
15; 17,15; 20,30 — grădină 20,30). Rocco și 
frații săi — ambele serii ; Drumul Serii 
(10,30; 16; 19,30). Lumină de iulie : Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Divorț italian : Gră
dina Progresul (20,30). Copiii minune: gră
dina cinematografului 23 August (21). 
Cursa de 100 kilometri : grădina cine
matografului Libertății (20,30). Drumul 
spre înalta societate : Stadionul Dinamo 
(20,15). 

de Nord și de Sud, Asia. Cursurile 
sînt organizate în două secții : una 
pentru profesori și specialiști, alta 
pentru studenți și tineri cercei? _ zi. 
Ele cuprind prelegeri și conferințe 
grupate în cicluri, pe temele: „Lim
ba romînă între limbile romanice“, 
„Literatura romînă în cadrul litera
turii universale", „Introducere în 
studiul limbii romîne și în istoria 
literaturii romîne" etc. Conferințele 
și prelegerile vor fi ținute de aca
demicieni, profesori universitari, 
oameni de cultură și artă din țara 
noastră. Vor fi organizate, de ase
menea, o serie de lucrări practice 
de limbă și literatură romînă, vizi
te la diferite întreprinderi, institu
ții, muzee, și excursii, proiectări de 
filme artistice și documentare, seri 
de folclor, audiții muzicale etc.

(Agerpres)

cii Roșii iugoslave un ajutor com
pus din corturi, medicamente, plas
mă sanguină, material sanitar, pre
cum și pături și lenjerie de pat.

(Agerpres)

Astfel, au fost distinse orașele re
gionale Bacău — cu premiul I, Si
biu—cu premiul II, Deva — cu pre
miul III și orașele raionale Sînnico- 
lau Mare — cu premiul I, Tecuci — 
cu premiul II, Tulcea — cu premiul 
III.

prdcticanți între universitățile 
Debrețin și Lublm

nalizat diverse probleme de geogra
fie urbană.

Un alt grup de studenți, de la Fa
cultatea de chimie a Universității 
din Lublin (R. P. Polonă), însoțiți de 
cadre didactice, efectuează în aceste 
zile practica de producție în labo
ratoarele de chimie ale universității 
ieșene, precum și în laboratoarele 
Institutului de chimie „Petru Poni“ 
al filialei Iași a Academiei R. P. Ro
mîne.

în același timp, două grupuri de 
studenți de la universitatea ieșeană 
pleacă zilele acestea la Debrețin și 
respectiv Lublin, pentru practica în 
producție. (Agerpres)

Expoziția absolvenților
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Re

cent s-a deschis în pavilionul insti
tutului din parcul orașului Cluj ex
poziția de artă plastică a absolvenți
lor din acest an ai Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu". Expoziția 
cuprinde 150 de lucrări de pictură, 
grafică,, sculptură, ceramică etc., 
aparținînd a 37 de absolvenți.

puncte fiecare. în ultima rundă (a 14-a) 
Keres l-a învins în 35 de mutări pe mare
le maestru iugoslav Gligorici, ceea ce 
i-a permis să-1 ajungă în fruntea clasa
mentului pe campionul mondial Petro
sian, care a făcut remiză cu Reshewsky. 
La egalitate s-au terminat de asemenea 
partidele Najdorf—Benko și Olafsson— 
Panno.

*
în trei orașe din tară s-au disputat pri

mele întreceri ale competiției de box 
„Cupa Eliberării“. La Timișoara, echipa 
Banatului a întrecut reprezentativa Olte
niei cu 23—17, far la Iași reprezentativa 
orașului București a cîștigat cu 26—14 în 
fata selecționatei locale. Boxerii din re- 
qiunea Argeș i-au învins cu 20—16 pe pu- 
giliștii din Hunedoara. Reprezentativa 
Crișana a dispus cu 25—13 de formația 
Maramureșului.

La Sibiu, în întrecerea celor mai bune 
echipe de popice din tară, formația Petro
lul Ploiești a avut cea mai bună compor
tare, cîștigînd titlul de campioană repu
blicană.

Săr
La Moscova, reprezentativa de fotbal a 

U.R.S.S., în care au jucat printre alții 
Jașin, Voronin, Metreveli, Gusarov; a 
învins cu 6—2 (3—0) pe Ferencvaros 
Budapesta. Au marcat Gusarov (3), Ma
lafeev, Krasnitki, Voronin pentru gazde, 
Novăk și Albert pentru oaspeți-

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — 60 de ani de la cel 
de-al II-lea Congres al P.M.S.D.R. 20,05 
— Incursiune în arheologie (IV) — trans
misiune de la Constanța. 20,25 — Vitrina 
literară. 21,10 — Filmul documentar : 
„Băile Herculane". 21,30 — Muzică ușoa
ră. In încheiere : Buletin de știri, bule
tin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost ușor Insta

bilă și a continuat să se răcească în ju
mătatea de vest a țării. Cerul a fost va- 
rlabi', înnorări mai accentuate s-au 
produs în Ardeal, Oltenia șl Moldova, 
unde local au căzut ploi temporare șl 
sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul nordic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 17 grade la Huedin și 31 
grade la Călărași. In București : Vremea 
a fost în general frumoasă cu cerul mai 
mult senin în cursul dimineții șl variabil 
după-amlaza. Vîntul a suflat slab. Tem- 
oeratura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru 31 Iulie, 1 și 2 
august. In țară ; Vreme ușor instabilă cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descărcări e- 
lectrlce. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade 
iar maximele Intre 22 șl 32 grade. Pentru 
București șl litoral : Vreme ușor instabi
lă, cu cerul variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce în cursul după 
amiezelor, cînd vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt slab. Temperatura în ge
neral staționara.
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Un eveniment de seamă în istoria 
mișcării muncitorești internaționale

Se împlinesc astăzi 60 de ani de la 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Rusia (P.M.S.D.R.), la care au fost 
puse bazele primului partid de 
tip nou al clasei muncitoare, parti
dul bolșevic, făurit de Lenin. Clasa 
muncitoare și oamenii muncii din 

ate țările, partidele marxist-leni- 
ste aniversează cu însuflețire a- 

cèst eveniment de însemnătate isto
rică pentru întreaga mișcare mun
citorească revoluționară internațio
nală.

★
Partidul de tip nou al clasei mun

citoare a luat naștere la începutul 
unei noi epoci istorice, epoca impe
rialismului, cînd pentru proletariat, 
revoluția socialistă devenise o sarci
nă practică, nemijlocită. Vechile 
partide ale Internaționalei a Il-a, 
ai căror lideri reformiști aluneca
seră tot mai mult în mlaștina opor
tunismului, nu erau capabile să 
călăuzească proletariatul la revo
luție.

Este meritul nepieritor al lui Le- 
nin de a fi demonstrat în mod ști
ințific necesitatea creării unui partid 
de tip nou, partid al revoluției so
ciale și al dictaturii proletariatului, 
de a fi făurit o învățătură închegată 
despre partidul comunist, ca organi
zație conducătoare a proletariatului 
și a tuturor celor ce muncesc.

Conștient de uriașul potențial re
voluționar al maselor asuprite din 
Rusia, unde, ca urmare a împletirii 
tuturor contradicțiilor imperialis
mului, condițiile pentru revoluție 
erau mai coapte ca în oricare țară, 
Lenin ă desfășurat o activitate ti
tanică pentru unirea forțelor prole
tariatului sub steagul marxismului 
revoluționar.

Lupta lui Lenin pentru un partid 
marxist a fost încununată de suc
ces la congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R. întrunit ilegal la început 
la Bruxelles și apoi la Londra.

Procesele verbale ale congresului 
emană și astăzi ardoarea încleștă
rilor dintre marxiștii revoluționari, 
în frunte cu Lenin pe de o parte, 
și menșevici pe de altă parte. In 
perspectiva •istoriei, ne apare și mai 
limpede . uriașa însemnătate a ches
tiunilor dezbătute la congres.

