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COMUNICAT
cu privire la ședința Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală
La 26 iulie 1963 la Moscova a 

avut loc o ședință ordinară a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală.

La ședință au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar și 
pxgședinte al Consiliului de Mi
niștri, Stanko Todorov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
naționale,-

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace Antonin Novotny, 
prim-secretar ai C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Vi
liam Siroky, președintele guvernu
lui, Otakar Simunek, vicepreșe
dinte al guvernului, Bohumir Lom- 
sky, ministrul Apărării Naționale,

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. și pre
ședintele Consiliului de Stat, Willi 
Stoph, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Erich Honecker 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Heinz 
Hofmann, ministrul apărării națio
nale. Otto Winzer, prim-adjunct 
al ministriAn afacerilor externe,-

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, Zenon 
Kliszko, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Marian Spychalski, ministrul apă
rării naționale;

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

COMUNICAT
cu privire la Sesiunea a XVIH-a 
a Consiliului de Ajutor Economic 

Reciproc
La 25 și 26 iulie 1963, la Mos

cova a avut loc Sesiunea a XVIII-a 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

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

Sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a elaborat mă
suri practice în vederea realizării 
recomandărilor Consfătuirii primilor 
secretari ai C.C. ale partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale țărilor membre ale

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.B.

La 26 iulie a avut loc la Mos
cova cea de-a 8-a ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a adoptat 
măsurile necesare privind îndepli
nirea recomandărilor Consfătuirii 

și președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U. și pre
ședintele Guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, Lajos 
Czinege, ministrul apărării națio
nale, Karoly Erdei, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al CC. al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu
lui de Miniștri, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, ma
reșalul Uniunii Sovietice, R. I. 
Malinovski, ministrul apărării.

La ședința Comitetului Politic 
Consultativ au fost examinate pro
bleme legate de starea forțelor ar
mate ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Raportul 
în această problemă a fost prezen
tat de mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, comandantul su
prem al Forțelor Armate unite ale 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

In urma discuțiilor și a schim
bului de păreri în aceste proble
me au fost adoptate hotărîri co
respunzătoare.

Ședința Comitetului Politic Con
sultativ s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și unanimitate. —...

C.A.E.R. Aceste recomandări au 
fost făcute pe marginea raportu
lui Comitetului Executiv cu privire 
la activitatea depusă în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor Consfătuirii 
din iunie (1962) a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările participante la Consiliu.

Sesiunea a adoptat hotărîrea cu 
privire la înființarea unor noi co
misii permanente ale Consiliului 
pentru industria radiotehnică și 
electronică și pentru geologie, 
precum și cu privire la reorgani
zarea Comisiei permanente pentru 
industria ușoară și alimentară în 
două comisii : pentru industria u- 
șoară și pentru industria alimentară.

Sesiunea s-a desfășurat într-un 
spirit de cordialitate și de priete
nie frățeasca.

primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a hotărîrilor sesiunii a 
18-a a Consiliului, care au avut 
Isc între 24 șl 26 iulie la Mos
cova.

COMUNICAT
cu privire la Conslâloirca primilor secretari 

ai Comitetelor Centrale ale Partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de guverne 

ale țârilor membre ale C.A.E.R.
Intre 24 și 26 iulie 1963 a avut 

loc la Moscova Consfătuirea pri
milor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările Consfătuirii au parti
cipat primii secretari ai Comite
telor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și șefii de 
guverne ale Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romine, Re
publicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Participanții la consfătuire au 
examinat raportul Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R. cu privire la 
activitatea desfășurată în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor Consfătuirii 
din iunie 1962 a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc și au discutat problema 
privind sarcinile dezvoltării ulte
rioare a colaborării economice din
tre țările membre ale C.A.E.R.

Viața confirmă pe deplin jus
tețea concluziei Ia care a ajuns 
Consfătuirea din iunie, și anume 
că „legile obiective ale construc
ției socialiste, dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție ale țărilor 
socialiste, comunitatea intereselor 
vitale ale popoarelor acestor țări 
determină o apropiere tot mai 
strînsă între diferitele economii 
naționale".