O luptă ascuțită s-a desfășurat în 
jurul programului partidului. Pro
iectul de program, redactat de Iskra, 
cu participarea nemijlocită a lui Le
nin, formula, ca sarcină fundamen
tală, cucerirea dictaturii proletaria
tului. în ciuda împotrivirii elemen- 
telor oportuniste, punctul de vedere 
leninist a triumfat. Era pentru pri
ma oară după moartea lui Marx și 
Engels, cînd un partid muncitoresc 
adopta un asemenea program mar
xist, consecvent revoluționar.

Concepții diametral opuse s-au 
înfruntat la congres și cu prilejul 
discutării statutului partidului; pe de 
o parte, concepția oportunistă a men- 
șevicilor, care negau rolul partidului 
ca instrument principal al clasei mun
citoare în lupta revoluționară, ma
nifestau ostilitate față de centra
lism, de disciplină, se pronunțau 
pentru o organizație amorfă și pes
triță, fărîmițată ; pe de altă parte, 
concepția lui Lenin și a tovarășilor 
săi de luptă, care militau pentru 
crearea partidului ca detașament 
înaintat, conștient și organizat al 
clasei muncitoare, înarmat cu teo
ria revoluționară, sudat prin uni
tate de voință și de acțiune. Pen
tru a asigura unitatea partidului — 
sublinia Lenin — e necesar ca el 
să-și desfășoare activitatea pe baza 
unui statut unic, a principiilor cen
tralismului democratic, să fie condus 
dintr-un singur centru, în rîndurile 
lui să existe o disciplină de fier.

Principiile construirii partidului, 
elaborate de Lenin, și-au găsit re
flectarea în definiția dată de el ca
lității de membru de partid. Spre 
deosebire de menșevici, care consi
derau suficient ca membrul de par
tid „să acorde personal un sprijin 
regulat“ partidului — ceea ce ar fi 
dat oricui posibilitatea să se intitu
leze membru de partid, Lenin ac

centua asupra obligației „participă
rii personale într-una din organiza
țiile partidului“. In concepția lui Le
nin partidul trebuia, să fie alcătuit 
din elementele cele mai înaintate, 
cele mai bune ale clasei muncitoare 
și ale poporului muncitor, devotate 
trup și suflet cauzei revoluției. „Este 
greșit — a arătat el — să tindem ca 
„fiecare grevist“ să se poată intitula 
membru de partid“..... .partidul tre
buie să fie doar detașamentul de a- 
vangarda , conducătorul masei uria
șe a clasei muncitoare, care în în
tregime (sau aproape în întregime) 
activează „sub controlul și condu
cerea“ organizațiilor de partid, dar 
care nu face parte în întregime și 
nu trebuie să facă parte în între
gime din partid“.

Lupta intransigentă dusă de Lenin 
pentru apărarea principiilor ideolo
gice și organizatorice ale bolșevis
mului a dat o puternică lovitură re- 
negaților marxismului. Rezultatul a- 
cestei lupte a fost apariția unui par
tid nou al proletariatului, in
transigent față de oportunism, re
voluționar pînă la capăt față de bur
ghezie, partidul bolșevic.

Aceasta a avut o imensă însemnă
tate nu numai pentru destinele Ru
siei, ci și ale întregii mișcări mun
citorești internaționale.

Călăuzindu-se după învățătura le
ninistă despre partidul de tip nou și 
avînd în față exemplul partidului 
lui Lenin, forțele înaintate ale cla
sei muncitoare din numeroase țări 
ale lumii au creat și au dezvoltat 
partide marxist-leniniste. Ele repre
zintă astăzi o uriașă forță, fiind ur
mate de sute de milioane de oameni 
în lupta plină de abnegație pe 
care o duc pentru pace, inde
pendență națională, democrație și 
socialism. Sub conducerea partide
lor marxist-leniniste, socialismul s-a 
transformat dintr-un ideal în reali
tate vie pentru mai bine de o treime 
din populația globului, a devenit 
forța hotărîtoare a dezvoltării mon
diale. Mișcarea comunistă interna
țională se manifestă astăzi ca cea 
mai importantă pîrghie a progresu
lui social. în aceasta își găsesc o 
strălucită confirmare forța și vitali
tatea învățăturii leniniste. •

Glorios este drumul străbătut în 
cei 60 de ani care au trecut de la 
congresul al II-lea al P.M.S.D.R. de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice ! în acești ani P.C.U.S., unind 
sub steagul revoluționar masele de 
milioane ale poporului, a înfăptuit 
transformări istorice. De numele 
lui se leagă victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — care a 
deschis o nouă eră în istoria 
omenirii, epoca trecerii de la capita
lism la socialism, făurirea primului 
stat socialist, construirea primei so
cietăți socialiste.

Astăzi poporul sovietic, călăuzit 
de grandiosul Program adoptat de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., 
construiește prima societate comu
nistă. Crește rapid forța economică 
a Uniunii Sovietice, care a și cucerit 
prioritatea pe plan mondial în 
ramuri hotărîtoare ale producției, 
științei și tehnicii.

Opera săvîrșită de poporul sovie
tic sub conducerea P.C.U.S. are o 
mare însemnătate internațională ; 
ea aduce un aport esențial la creș
terea forței și influenței sistemului 
mondial socialist, la întărirea for
țelor progresului social și ale păcii, 
constituie o vie mărturie a superio
rității socialismului asupra capita
lismului, întărind și mai mult forța 
de influențare a ideilor marxism- 
leninismului.

P.C.U.S. și statul sovietic și-au cu
cerit merite de seamă și stima în
tregii omeniri progresiste prin po
litica lor externă de pace, pătrunsă 
de grijă pentru soarta omenirii, prin 
rolul de prim ordin pe care-1 joacă 
în lupta pentru preîntîmpinarea 
unui război mondial, pentru triumful 
principiilor leniniste ale coexisten
ței pașnice, prin inițiativele con
structive și eforturile perseverente 
în vederea stăvilirii acțiunilor agre
sive ale cercurilor imperialiste, slă

birii încordării internaționale. Re
centul acord în problema interzicerii 
experiențelor nucleare este rodul po
liticii leniniste de pace a Uniunii So
vietice și a tuturor țărilor socialis
te, un succes al politicii de coexisten
ță pașnică.

în decursul a șase decenii, P.C.U.S. 
a acumulat o bogată experiență, a- 
ducînd un aport imens la îmbogăți
rea tezaurului gîndirii marxist-le
niniste și a practicii revoluționare. 
Partidele comuniste și muncitorești 
consideră P.C.U.S. ca cel mai expe
rimentat și călit detașament al miș
cării comuniste internaționale, a că
rui experiență are o însemnătate 
principială pentru întreaga mișcare 
comunistă.

Partidul nostru, ca și celelalte 
partide frățești, a studiat și studiază 
cu atenție experiența P.C.U.S., tră- 
gînd din ea învățăminte pentru ac
tivitatea sa, folosind-o în mod crea
tor, potrivit condițiilor țării noastre.

★
învățătura leninistă a stat la 

baza creării partidului revoluționar 
al clasei muncitoare din țara noas
tră.

Partidul Comunist Romîn a luat 
naștere în perioada de după primul 
război mondial, în condițiile ascuți
rii puternice a contradicțiilor socia
le, ale creșterii luptelor clasei mun
citoare, ridicate ca un adevărat val 
sub influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

în anii grei de ilegalitate, parti
dul comunist, întărindu-și rîn
durile în lupta împotriva curen
telor oportuniste de tot felul, a 
elementelor fracționiste, și dez- 
voltînd legăturile sale cu masele, 
îndeosebi cu detașamentele princi
pale ale proletariatului, crescînd 
cadre muncitorești devotate, strîns 
legate de popor, a ridicat și a con
dus masele muncitoare din țara 
noastră în mari bătălii de clasă cum 
au fost eroicele lupte din februarie 
1933 ; el a fost inițiatorul și condu
cătorul insurecției armate din au
gust 1944. Partidul a organizat 
lupta pentru cucerirea puterii de 
stat, a asigurat victoria deplină a 
socialismului în țara noastră, iar 
astăzi călăuzește poporul pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
liste. Puternic, sudat printr-o unita
te de nezdruncinat, partidul e ur
mat cu încredere și dragoste de în
tregul pcțpor, care vede în el pe con
ducătorul său ferm și încercat.