Experiența colaborării între ță
rile membre ale C.A.E.R. dovedește 
justețea „principiilor fundamentale 
ale diviziunii internaționale socia
liste a muncii" aprobate de Con
sfătuirea din iunie.

La Consfătuire s-a subliniat în 
unanimitate că, datorită activității 
depuse în cadrul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, s-a fă
cut un pas înainte în domeniul 
îndeplinirii Programului de lungă 
durată de lărgire și întărire a cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice între țările membre ale 
C.A.E.R., trasat în iunie 1962. Co
laborarea economică între țările 
socialiste, colaborare care se dez
voltă pe baza principiilor egalită
ții în drepturi, respectării stricte 
a suveranității, întrajutorării tovă
rășești, avantajului reciproc, con
tribuie la cucerirea de către siste
mul mondial socialist a unor noi 
poziții în domeniul întăririi pute
rii sale economice, al dezvoltării 
științei și tehnicii, ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
în întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul.

Țările socialiste își mențin ferm 
întîietatea în ce privește ritmul 
dezvoltării economiei. In anul 
1962, în țările C.A.E.R. producția 
industrială a sporit în comparație 
cu anul precedent cu aproximativ 
9 la sută, în timp ce în țările ca
pitaliste ale Europei occidentale 
ea a sporit cu 4 la sută. S-a ob
ținut o considerabilă creștere a 
producției în multe domenii hotărî- 
toare ale producției industriale. Ast
fel, în țările membre ale C.A.E.R. 
producția de energie electrică a 
sporit într-un an cu 11,4 la sută; 
petrol — 11,5 la sută; ciment •— 
10,2 la sută; mase plastice și ră
șini sintetice — 20,7 la sută; în
grășăminte azotoase — 15,3 la 
sută. S-au lărgit livrările de ma
șini, îngrășăminte minerale, sub

stanțe toxo-chimice și alte mijloa
ce tehnice materiale destinate a- 
griculturii. A sporit producția de 
mărfuri de consum popular, și în
deosebi de mărfuri pentru satisfa
cerea nevoilor culturale și de trai 
și de obiecte de uz casnic. Cea mai 
mare parte din sporul producției in
dustriale a fost obținută prin crește
rea productivității muncii.

In timp ce sistemul mondial al 
socialismului, scoțînd la iveală 
uriașele sale posibilități și avan
taje continuă să se dezvolte în 
mod stabil și planic, dezvoltarea 
sistemului capitalist se caracteri
zează prin instabilitate, prin ascu
țirea contradicțiilor ce-i sînt proprii.

Consfătuirea a relevat faptul că 
in anul precedent s-a lărgit și 
s-a întărit colaborarea bilaterală 
și multilaterală dintre țările mem
bre ale C.A.E.R., s-au îndeplinit eu 
succes acordurile încheiate ante
rior în diferite domenii ale cola
borării, cum ar fi, de pildă, între 
U.R.S.S. și R.D.G. — în dezvolta
rea industriei chimice, între R.D.G. 
și R. P. Polonă în dezvoltarea ex
tracției de cărbune brun, între 
R. P. Romînă, R.D.G., R. S. Ceho
slovacă și R. P. Polonă — în con
strucția unui Combinat de celulo
ză. După Consfătuirea din iunie 
1962 colaborarea s-a dezvol
tat în continuare. Intre Re
publica Populară Ungară și 
U.R.S.S. s-a ajuns la o înțele
gere cu privire la colaborarea în 
domeniul producției de alumină și 
aluminiu; între Republica Popu
lară Polonă și Uniunea Sovietică 
— cu privire la colaborarea în 
producția de îngrășăminte de po
tasiu; între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară 
Romînă — cu privire la proiecta
rea unei centrale electrice pe Du
năre; între Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Populară 
Ungară — cu privire la construi
rea unei centrale electrice pe Du
năre; între U.R.S.S. și majoritatea 
țărilor membre ale C.A.E.R. — cu 
privire la colaborarea în vederea 
construirii minei de fosforit de la 
Kingisssepp. Au fost adoptate ho
tărîri în legătură cu organizarea 
unei mai strînse colaborări între 
țările membre ale Consiliului în 
domeniul producției și desfacerii 
rulmenților, creării unui parG eo- 
mun de vagoane de marfă, în do
meniul activității valutar-financiare 
și bancare. A fost organizat Insti
tutul internațional pentru standar
dizare. A început să funcționeze 
Direcția centrală de dispecerat a 
sistemelor energetice interconectate.

Au fost date în exploatare îna
inte de termen sectoarele con
ductei de petrol „Prietenia" de pe 
teritoriile R. S. Cehoslovace și 
R. P. Ungare. La sistemele inter
conectate anterior ale R. P. Un
gare, R. D. Germane, R. P. Po
lone și R. S. Cehoslovace a fost 
conectat sistemul energetic vest- 
ucrainean și a început livrarea de 
energie electrică de către U.R.S.S. 
R. P. Ungare.

Organele Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc au efectuat 
calculele preliminare ale balanței 
de combustibil și energie a 
țărilor europene de democra
ție populară pentru perioada 
pînă în 1980, ceea ce a per
mis să se scoată la iveală pro
blemele a căror soluționare cere 
eforturi comune pe viitor.

In 1962 volumul comerțului re
ciproc dintre țările membre ale 
C.A.E.R. a crescut ou 14 la sută 
în comparație cu anul 1961 în con

dițiile creșterii globale a comer
țului lor exterior cu 10 la sută. 
Totodată, livrările reciproce de ma
șini și utilaje au crescut cu 21 
la sută, ceea ce constituie o măr
turie a adîncirii diviziunii inter
naționale socialiste a muncii în 
domeniul construcțiilor de mașini.

Considerînd comerțul internațio
nal ca una din cele mai importan
te condiții ale lărgirii colaborării 
între statele cu orînduiri social- 
economice diferite, țările membre 
ale C.A.E.R. au continuat să-și 
dezvolte cu succes relațiile eco
nomice cu alte state.

In anul 1962 volumul comerțu
lui exterior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu statele capitaliste a 
crescut ou 9 la sută în compara
ție cu anul precedent, din care cu 
țările în curs de dezvoltare din 
punct de vedere economic — eu 
19 la sută.

Extinderea legăturilor economice 
între țările membre ale C.A.E.R. 
și statele independente din Asia, 
Africa și America Latină cores
punde năzuinței popoarelor din a- 
ceste state spre dezvoltarea eco
nomiei lor naționale și întărirea 
independenței de stat, contribuie 
la creșterea prestigiului țărilor so
cialiste în rindurile popoarelor ce 
se eliberează de sub jugul colo
nial.

Discriminarea aplicată în dome
niul comerțului de către Statele 
Unite ale Americii și aliații lor din 
cadrul N.A.T.O. frînează dezvolta
rea relațiilor economice cu state
le capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial.

Țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, acordînd 
o mare însemnătate extinderii re
lațiilor comerciale și economice in
ternaționale, se pronunță pentru 
convocarea Conferinței internaționa
le a O.N.U. în problemele comer
țului și dezvoltării. Una din sar
cinile fundamentale ale acestei con
ferințe trebuie să fie crearea unei 
organizații comerciale internaționale 
în care, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, să fie reprezentate toa
te regiunile și țările lumii.

Participanții la Consfătuire au 
apreciat pozitiv modificările or

ganizatorice ale organelor C.A.E.R., 
înfăptuite în conformitate cu ho
tărîrea Consfătuirii din iunie (1962). 
Crearea Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și activitatea sa sistema
tică au contribuit la creșterea ro
lului Consiliului ca organizator co
lectiv al activității comune a ță
rilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul coordonării planurilor, spe
cializării și cooperării în producție.

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

Consultațiile bilaterale efectuate 
între țările membre ale C.A.E.R. pen
tru a pune de acord în prealabil con
siderentele lor în legătură cu dez
voltarea celor mai importante do
menii aie economiei naționale și 
a relațiilor economice de lungă 
perspectivă creează premise mai 
bune în vederea coordonării multila 
terale a planurilor în cadrul 
C.A.E.R.