între P.M.R. și P.C.U.S., în
tre poporul romîn și poporul 
sovietic s-au statornicit legături 
indestructibile de prietenie și co
laborare, ca între frați buni, care 
pășesc împreună spre același țel. Cu 
sentimente calde de bucurie, urmă
rim succesele activității creatoare a 
oamenilor sovietici, închinată cau
zei comunismului și păcii

Forța noastră stă în unitatea 
noastră, în coeziunea țărilor socia
liste, a mișcării muncitorești inter
naționale. Așa cum se arată în De
clarația de la Moscova din 1960, a- 
părarea hotărîtă a unității mișcării 
comuniste pe baza principiilor 
marxism-leninismului, ale interna
ționalismului proletar, neadmiterea 
oricăror acțiuni care ar putea sub
mina această unitate, reprezintă con
diția obligatorie a victoriei în lupta 
pentru pace, democrație și socialism. 
Grija pentru întărirea unității miș
cării comuniste este obligația pri
mordială a tuturor partidelor mar
xist-leniniste. Partidul Muncitoresc 
Romîn militează cu consecvență pen
tru consolidarea continuă a unității 
lagărului socialist și a mișcării co
muniste mondiale pe baza principii
lor Declarației de la Moscova, pen
tru apărarea purității marxism-le
ninismului, pentru triumful învă
țăturii lui Marx, Engels, Lenin.

Cu prilejul glorioasei aniversări 
sărbătorită astăzi de P.C.U.S., de 
poporul sovietic, partidul nostru, 
întregul popor romîn le adresează 
un fierbinte salut frățesc, urîndu-le 
noi și strălucite victorii în lupta 
pentru pace și comunism.

N, RADULESCU

Opera marelui învățător și condu
cător al proletariatului mondial, V. I. 
Lenin, cunoaște o largă răspîndire In 
țara noastră. Unele lucrări privitoare 
la partid au devenit cunoscute părții 
celei mai avansate a clasei noastre 
muncitoare încă înaintea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Astfel, 
încă din anul 1911, „Romînia munci
toare“ a publicat articole și lucrări 
ale lui Lenin. Mai tîrziu s-au publi
cat raportul tinut de Lenin la Con
gresul I al Internaționalei Comuniste, 
precum și fragmente din interviuri și 
cuvîntări ale lui Lenin.

In anul 1922 a apărut in limba ro- 
mînă lucrarea Iui Lenin „Stlngismul, 
boala copilăriei comunismului“. In 
condițiile grele ale Ilegalității, presa 
de partid a militat continuu pentru cu
noașterea și însușirea de către masele 
muncitoare a marxism-leninismului.

întregul tezaur de învățăminte cu
prins în operele Iul V. I. Lenin a pu
tut fi cunoscut de poporul nostru du
pă eliberarea patriei. între anii 1944— 
1962 au fost publfcate 136 de titluri, 
într-un tiraj de peste 5 600 000 de e- 
xemplare. De o largă popularitate se 
bucură lucrările în care sînt fundamen
tate principiile ideologice, organizato
rice, politice și tactice ale partidului 
de tip nou, cum sînt „Ce-1 de făcut ?“ 
(apărută în trei ediții în 115 000 de 
exemplare), „Un pas înainte, doi pași 
înapoi“ (50 000 de exemplare), precum 
șl culegerile „Partidul, forța conducă
toare în statul socialist și în construc
ția comunistă“, „Despre unitatea parti
dului“, „Despre construcția de partid“, 
care au fost tipărite în zeci de mii de 
exemplare. Oamenii muncii din țara 
noastră, au totodată, la îndemînă, Ope
rele Iui Lenin editate în 39 de volume, 
iar în prezent se tipăresc Opere com
plete din care au apărut 17 volume.

„Bolșevismul ea un curent d< 
gîndire politică ți ca partid po
litic există din 1903”.

».
„...numai partidul politic al 

clasei muncitoare, adică parti
dul comunist, este în stare să 
unească, să educe, să organizeze 
avangarda proletariatului ți a 
întregii mase muncitoare... să 
conducă întreaga activitate uni
tă a întregului proletariat, adică 
să-l conducă din punct de ve
dere politic și prin el să con

ducă toate masele muncitoare. 
Fără aceasta dictatura proleta
riatului nu poate fi înfăptuită".

„...rolul de luptător de avangar
dă îl poate îndeplini numai un 
partid călăuzit de o teorie înain
tată". »

„Unitatea în problemele pro
gramatice și tactice este o condi
ție necesară, dar nu și suficientă 
pentru unificarea partidului, pen
tru centralizarea muncii de par
tid... Pentru aceasta mai este ne
cesară unitatea organizatorică, 
care într-un partid cit de cit ieșit 
din cadrul unui cerc restrîns nu 
poate fi concepută fără un statut 
precis formulat, fără supunerea 
minorității față de majoritate, 
fără supunerea părții față de 
întreg“.

hr
Organizarea partidului pe baza 

principiului centralismului de
mocratic este condiția hotărîtoa
re pentru ca „...proletariatul să-și 
poată îndeplini just, cu succes și 
victorios rolul său de organizare 
fși acesta este rolul lui princi
pal“). »

„După adoptarea unei hotărîri 
de către organele în drept, noi 
toți, membrii partidului, acționăm 
ca un singur om“.

★'
„E mai bine ca zece oameni 

care activează să nu se intituleze 
membri de partid (adevărații ac
tiviști nu aleargă după titluri !) 
decît ca un flecar să aibă dreptul 
și posibilitatea de a fi membru 
de partid".

★

„SinguȚul partid de guvernă- 
mînt din lume care se preocupă 
nu de sporirea numărului de 
membri, ci de creșterea lor cali
tativă... este partidul nostru — 
partidul clasei muncitoare revo
luționare".

★
„..nu trebuie să uităm că orice 

membru de partid răspunde pen
tru partid și că partidul răspun
de pentru orice membru de 
partid“.

Lenin—întemeietorul și conducătorul 
partidului comunist

Cel ce vrea să înțeleagă ce s-a pe
trecut la Congresul al II-lea trebuie 
să-și dea limpede seama la ce fel de 
partid visa Ilici. Greutatea luptei 
în condițiile țarismului cerea parti
dului muncitoresc coeziune maximă 
(„Noi înaintăm în grup compact pe 
un drum abrupt și anevoios, ținîn- 
du-ne strîns de mină“ — scria Ilici), 
un spirit de abnegație și o fermitate 
maximă („Noi trebuie să ne ducem 
întotdeauna munca noastră de zi cu 
zi și să fim întotdeauna gata la 
orice... începînd cu salvarea onoarei, 
a prestigiului și a continuității parti
dului în momentele de maximă „a- 
suprire“ a revoluționarilor, și sfîr- 
șind cu pregătirea, fixarea datei și 
înfăptuirea insurecției armate a în
tregului popor“).

Congresul s-a întrunit la început 
în Belgia, la Bruxelles. Peste 50 de 
oameni au venit din diferite colțuri 
ale Rusiei.

Faptul că 50 de membri de partid, 
reprezentanți ai organizațiilor mun
citorești din Rusia, au reușit să se 
întrunească în străinătate, părea a- 
tunci o realizare uriașă. Socialiștii 
belgieni au pus la dispoziția congre
sului un mare depozit de făină... 
îmi aduc aminte cît de solemnă a 
fost clipa în care Plehanov a des
chis congresul. Fiecare participant 
înțelegea că congresul pune primele 
cărămizi ale unei organizații de 
partid pe care o aștepta ani înde
lungați de luptă...

Mă voi opri asupra a două pro
bleme. La Congresul al II-lea a fost 
adoptat pentru prima oară un pro
gram al partidului. Primul proiect 

I de program a fost elaborat în 1885, 
I de grupul „Eliberarea muncii“. Cînd 
1 se alcătuia acest proiect, la noi, în 
i Rusia, încă nu exista o mișcare mun- 
! citorească de masă, fapt care nu pu- 
I tea să nu-și lase amprenta pe în

La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. (Pictură de I. E. VINOGRADOV)

Pe drumul construcției 
comunismului

în aceste zile, cînd în
treaga Țară Sovietică se 
pregătește să aniverseze 
cele șase decenii de la 
congresul care a pus te
meliile partidului leninist, 
aici, la Moscova, ca și în 
toate călțurile U.R.S.S., 
poți cunoaște, prin radio, 
televiziune, presă, amintiri 
ale vechilor bolșevici 
care au luat parte la 
istoricul eveniment, fap
tele glorioase de astăzi 
ale constructorilor comu
nismului. Ascultîndud pe 
veteranii a trei revoluții, 
te impresionează torta cu 
care Lenin a sădit în ini
mile revoluționarilor în
crederea în viitorul socia
list al Rusiei.