Pornind de la premisa că metoda 
principală a activității C.A.E.R. es
te coordonarea planurilor economi' 
ce de perspectivă, Consfătuirea a 
constatat că cea mai importantă

(Continuare în pag. 4-a)
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CEI UNSPREZECE
Sini 11. O mină de oameni. Au 

intrat într-o sală răcoroasă și in- 
sofiti de o melodie veselă, sprin
țară, s-au prezentat:
,,Pornim din galerii și din garaje 
Mecanici, cuplători, încărcători 
Vom spune azi cu multă voie bună 
Cum

0 tiopâ*&mlazâ ia tlaiml din Wtas
☆ ooeoooooeeoeeeoooooooeeoocooooooeooooc

In fiecare după-amiază, sălile 
Clubului muncitoresc din Vulcan 
cunosc o i 
Aici își dau 
constructorii, 
crătorii din comerț —■ toți acei 
care după orele de muncă do
resc să petreacă clipe plăcute 
d’e re'Creere,

Biblioteca, cinematograful, să- 
Iile de șah, rummy, diferitele

animație deosebită, 
îtltîlnire minerii, 
energeticienii, lu-

de amatori care func- 
ia club, le stau la 

ei pot fi

la Club cei cată 
devin artiști a- 
eâ devin artiști 

întrucît toți sînt
constructori, strungari, 
electricieni, cadre di- 
funcționari sau gospo- 
toți aceștia, dragostea

cercuri 
țiofaează 
dispoziție. De aceea, 
văzuți adeseori la club împre
ună cu familiile lor, cu prieteni 
sau cunoseuți. Dar cel mai des 
pot fi ihtîihiți 
după orele 16 
matbri. Spuhem 
după orele 16,

. mineri, 
lăcătuși, 
dactice, 
dine. Pe
pentru artă, pentru frumos, do
rința de a creia clipe plăcute de 
odihnă tovarășilor lor de mun
că, îi face să vină în fiecare 
după-amiază la club, unde sub 
îndrumarea instructorilor pregă
tesc noi programe artistice.

De fiecare dată, programele 
artistice prezentate de artiștii 
amatori vulcăneni sîht așteptate 
cu multă nerăbdare. Publicul 
spectator din Vulcan își cunoaș
te bine artiștii. Oamenii muncii 
îi cunosc atît din producție cit 
și de pe scenă. Se șttie cit de 
harnic este în producție său cit 
de talentat este unul sau altul 
din artiștii amatori. Dovadă sînt 
aplauzele furtunoase (demne de 
invidiat și de profesioniști) cu 
care sînt răsplătiți pentru spec
tacolele reușite, de calitate date 
în fața tovarășilor lor

Artiștii amatori din 
străduiesc 
tească cît 
știincios.
artistice au loc aproape zilnic.

zi de zi să 
mai bine, 

Repetițiile

de muncă. 
Vulcan se 
se pregă- 
mai con

formațiilor

Intr»o asemenea 
„plină", fotoreporterul 
împreună cu nelipsitu-i 
fotografic, a poposit la 
din Vulcan și nu a avut 
greta. Pelicula fotografică 
registrat îh acea 
imagini 
vitateâ

după-amiază 
ndstrii, 
aparat 
clubul
ce re- 
a în- 

după-amiază
semnificative din acti- 

artiștilor amatori.

doar cîteva din acesteIată
imagini

Pe interpreta de muzică popu- 
a 

îm-
Michi Lia, 
repetiție 
(fotografia de 

cu multă con-

Iară romînească 
găsit-o în plină 
preună cu taraful 
sus). Se pregătea
știincioZitate. Spectatorii din Vul
can își pun multe speranțe în 
ea. De altfel, locul I pe care l-a 
ocupat la faza raională a celui 
de-al VII-lea concurs al forma
țiilor artistice de amatori, 3 
confirmat talentul ei.

Membrii brigăzii artistice 
agitație se aflau și ei
sală alăturată. „Oameni noi. 
te noi, viață nouă" — așa 
intitulează noul program al 
găzii artistice de agitație
care-1 pregătesc membrii ei. In 
fotografia din mijloc 
prins un moment de 
tiție.