în calitate de corespon
dent în U.R.S.S., am fost în 
numeroase locuri și am pu
tut vedea multe înfăptuiri 
ale oamenilor sovietici. 
Fiecare dintre ele este un 
pas înainte în îndeplinirea 
cu succes a planului sep- 
tenal, plan care, an de 
an, se transformă în rea
litate vie.

Călătorind azi pe Volga, 
în jos, întîlnești de o parte 
și de alta a fluviului marile 
uzine ridicate în anii pu
terii sovietice — de la uzi
nele de automobile din 
Gorki la cele de tractoare 
din Volgograd, de la com
binatele chimice din Sara
tov la uzinele de mașini- 
unelte automate din Kuibî- 
șev. Dar, mai ales, ți se o- 
feră privirilor salba de 
hidrocentrale.

de N. K. KRUPSKAIA

tregul proiect. Cînd în 1896 au în
ceput pregătirile în vederea Congre
sului I al partidului, Lenin, care se 
afla atunci în închisoare, se gîndea 
că de astădată trebuia adoptat un 
program de un alt tip, un program 
popular, care să fie înțeles de fiecare 
muncitor conștient, un program 
care să constituie o călăuză nemijlo
cită în acțiune. Și în timp ce la Pe
trograd se desfășura greva a 30 000 
de muncitori textiliști, Ilici scria în 
celula sa, cu lapte, și trimitea afară 
proiectul unei expuneri populare a 
programului partidului și o notă ex
plicativă la acest proiect.

La Congresul I, care a avut loc 
în 1898, cînd Ilici se afla în depor
tare, nu s-a adoptat — după cum se 
știe — nici programul partidului, 
nici statutul său. Programul nici 
măcar n-a fost discutat la congres.

Sfîrșitul secolului trecut a fost o 
perioadă cînd în patria marxismu
lui, în Germania, a început să se 
cristalizeze și să se întărească opor
tunismul cel mal înverșunat, formu
lat complet în special de Bern
stein. Dacă în acea vreme în Ger
mania oportunismul lui Bernstein, 
care afirma că „țelul nu este ni
mic, iar mișcarea e totul“, s-a lovit 
de împotrivire, iar el a fost chiar 
nevoit să voteze pentru programul 
lui Bebel, influența bernsteinismului 
asupra tinerilor marxiști ruși, insu
ficient pregătiți în problemele teo
retice, era foarte mare. După Con
gresul I, oportuniștii noștri au în
ceput să susțină că și în general 
vorbind, partidul nostru nu are ne
voie de un program, că există nu
meroase probleme litigioase etc. Și 
iată că în 1899, în deportare, Vladi

OAMENI ȘI ÎNFĂPTUIRI
Ml-am oprit pașii acum 

cîtva timp la hidrocen
trala de la Volgograd, 
în sala turbogeneratoare- 
lor — un adevărat bule
vard, cu o lungime de 600 
de metri — mi-am plimbat 
privirile de-a lungul mași
nilor care duduiau fără în
trerupere. Dincolo de fe
restrele sălii, o mare e- 
cluză se deschidea, parcă 
trasă de mîini nevăzute, 
ca să facă loc vapoarelor, 
iar pe firele de înaltă ten-

instalată de 20 milioane 
kW. Cu patru decenii în 
urmă se înălța prima 
hidrocentrală a planului 
GOELRO, cu o putere in
stalată de 50 000 kilovați. 
De atunci a fost străbătut 
un drum imens — drum 
echivalent cu agela de la 
visurile de acum șase de
cenii la realitatea de azi 
a țării în care se înfăptu
iește cu succes programul 
construcției desfășurate a 
comunismului!

Corespondența din Moscova

siune zburau cu iuțeala 
fulgerului kilovații — o 
parte din cei 11,5 miliarde 
kllovați-ore pe care îi pro
duce hidrocentrala în fie
care an. Tot acest uriaș 
angrenaj al luminii e con
dus de un singur om...

Pînă acum un an, hidro
centrala de la Volgograd 
era pe drept cuvînt soco
tită cea mai mare din 
Uniunea Sovietică și din 
lume. Dar iată că, între 
timp, a intrat în funcțiune 
Bratskul, la faimoasele 
„praguri ale Angarei“, 
care a întrecut Volgogra- 
dul, iar în prezent se con
struiește o hidrocentrală și 
mai mare, pe Enisei. Și 
acest pisc nu este cel 
mai înalt. Pe fluviul si
berian Lena se ridi
că an adevărat gigant e- 
nergetic, cu o capacitate

Să vă călăuzesc și 
prin Kuzbass, bazinul 
Kuznețkului, pe care l-am 
vizitat acum o lună.

Aici, pe pâmîntul sibe
rian, se înșlruie pe sute 
de kilometri orașe mo
derne, cu clădiri impo
zante, cu o mulțime de 
școli, teatre, săli de 
concerte, biblioteci, cu . 
o viață culturală bo
gată și înfloritoare- Iar 
în jurul lor cresc rapid 
uzinele, minele și combi
natele — o parte conside
rabilă dintre cele 8 400 de 
mari întreprinderi construi
te în U.R.S.S. în ultimii ze
ce ani. Aici se află „a doua 
inimă siderurgică“ a țării 
datorită căreia, în măsură 
hotărîtoare, producția de 
metal a Tării Sovietice a 
fost anul trecut mai mare

mir Ilici scrie articolul său „Proiect 
de program al partidului nostru“...

Lenin propunea atunci ca la baza 
programului de partid să fie pus 
„Proiectul de program al social-de- 
mocraților ruși“, elaborat în 1885 de 
grupul „Eliberarea muncii“, după ce 
se va introduce în acest proiect o se
rie de modificări care îl vor face 
mai actual. Ilici socotea că este deo
sebit de important ca în program să 
fie dezvoltată latura teoretică. A- 
ceasta se datora faptului că Ilici 
atribuia o importanță deosebită teo
riei. Formularea justă în program a 
tezelor marxiste trebuia să constituie 
o garanție împotriva principalelor 
greșeli ale oportunismului, restrîn- 
gerii sarcinilor mișcării muncitorești, 
neînțelegerii esenței luptei cu auto
crația, confundării opoziției legale 
cu lupta împotriva doborîrii auto
crației, subaprecierii rolului parti
dului în general și a rolului lui con
ducător în lupta politică...

Redacția ziarului „Iskra" a în
ceput să dezbată programul parti
dului încă în 1902. Principalii opo- 
nenți erau Plehanov și Lenin. 
Lenin, se înțelege, voia să for
muleze programul în așa fel încît 
el să constituie o călăuză în acțiune. 
El îl ataca pe Plehanov pentru ca
racterul abstract al formulărilor care 
îngreunau înțelegerea programului 
de către membrii de rînd ai parti
dului, cerea ca programul să fie 
strîns legat de sarcinile luptei toc
mai împotriva capitalismului rus, 
cerea să se sublinieze rolul condu
cător al proletariatului, rolul dicta
turii proletariatului, insista să se 
facă o caracterizare a rolului dublu 
al țărănimii. Lenin sublinia că so- 
cial-democrația, care reprezintă in
teresele clasei muncitoare, exprimă 
prin aceasta interesele întregii dez
voltări sociale. 

decît a celor mai puterni“ 
ce state capitaliste din 
Europa — Anglia, R.F.G. 
și Franța — luate la 
un loc.

în fiecare realizare a 
poporului sovietic trăiesc, 
îngemănate, visul șl fapta 
comuniștilor.