Formația corală 
dir. stingă jos) și-a
gură prezentarea. Cele 
persoane care formează 
împărțite pe 4 
noi cîntece, sub 
rijorului Lascău 
„Ziua minerului"

dc 
într-c 

fap
se 

bti- 
pe

a fost sur
la o repe-

(fotografia 
făcut sin-

94 de 
corul

voci, pregătesc 
conducerea di- 

Crăciun, pentru 
și „23 August", 

după-amiază, șl 8acea
de muzică ușoară con- 
tov. Simciuc Francisc 
repetiția obișnuită

ia transportul de cărbune 
noi dâm Zor"..

11. Mecanici și electricieni, 
de la întreținerea puțurilor 

in* 
clin 

vers 
a 

mi-

Sînt 
mineri 
și cuplători. Au venii aici, 
tr-o sală a clubului miner 
Aninoasa să vorbească în 

și ctntec despre munca lor, 
acelor muncitori care ajută
nerii sti transporte la suprafață 
comoara neagră cu miez de ioc 
pe care o sCot din adîncuri. 
Chiar acum cind la clubul mi tie* 
rilor din A.ninoasa se lac mari re
novări și reparații, un grup de 
tineri entuziaști de la sectorul V f 
ai minei au găsit o sală în care 
se pregătesc pentru primul lor 
program. Dă. E primul program 
ai brigăzii artistice de agitație 
acest sector care a prins viață 
teie trecute in urma inițiativei 
ganizafiei de bază din sectorul 
transport al minei. Aici, în 
tă sală, se
meni și o
lor program
tre ei își fac debutul în formațiile 
artistice de amatori ale Aninoasei. 
Pînă 
mii și Voiculescu Gheorghe, 
netul 
cerul
aoar 
ziasm
ei vor ti cunoseuți și ca artiști 
amatori așa cum sint ortacii lor 
Nagy Eugen, Mihăilă Gheorghe 
și Gaboș Alexandru care le dau 
concursul și care, bineînțeles, au 
cules deseori aplauzele spectato
rilor aninoseni.

Constantin Popa, instructorul 
(care e și autorul teslelor) pune 
atlta pates 
nu se poate 
celorlalți o 
sa. Nici nu 
acești tineri 
despre cei care în fiecare schimb 
se întrec să 
de tone de 
vorba despre 
dri că și-au 
contribuție la obținerea drapelului 
de exploatare minieră fruntașă 
pe ramură. Cum n-ar pune patos 
in cintecele și versurile lor cind 
vorbesc despre 
muncă entuziastă 
cele 10 053 tone 
trase peste pian 
minerii Aninoasei.

fn interpretare incit 
să nu le imprime șt 
părticică din verva 
poate fi ălttei cind 
vorbesc despre ei,

aduc la ziuă o mie 
cărbune d;h adfnc. E 
cei care se pot min- 
ndus și ei partea de

pregătesc 
dată cu 
majoritatea

din 
zi- 
or- 
VI

aceos- 
11 oa- 
primui 

din-

acum mecanicii Aszaloș E- 
mt- 

Bornemisa loan sau dispe- 
Ceoioian Ioan erau cunoseuți 
prin munca harnică, entu- 
și conștiinciozitate-, de miine

aceasta cunoaște zile căl- 
cum de mult nu s-au măi 
in Valea Jiului. Din a- 
cauză șederea mai mult 
i sălile de spectacole a 

incomodă. Chiar și cei

acei care 
au 
de 
fit

E

prin 
trimis patriei 
cărbuhe ex- 

acest an de 
munca mais

trului miner Peter losii, a cupia- 
torului principal Sihu loan, a cu- 
phltorului de la culbutor Bacihs- 
chi losii, a supraveghetorului Cor- 
neaiiu Aurei, a sutelor de munci
tori cate prin muncă rodnică spri
jină electiv, zi de zi, munca mi
nerilor din abataje.

Personaje pozitive nenumărate, e- 
voluează în programul muncitori
lor de la sectorul Vl și cu sigu
ranță că ele vor ii primite cu"a- 
plauze de ortacii lor. Nu vor lipsi 
desigur nici personajele negative 
pe care autorul textului le-a prins 
intr-un leit-motiv reușit șl care 

se reliefează prin melodiile cărora 
le dau viață instrumentiștii Vuia 
Aurel și Ghiocaru Alexandru.

Primul program al brigăzii ar
tistice de agitație de la sectorul 
VI va ti pentru acest colectiv un 
Îndemn spre noi realizări, iar pen
tru tinerii artiști amatori un în
ceput bun.