Pe șantierul hidrocentra
lei de pe Enisei l-am cu
noscut pe brigadierul co
munist M. Axionov. Cei 
cinci membri al brigăzii 
sale — toți comuniști —
au lucrat la minus 35 
de grade, cu picioarele 
în apa înghețată, ca să 
toarne primele tone la te
melia barajului.

în Kuzbass, la Kemero
vo, l-am întîlnit pe tînărul 
miner comunist Ghen, Ko- 
noncluk, sufletul unei br1- 
găzi care a bătut nu d 
mult un record mondic 
extrăgînd ou combir 
76 000 de tone de cărbut 
pe lună. Fiecare dint 
membrii brigăzii lui K 1 
nonciuk stăpînește cî 
două-ttei meeezii. Aproaj 
seară de seară, transfc 
moți în profesori, el își îi 
părtășesc cunoștințele 
metodele și celorlalți n. 
neri.

Aceștia sînt comuniș 
membri ai marelui part . 
al lui Lenin. Cu mîinile 
mințile lor ei transferi 
ideile leniniste în îhfc 
foirile zilei de azi.

A. MUNTEANU
Moscova. 27 iulie 1963

...Pînă la urmă, principalele c:- 
rințe ale lui Lenin au fost inch 
în programul propus de redac 
ziarului „Iskra“ Congresului 
II-lea. Redacția a apărat, în unai 
mitate, acest program.

Dar programul adoptat nu trebi 
să constituie o simplă podoabă, 
o adevărată călăuză în acțiune, 
atunci s-a ridicat în întreaga ei a 
ploare problema cum trebuie să 
partidul care va înfăptui acest p. 
gram. Punctul de vedere ăl lui Lei 
era cunoscut. întrucît îl dezvolt; 
în 1902 în broșura sa „Ce-i de 
cut ?“

Tocmai în jurul acestei proble 
s-a dezlănțuit lupta... După disc.u 
rea primului punct din statu 
partidului a fost adoptată formu 
rea lui Martov, care prevedea 
membru de partid poate să fie 
un om care să nu facă parte din ini 
o organizație de partid, ci doar 
recunoască programul partidului 
să-i dea concurs. Formularea 
Lenin că „e considerat meml 
al partidului oricine recunoaște p 
gramul lui și sprijină partidul ; 
prin mijloacele materiale cît și p 
participarea personală într-una , 
organizațiile partidului“ a f 
respinsă. La prima vedere ar fi | 
tut să pară că controversa se pu 
în jurul unor cuvinte, dar de f 
controversa se referea numai la r. 
dul cum trebuie să fie partid 
oportunist sau combativ, liber 
confuz sau proletar-ferm. Me 
brii organizației Bund și ai gruj 
lui „Rabocee delo“ au contribuit 
adoptarea formulării lui Martov, < 
după aceea au părăsit Congresul 
ceea ce a făcut ca în ultimul mo
ment adepții concepțiilor lui Lenin 
să obțină majoritatea.

La Congresul al III-lea al parti
dului, la care au fost reprezentat) 
numai bolșevicii, formularea lui 
Martov în privința punctului I din 
statut a fost înlocuită cu formularea 
lui Lenin. Viața a arătat ce impor
tanță a avut întreaga această 
dispută.

(Din volumul „Lenin și partidul" 
de N. K. Krupskaia, care va apare 
în Editura Politică).
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Reuniune „încărcată 
la Bruxelles

BRUXELLES 29 (Agerprea). — 
Luni a început în capitala Belgiei 
o nouă sesiune a Consiliului minis
terial al Pieței comune, consacrată 
soluționării divergențelor care se 
manifestă între țările membre ale 
acestui organism, precum și între 
Piața comună și țările occidentale 
care nu sînt membre.

Pe ordinea de zi a sesiunii, rela
tează agenția Reuter, figurează în 
primul rînd „Cearta dintre Franța 
și Germania occidentală în legătură 
cu problemele agricole ale comuni
tății“, adică neînțelegerile dintre 
cele două țări în legătură cu prețu
rile produselor agricole. Un alt su
biect de discuții — și de dificultăți 
pentru țările membre — îl constituie 
relațiile dintre Piața comună și Sta
tele Unite, în special în urma diver
gențelor recunoscute atît la Wa
shington cît și în capitalele vest- 
europene ca urmare a recentelor 
sporiri de tarife de import în Piața 
comună la unele produse agricole 
americane. Certurile în această pri
vință persistă întrucît țările vest-eu- 
ropene membre ale Pieței comune 
nu au redus noile tarife sporite pen
tru carnea de pasăre exportată de 
S.U.A. într-o măsură suficientă pen
tru a-i satisface pe exportatorii ame
ricani.

Pe ordinea de zi a discuțiilor fi
gurează, de asemenea, problema re
lațiilor viitoare dintre Piața comună 
și Anglia, discutîndu-se în acest sens 
o nouă propunere formulată zilele 
trecute de unele țări membre ale 
organismului vest-european privind 
ședințe viitoare ale unor reprezen
tanți ai țărilor membre cu partici
parea Marii Britanii, în cadrul alian
ței politice vest-europene „Uniunea 
Europei occidentale“. După cum se 
știe, Franța s-a opus pînă acum unor 
asemenea ședințe comune și nu le-a 
acceptat decît la insistențele parte
nerilor ei din Piața comună .și numai 
la intervale mari — de patru ori 
pe an.

PARIS. La chemarea organizațiilor sindicale, reprezentanții oamenilor muncii, reuniți în fața Bursei Muncii, 
votează prin ridicare de mîini moțiunea de protest împotriva legii antigreviste.

între afișe de reclamă
Sub semnătura lui Emile- 

R. Braundi, săptămînalul 
„FRANCE OBSERVA
TEUR" publică un amplu 
reportaj despre situația din 
Republica Sud-Africană.

„In prezent — sublinia
ză autorul — aproape pre
tutindeni în lume se desfă
șoară manifestări împotriva 
guvernului rasist al Africii 
de Sud...

Ce se petrece în această 
țară „independentă", care a 
luat numele de „Republica 
Sud-Africană" ? Afișele de 
propagandă și broșurile 
companiilor aeriene laudă 
frumusețea țării. Bilanțurile 
de bancă îi laudă prosperi
tatea. Intr-adevăr, este țara 
cea mai bogată și cea mai 
industrializată de Pe conti
nentul african. Este princi
palul producător de aur din 
„lumea liberă". Exporturile 
ei se ridică la peste 2 mi
liarde de dolari anual. Dar 
cine profită din toate a- 
cest'ea ?

.-.APARTHEID"...

Recensământul din 1960 a 
arătat următoarea compo
nență a poputației : africani 
— 10,8 milioane, metiși — 
1,5 milioane, indieni — 0,5 
milioane, europeni — 3 mi
lioane ; în total — 15,8 mi
lioane de locuitori.

Cele trei milioane de eu
ropeni au un standard de

J/n pas care trebuie să constituie 

începutul căii spre dezarmare“
«U- . ■ ■ — -g U  .................................. . ...      .--------------------------- --------------------

Ecoul international al parafării Tratatului tripartit
TEHERAN 29 (Agerpres). — Gu

vernul Iranian sprijină întru totul 
Tratatul tripartit de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma atomică și 
șl-a exprimat hotărîrea de a adera 
la acest tratat și de a-1 semna.

CAIRO 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 28 iulie la mitingul de la 
Universitatea din Alexandria, pre
ședintele R.A.U., Nasser, a declarat : 
„Salutăm Tratatul cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare ca un prim pas în vederea 
încetării „războiului rece“ și în ve
derea dezarmării.

Am citit declarația primului mi
nistru Nehru, care cheamă toate ță
rile să adere la Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare, 
a spus Nasser. Noi, aici în R.A.U., 
acționăm, de asemenea, în numele 
păcii, în numele preîntîmpinării răz
boiului nuclear și sprijinim chema
rea lui Nehru.

DJAKARTA 29 (Agerpres). — Mi
nistrul Afacerilor Externe al Indo
neziei, Subandrio, a declarat la 29 
iulie că salută parafarea de către 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia a Tratatu
lui cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. „Indo
nezia, a spus el, va sprijini orice în
țelegere a marilor puteri în scopul 
slăbirii primejdiei de război“.