Să le urăm succes 1
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Vara 

duroase 
simțit 
ceastă i 
timp în 
devenit 
mai mari amatori de filnre au fost 
nevoiti să renunțe la o serie da 
spectacole din cauza zăpușelii 
mari din săli. Se simțea de 
timp necesitatea prezentării 
spectacole de film în aer 
Desigur că aceasta necesită 
najarea unor cinematografe de

Totuși, cu puțină bunăvoință și

fătă cheltuieli în 
le se pot aranja, 
țiativa bună a conducerii cinema
tografului „7 
troșaui care 
cepînd de la 
pe stadionul 
g ramate.

Este o inițiativă bună, care bu
cură pe prietenii filmului din Pe
troșani.

N-ar
localități, 
felor să 
menajeze 
liber.

plus lucruri- 
DoVadă, ihi-

Noiembrie" din Pe- 
in fiecare seară, îa- 
orele 20,30 prezintă 
„Jiul" filmela pre-

prea 
mult

se

le redăm pe
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de interesante și semni- 
din activitatea artiștilor 
din Vulcan. Spațiul însă 

permite să

Text: C.

vedem pe
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La joile

ame- 
vară.

unor 
liber.

strica ca și în celelalte 
conducerile cinematogra- 
preia inițiativa și să a- 
cinematografe în aer

Tot în 
orchestra 
dusă de 
’și ținea
tografia din dreapta jos). Și 
ca de altfel toate celelalte 
mâții artistice ale clubului,
pregătesc intens pentru progra
mele artistice pe care le vor 
susține în curînd.

Desigur că pelicula fotografi
că a înregistrat și alte imagini 
la fel 
ficative 
amatori 
nu ne 
toate.

Așteptăm să-i 
scenă I

r

Joile de tineret sînt așteptate 
cu multă plăcere de către tinerii 
din Petroșani. Și aceasta nu nu
mai pentru că li se oferă posibili
tatea să danseze și să se distre
ze, ci și pentru faptul că în ca
drul lor au multe de învățat. De 
fiecare dată, la joile de tineret 
din Petroșani organizate la club, 
se țin diferite recenzii, prezentări 
de cărți, conferințe, jocuri instruc
tive etc.

de tineret
Bunăoară, la ultima joie de 

neret organizată în săptămîna 
ceasta la club, tinerii prezenți 
ascultat cu mult interes conferința
„Cuba — teritoriu liber al Ameri- 
cii" expusă de prof. Iacob Paras- 
chiva.

ti-
a-
au

Vești din Aninoasa
• Ieri dimineață, 45 de munci

tori, tehnicieni 'și ingineri din A- 
ninoasa au pornit într-o excursie 
de 4 zile prin tară cu autocarul 
O.N.T. Printre alte localități vor 
fi vizitate 
reș, Bicaz, 
iova.

orașele Cluj, Tg. Mu- 
Bacău, București, Cra-

muncitorii sectorului
familiile

• Pentru
I.L.L. Aninoasa și familiile lor. 
conducerea sectorului, împreună cu 
comitetul
7.at azi o
lui Neag

sindicatului, au 
excursie la cabana

organi- 
Cîmpu

• Tot azi, pe stadionul ..Mine
rul" din localitate, Comitetul sin
dicatului de la E. M. Aninoasa, 
împreună cu conducerea clubului, 
au organizat o petrecere câmpeneas
că unde își vor da concursul și 
formațiile artistice ale clubului. 
In sala rtiare a clubului va avea 

o loc o seară distractivă, urmată de
o3aGC«9aaxK)9w«»9Q0OM00OG0OMWe000MoMsoeao0â»eec | dans.
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Un grafic mare străjuiește in
trarea pe șantierul școlii cu 16 
săli de clasă din cartierul Braia 
— Lupeni. Pe grafic sînt trecute 
nume, date și Cifre. Clădirea școlii, 
împresurată de schele, se înalță 
semeață pe un loc pînă au 
de mult vita». Copiii Cartie
rului vin mereu să vadă cînd se 
vot tetffiina lucrările la școala a- 
flatfi în construcție. Ei au auzit de 
îâ părinții și dascălii lor că l-a în
ceputul noului an școlar, clădirea 
cea itouă își va deschide larg por
țile. Dar deocamdată școala nu 
are porți, n-are nici drumuri de 
acces. Stadiul în care se află lu
crările. precum și ritmul in cate 
se desfășoară construcția sînt ac
tive de îngrijorare pentru ce! cate 
au consultat gr alicul și au avut 
prilejul să vadă și realitatea așa 
ițim se prezintă ea.