ATENA 29 (Agerpres). — Parafa
rea Tratatului cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară deschide perspective 
favorabile pentru crearea în regiu
nea Mării Meditefane și în Balcani 
a unei zone în care să nu existe ar
ma atomică și rachetă, pentru crea
rea unui climat de încredere atît în 

Răsfoind presa strâinâ

viață ridicat. Cît despre cei 
12,8 milioane de locuitori 
care nu sînt albi, guvernul 
sud-african proclamă că ei 
au nivelul de trai cel mai 
ridicat din Africa, dar a- 
ceasta nu este decît o min
ciună statistică...

In 1957, salariul mediu al 
unui european, la Johannes
burg, era de 68 de lire ster
line lunar. Salariul mijlociu 
al unui african nu trecea de 
13 lire. In aceeași perioadă 
se considera că minimul ne
cesar pentru satisfacerea ce
rințelor fiziologice în zona 
orășenească este de 24 de 
lire pe lună. 75 la sută din 
populația africană trăia pe 
atunci — ca și acum — sub 
nivelul de subzistență.

Fiind inegali în viață, al
bii și negrii sînt, de aseme
nea, inegali și în fața mar
ții. Mortalitatea este de 8,6 
la mie pentru europeni, iar 
pentru africani ea ajunge la 
16,3 la mie. Cît privește 
mortalitatea infantilă, ine
galitatea este și mai înspăi- 
mîntătoare : 29,4 la mie 
pentru albi ; 180,8 la mie 
pentru negri. Aceasta este 
una din cifrele cele mai ri
dicate din întreaga lume. 
După statisticile oficiale, 45 
la sută din negrii care locu
iesc în Africa de sud nu de
pășesc vîrsta de 16 ani.

„Apartheid“ înseamnă: In 
autobuze, în trenuri, în gră
dinile publice, restaurante.

gări, oficii poștale, spitale 
și chiar la închisori, segre
gația rasială este totală. 
Dacă un negru riscă să se 
așeze alături de un alb, el 
poate fi condamnat la trei 
luni de închisoare și la bi
ciuire...

Totul este pus în funcțiu
ne pentru a asigura econo
miei porția de sclavi nece
sară și pentru a face în așa 
fel ca sclavii să nu poată 
ieși niciodată din situația 
lor.

Recent, o nouă lege a ve
nit să încununeze acest edi
ficiu : legea cu privire la 
sabotaje, redactată în ter
meni atît de generali incit 
ea face din orice opoziție 
— oricare ar fi aceasta — 
o crimă pasibilă de pedeap
sa cu moartea.

Aceasta este situația pe 
care doctorul Vorster, mi
nistrul justiției al R.S.A., o 
declară ca perfect conformă 
cu democrația. Este drept 
însă că însuși doctorul Vor
ster a fost deținut de auto
ritățile britanice in timpul 
trecutului război mondial, 
din cauza simpatiilor mani
festate pentru Germania 
liitleristă".

DUȘMANI
$1 ALIAȚI...

Arătînd intensele pregă
tiri militare făcute de ra
siștii sud-africani în vederea 
unui conflict armat, precum

această regiune cît șl în întreaga lu
me, a subliniat într-o declarație 
pentru presă Passalidis, președintele 
Partidului E.D.A. Grecia trebuie să 
joace un rol pozitiv în întărirea pă
cii și destinderea încordării în Bal
cani. Pentru aceasta vor lupta for
țele democratice ale țării, a spus el 
în continuare.

Acest acord reprezintă un rezultat 
al luptei duse cu succes de forțele 
Iubitoare de pace din lume pentru 
preîntîmpinarea primejdiei izbucni
rii unui război și întărirea coexis
tenței pașnice. Trebuie însă să in
tensificăm lupta pentru pace, pen
tru reglementarea tuturor proble
melor internaționale urgente, pentru 
triumful politicii de coexistență 
pașnică și pentru lichidarea defini
tivă a primejdiei de război, a subli
niat Passalidis.

LONDRA 29 (Agerpres). — Cîteva 
sute de partizani ai „Mișcării pen
tru dezarmarea nucleară“ s-au în
trunit la 28 iulie în Piața Trafalgar 
din Londra la un miting consacrat 
parafării Tratatului. Cunoscutul ac
tivist sindical John Horner a salutat 
acest eveniment ca un important 
pas înainte pe calea spre slăbirea 
încordării internaționale. Totodată, 
a subliniat Horner, aceasta nu în
seamnă că lupta pentru pace, îm
potriva pericolului nuclear s-ar fi 
încheiat. Dimpotrivă, ea trebuie să 
cunoască o amploare și mai mare. 
Vorbitorul a scos în evidență peri
colul pe care îl implică poziția gu
vernului francez în această proble
mă, precum și politica revanșarzilor 

și ajutorul acordat de țările 
N.A.T.O. pentru înarmarea 
rasiștilor sud-africani, auto
rul scrie în continuare : 
„Pentru militarii sud-afri
cani dușmanul este propria 
lor populație. De asemenea, 
sînt statele independente din 
Africa neagră. Aliații — sînt 
forțele cele mai retrograde 
ale colonialismului : trupele 
portugheze de ocupație din 
Angola și Mozambic, rasiș
tii europeni înarmați de gu
vernul Rhodesiei de suci ; 
mercenarii lui Chombe din 
Katanga. Dar, în același 
timp, aliații lor sînt marile 
puteri occidentale — An
glia, S.U.A. și Franța. Fran
ța este una din principalele 
furnizoare ale armatei sud- 
africane. ...Diplomații fran
cezi și-au alăturat cu regu
laritate glasul pentru a vota 
la O.N.U. împreună cu Por
tugalia, împotriva voturilor 
de blam primite de Africa 
de sud... Poziția englezilor 
și a americanilor este mai 
nuanțată... dar ei au intere
se comune cu conducătorii 
acestei țări. Capitalurile a- 
mericane și britanice sînt 
majoritare în marile socie
tăți miniere din R.S.A.... 
Dar poziția occidentalilor 
este din ce în ce mai difici
lă. De pe acum, sub presiu
nea țărilor afro-asiatice, 
R.S.A. a fost alungată din 
Organizația Internațională a 
muncii și din cele mai mul
te dintre agențiile speciali
zate ale O.N.U.“. 

de la Bonn care rîvnesc la arma nu
cleară. El a chemat pe cei prezenți 
să ceară guvernului Macmillan să 
renunțe complet la strategia nu
cleară.

In predica făcută la catedrala Sf. 
Paul, canonicul John Collins, condu
cătorul „Mișcării pentru dezarma
rea nucleară“, a spus : Fie ca acest 
prim pas de la Moscova să consti
tuie pentru întreaga lume începutul 
căii adevărate care duce spre de
zarmare și pace.

Senatul american a început examinarea Tratatului
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Senatul Statelor Unite a început 
examinarea Tratatului parafat la 
Moscova.

Potrivit procedurii legislative a 
S.U.A., Tratatul trebuie să fie mai 
întîi examinat de Comisia senato
rială pentru afacerile externe care 
s-a și întrunit luni dimineața într-o 
ședință secretă.

După părerea presei americane, 
Senatul va întruni majoritatea ne
cesară de voturi pentru ratificarea 
Tratatului. Totuși adversarii interzi
cerii experiențelor nucleare și des
tinderii încordării internaționale își 
continuă activitatea de culise.

Cine se pronunță acum la Wa
shington împotriva ratificării Tra
tatului ? Răspunsul la această în
trebare poate fi găsit în discursul 
rostit de senatorul republican J. 
Javits. Declarînd că personal este în 
favoarea Tratatului, Javits a prezis

Conferința de presă a președintelui 
de Gaulle

PARIS 29 (Agerpres). — La 29 iu
lie a avut loc conferința de presă a 
președintelui de Gaulle, anunțată 
cu patru săptămîni în urmă. Răs- 
punzînd la o întrebare în legătură 
cu parafarea la Moscova a Tratatu
lui referitor Ia interzicerea experi
ențelor nucleare, președintele de 
Gaulle l-a calificat drept „satisfă
cător“.

El a confirmat însă declarațiile 
ministrului afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, arătînd 
că acordul de la Moscova „nu va 
determina Franța să renunțe la în
zestrarea cu acest tip de arme“, și a 
afirmat că „securitatea și indepen
dența Franței“ ar depinde de con
tinuarea experiențelor sale nuclea-

SIRIA : [)Upă demisia 
generalului El Atassi

DAMASC 29 (Agerpres). — Toți 
observatorii apreciază înlocuirea ge
neralului Louai, El Atassi din func
ția de președintă al „Consiliului na
țional al comandamentului revolu
ției“ din Siria drept o nouă ac
țiune a partidului Baas menită 
să-i asigure un control și mai de
plin al țării. Se subliniază că în
locuirea lui Atassi urmează la pu
țină vreme după demiterea altui 
personaj principal al loviturii de 
stat din 8 martie din Siria, genera
lul Hariri. în prezent, în mîinile ge
neralului Amin El Hafez, cunoscut 
baasist, s-au concentrat aproape 
toate principalele posturi de condu
cere din Siria. Astfel, el cumulează 
funcțiile de vicepreședinte al guver
nului, de ministru al apărării, de in
terne, guvernator militar general, de 
șef al statului major al armatei, 
precum și cel mai important post 
care face din el în mod virtual șeful 
actualului regim din Siria — cel de 
președinte al „Consiliului național 
al comandamentului revoluției“.

Agenția U.P.I. relevă, pe de altă 
parte, că „demisia lui Atassi este 
apreciată de observatorii din Beirut 
ca indiciu clar că guvernul sirian, 
controlat de baasiști, a abandonat 
ideea unei reconcilieri cu președinte
le R.A.U., Nasser“.

Conferința afro-malgașă
COTONOU 29 (Agerpres). — La 28 

iulie, în capitala Republicii Daho
mey — Cotonou — s-a deschis Con
ferința la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Uniunii afro-malgașe. După 
cum se știe, din această uniune fac 
parte 14 state în majoritate foste 
colonii franceze.

La conferință participă conducă
torii de stat din 9 țări — Dahomey, 
Volta Superioară, Niger, Camerun, 
Mauritania, Ciad, Republica Africa 
Centrală, Republica Malgașă și 
Togo. Coasta de Fildeș, Senegalul, 
Congo (Brazaville), Gabon și Ruan
da sînt reprezentate de către locții
torii șefilor de state.

încă de la începutul lucrărilor 
conferinței s-au manifestat o serie de 
divergențe în ce privește caracterul 
Uniunii afro-malgașe după crearea 
Organizației unității africane la 
Conferința de la Addis-Abeba.

Sesiune științifică consacrată 
Congresului al II-lea 

al P.M.S.D.R.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 29 

iulie la Moscova a avut loc o se
siune științifică reunită a Institutu
lui de marxism-leninism, a Acade
miei de Științe sociale și a Școlii 
superioare de partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. consacrată împlinirii 
a 60 de ani de la cel de-al II-lea 
Congres al P.M.S.D.R.

Prezentînd raportul „însemnătatea 
istorică a celui de-al II-lea Congres 
al P.M.S.D.R.“, academicianul P. 
Pospelov a subliniat că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, care nu
mără 10 milioane de membri, con
duce poporul sovietic pe linia leni
nistă justă și construiește cu succes 
comunismul.

La sesiune a fost prezentat și un 
raport cu privire la însemnătatea 
internațională a experienței istorice 
a P.C.U.S.

totuși o „luptă înverșunată“ în Se
nat cu prilejul ratificării lui. Adep- 
ții lui John Birch (fasciștii ameri
cani — n.r.) și alți reprezentanți ai 
aripei de dreapta, a spus Javits, e- 
xercită deja presiuni asupra sena
torilor, afirmînd în scrisorile pe 
care le adresează acestora că „orice 
asemenea tratat va însemna că 
ne-am vîndut rușilor“.

Senatorul democrat W. Morse, 
care sprijină de asemenea Tratatul, 
s-a adresat direct conducătorilor 
militari ai Pentagonului, adversari 
ai interzicerii experiențelor nucle
are, amintindu-Ie că politica exter
nă a S.U.A. „este determinată de or
ganele civile ale guvernului și nu 
de comandanții militari“.

Actuala tactică a opoziției din Se
nat constă în a tergiversa cît mai 
mult discutarea Tratatului. Această 
poziție a fost adoptată și de condu
cerea partidului republican.

re. în același timp, a făcut cunoscut 
că Franța nu va participa la un pact 
de neagresiune, dar „declară solemn 
că niciodată nu va avea loc o agre
siune franceză“. De asemenea, 
„Franța nu va subscrie la nici un 
aranjament realizat peste capul său 
în legătură cu Europa și în special 
cu Germania“.

Președintele a anunțat că Franța 
intenționează să invite înainte de 
sfîrșitul anului celelalte trei puteri 
nucleare, pentru a studia împreună 
„măsuri efective de dezarmare re
feritoare la mijloacele de transpor
tare la țintă a armelor nucleare“, 
domeniu în care, după cum se știe. 
Franța se află cu mult în urma ce
lorlalte puteri atomice.

„Guvernul francez, a spus pre
ședintele în altă ordine de idei, con
sideră că se impune modificarea 
modalităților de participare la alian
ța atlantică, care pentru noi nu mai 
sînt valabile“. Trecînd la probleme
le Pieței comune, președintele a 
spus, printre altele : „Franța nu 
vrea ca economia sa să se dizolve în 
economia Europei într-un sistem de 
genul comunității atlantice, care ar 
reprezenta o formă nouă a faimoa
sei integrări“.

El și-a exprimat părerea că anul 
1963 „va fi hotărîtor pentru Piața 
comună“. Dacă nu se va ajunge la 
o reglementare a problemelor agri
cole înainte de 31 decembrie, „Piața 
comună riscă să dispară“. Totodată, 
a afirmat că Franța nu și-ar putea 
găsi locul „într-o Europă în care 
n-ar mai exista taxe vamale decît 
pentru grîul ei, pentru carnea ei, 
pentru vinul ei și pentru fructele 
ei".

HAVANA. In cinstea celei de-a ze
cea aniversări a atacului eroic împo
triva fortului Moncada, în orașul Cris
to Oriente s-a deschis cea mai mare 
școală tehnică minieră din Cuba. 
Noua instituție de învățămînt poartă 
numele lui V. 1. Lenin.

MOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 29 iulie pe Mano- 
lis Glezos, eroul național al Greciei, cu 
care a avut o convorbire prietenească.

GEORGETOWN. Primul ministru 
al Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, 
a declarat la 28 iulie la Georgetown 
că guvernul său intenționează să ob
țină revizuirea acordului anglo-ameri- 
can din 1941 cu privire la bazele mi
litare străine din Guyana Britanică. 
(Potrivit acestui acord Anglia a per
mis Statelor Unite să creeze baze mi
litare în apropiere de capitala Guya
nei Britanice — Georgetown — pre
cum și o altă bază militară la gurile 
fluviului Essequibo).

NEW YORK. După cum anunță 
agenția France Presse, Consiliul de 
Securitate a reluat luni discutarea si
tuației teritoriilor portugheze din 
Africa.

PARIS. A.F.P. relatează că valurile 
Oceanului Indian au înghițit dumi
nică 62 persoane : acesta este bilan
țul catastrofei avionului „Cornet“ al 
companiei United Arab Airlines care

SAN SALVADOR. în urma unei campanii desfășurate de opinia publică, 
au fost puși în libertate deținuții politici arestați acum un an la demonstrația 
împotriva legilor antidemocratice ; la ieșirea din închisoare ei sînt salutați la 
un miting.

Grevele din Asturia
„Declanșată într-o epocă a anului 

în general puțin propice conflictelor 
de muncă, noua grevă a minerilor 
din Asturia (în prezent numărul gre
viștilor se ridică la peste 11 000—n.r.) 
se explică atît prin motive de ordin 
profesional, cît și de ordin politic“— 
scrie în ultimul său număr săptă
mânalul parizian „FRANCE OBSER
VATEUR“. „Alianța sindicală clan
destină exercită o puternică influen
ță în Asturia ca și în Țara Bascilor; 
ea a reușit să provoace, în aceste 
două regiuni, o puternică mișcare de 
abțineri cu prilejul alegerilor sindi
cale din luna iunie. Consemnele la 
abțineri și la grevă au fost urmate 
întîmpinînd o atmosferă psihologică 
favorabilă. Ostili sindicatelor falan- 
giste (oficiale, singurele admise în 
Spania—n.r.) ai căror conducători 
sînt numiți de stat, muncitorii sînt 
iritați de urcarea prețurilor (care a- 
nulează în parte avantajele obținute 
în urma grevelor de anul trecut) și 
de caracterul lent cu care sînt duse 
tratativele pentru o nouă convenție 
colectivă provincială. Minerii se tem 
ca această convenție să nu fie sem
nată cînd vremea concediilor va fi 
trecut. Ei vor să facă presiuni asu
pra autorităților pentru a grăbi rit
mul tratativelor.“

Pe de altă parte, continuă publica
ția : „intransigența patronală este 
încurajată de o înăsprire a regimu
lui“.

MADRID. — Corespondentul zia
rului „LE MONDE“ scrie despre 
grevele din Asturia că „au luat o 
nouă amploare : minerilor greviști 
li s-au alăturat, în semn de solidari

Federația malayeză în discuția conferinței 
la nivel înalt de la Manila

MANILA. La 29 Iulie au sosit la 
Manila președintele Indoneziei Su
karno și primul ministru al Mala- 
yei, Abdul Rahman. Ei urmează să 
participe la conferința la nivel înalt 
cu președintele Filipinelor, Diosdado 
Macapagal, care se va deschide la 30 
iulie în capitala Filipinelor.

Conducătorii celor trei state vor 
discuta în cadrul acestei conferințe 
problema creării Federației mala- 
yeze, precum și propunerea pre
ședintelui Filipinelor de a se crea o 
confederație din care să facă parte

Lucrările de salvare
BELGRAD 29 (Agerpres). — La 

Skoplje continuă lucrările de sal
vare a victimelor catastrofalului cu
tremur de pămînt. Echipele de sal
vare continuă să cerceteze ruinele 
pentru dezgroparea victimelor care, 
în seara zilei de 28 iulie, se cifrau 
— potrivit agenției Taniug — la 813 
morți și aproape 2 200 de răniți. 
După aprecierile autorităților, apro
ximativ 700 de persoane se mai află 
încă îngropate sub dărîmături.

Lucrările de salvare se desfășoară 
acum mai ușor deoarece lumina e- 
lectrică a reînceput să funcționeze, 
iar aprovizionarea populației este

s-a prăbușit în largul portului Bom
bay.

BUDAPESTA. In cadrul festivalu
lui de la Szeged în seara zilei de 28 
iulie a fost prezentată opera „Truba- 
durul" de Verdi. Cei șapte mii de 
spectatori au aplaudat cu căldură 
alături de alți cîntăreți renumiți — 
Margherita Roberti (S.U.A.), Peter 
Glossop (Marea Britanie), Jozsef Si- 
mandy, de la Opera din Budapesta 
și pe 'Âenaida Pally, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet din București.

NEW YORK. Sute de demonstranți 
de culoare au fost arestați în cursul 
ultimelor două zile în diverse locali
tăți din Statele Unite. Numai în sta
tul Virginia au fost arestați duminică 
aproape 100 de participanți la de
monstrațiile populației de culoare îm
potriva segregației rasiale. Alte ac
țiuni de protest împotriva segregației 
rasiale s-au mai desfășurat la Jackson 
(statul Mississippi), Chicago, Gary 
(statul Indiana), Lexington (statul 
Kentucky) la Dauville (statul Virgi
nia) și alte localități.

LIMA. Noul parlament din Peru 
și-a început la sfîrșitul săptămînii tre
cute activitatea. Potrivit relatărilor 
A.F.P. partidele de opoziție au creat 
un front unit, ceea ce lipsește guver
nul președintelui Belaunde Terry, care 
tocmai a preluat puterea, de majorita
tea în parlament. Ca urmrre a acor
dului intervenit între cele două prin
cipale partide de opoziție — Aprist și 

tate, 3 000 de muncitori siderurgiști 
de la „Industrias Asturianas de Mie- 
res"; ținîndu-se seama de un comu
nicat al agenției oficioase Cifra, se 
poate calcula că numărul greviștilor 
este în zonele Candal și Aller, de 
11 500.

Referitor la „asigurările opti
miste" ale agenției Cifra cu privire 
la o reluare a lucrului de către si
derurgiști, corespondentul scrie că 
„acest optimism pare a fi în contra
dicție cu atitudinea celor 3 000 de 
muncitori de la uzina siderurgică, 
care indică faptul că baza conflic
tului este mai adîncă decît cauzele 
care l-au declanșat. Greva pare să 
exprime neliniștea ce domnește în 
rîndul muncitorilor asturieni și a 
cărei origină depășește voința de a 
se obține o mărire a salariului. Ea 
nu se limitează numai la o singură 
ramură de producție“.

Madrid: Puternică 
explozie la siguranța 

franchistă
MADRID 29 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul din 
Madrid al agenției France Presse, în 
cursul după-amiezii de 29 iulie în 
fața Direcției generale a siguranței 
franchiste din Madrid s-a produs o 
puternică explozie. în urma explo
ziei, mai multe persoane au fost ră
nite și geamurile clădirilor situate în 
piața centrală a orașului au fost 
sparte. Poliția a oprit imediat cir
culația în jurul clădirii.

Indonezia, Filipinele, Malaya și te
ritoriile din Borneo de nord care 
urmau să fie incluse în Federația 
malayeză.

Acceptînd propunerea de a parti
cipa la actuala conferință președin
tele Sukarno a reafirmat într-o cu- 
vîntare rostită la 28 iulie la Dja
karta opoziția fermă a Indoneziei 
față de Federația malayeză care 
constituie o primejdie pentru secu
ritatea Indoneziei și pentru pacea 
sud-estului asiatic.

continuă Ia Skoplje
asigurată de numeroasele convoaie 
cu alimente și material sanitar tri
mise din toate regiunile țării și din 
străinătate.

O mare parte dintre răniți au fost 
internați în spitalele din localitățile 
învecinate și chiar la Belgrad, iar 
populația orașului Skoplje se adă
postește deocamdată în barăci și 
cantonamente improvizate în parcu
rile orașului. Autoritățile locale, 
care au arătat că între 80—90 la 
sută din locuințele din ora$ au fost 
distruse sau grav avariate, au a- 
nunțat că se vor lua toate măsurile 
pentru adăpostirea locuitorilor.

Odrist — toate posturile de conducere 
din Camera reprezentanților și din se
natul peruvian au fost atribuite repre
zentanților acestor partide.

MOSCOVA. S-au încheiat încercă
rile unui aparat pentru filmări ultra
rapide, realizat de oamenii de știință 
și specialiștii sovietici. Acest aparat, 
denumit „1 LV “ (inițialele în limba 
rusă ale expresiei „lupă de timp cu 
expectativă"), poate filma 4 500 000 
secvențe pe secundă. In felul acesta 
se poate înregistra pe film chiar și 
procesul descărcărilor atmosferice, în
ceperea, creșterea și stingerea lui.

Caracteristica principală, datorită că
reia acest aparat poate fi considerat 
cel mai perfecționat din lume, o cons
tituie capacitatea lui de a aștepta pro
cesul ce trebuie filmat.

TOKIO. La 27 iulie, peste 400 de 
mame japoneze au demonstrat pe 
străzile capitalei țării cerînd interzi
cerea intrării submarinelor nucleare 
americane în porturile Japoniei și 
desființarea bazei militare americane 
din Tokio. Demonstrații similare au 
organizat mamele din orașele Kyodo 
și Hokkaido. La demonstrația din 
Kyodo au participat peste 2 000 de 
mame.

BAMAKO. Primul Congres al Uni
unii naționale a oamenilor muncii din 
Mali s-a pronunțat în unanimitate 
pentru dezarmarea generală și totală, 
coexistența pașnică, interzicerea ar
melor de exterminare în masă, pre
cum și pentru încetarea experimentă
rii armei nucleare.
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