Pe constructorii de pe lotul nr. 
2 îi caracterizează optimismul, în
crederea în forțele lor. Dar, de la 
o vreme, chiar tovarășul Manea 
Florin, șeful lotului, se teme că 
îti tifnpul scurt carfe a niai ră
mas pînă la termenul de 
ptedare a construcției școlii 
noi — nu se vor putea termina 
toate lucrările de finisaj. Care sînt 
mult întîrziate.

Motivele de îngrijorare sînt în
temeiate, mai ales că însăși con- 
dueerea șantierului 7 construcții 
Lupeni nu acordă sprijinul nece
sar constructorilor în vederea in- 

-tensificării ritmului lucrărilor.
Se duce lipsă de praf hidrofob 

și de plăcuțe pentru izolarea te
rasei acoperiș. Echipa de izolatori 
condusă de Vîlceanu Ioan e ne
mulțumită de faptul că nu se a- 
sigură o aprovizionare ritmică a 
șantierului scolii cu aceste mate
riale. Dacă nu se va îmbunătăți 
ritmul de aprovizionare cu praf 
hidrofob și cu plăcute de izolație, 
lucrările la acoperiș care de alt
fel sînt întîrziate față de preve
derile graficului eu o lună, se vor 
mai prelungi.

Cu încetineală de Stele se des- 
fățoară și lucrările de faianțate

---------

Exemplul pensionarilor
■ In prezent, la clubul minerilor 
din Aitinoasa se desfășoară intens 
lucrările de reparații și renovare. 
Animați de dorința de a-și petre
ce cit mai curînd timpul liber în 
sălile proaspăt renovate, deseori, 
pe schele pot fi văzuți numeroși 
aninoseni contribuind prin muncă 
patriotică la efectuarea diferitelor 
lucrări.

Cei mai harnici s-au dovedit a 
fi pensionarii comunei, cere au 
răspuns cu tragere de inimă la 

(care ocupă un spațiu de peste 
160 metri pătrați). In prezent la 
faianțate lucrează un singur om 
— Wagner Mihai — chiar și a- 
cesta cu intermitență. Deși â tre
cut mai bine de o săptămînă de 
cînd el a început faianțarea, mun
ca lui nu e spornică. Executantul 
se plînge că pierde mult timp din 
cauita plăcilor care sînt de trei 
dimensiuni și se află amestecate. 
Iii acest ritm, iliCi în două săp- 
tăiâîni nu se termină faianțarea, 
deși ea trebuia să fie gală la data 
de 1 iulie.

La lucrările de finisare necazul 
cel mare îl pricinuiește lipsa de 
electricieni. Dinlr-o greșită organi
zare a muncii, la lucrările de in
stalații electrice lucrează un sin
gur electrician. încă nu sînt trase 
firele pe tuburile de material plas
tic, fiu sînt puse dozele decît la 
parter (și aici parțial). Un singur 
om nu poate ține pas cu ritmul 
care se cerb pentru crearea de 
front de luctu zugravilor. Electrl- 
ciehi sînt pe șantier, dar maistrul 
Trtncă Virgil (ca și întreaga con
ducere a șantierului) a pus pe 
planul doi lucrările care se cer 
făcute la școală. Aceeași Situație 
cu zugrăvii. Toți sînt concentrați 
la zugrăvirea blocului A 3 care 
trebuie predat la sfîrșitul acestei 
luni, iar Ia școală, unde de o săp- 
tămînă se putea începe zugrăvi
rea în interior, încă nu și-a făcut 
apariția nici un zugrăV.

Sigur, nimeni nu spune să nu 
se concentreze forțe pentru pre
darea la timp a apartamentelor a- 
flate în construcție, dar asta nu 
înseamnă ca școala să fie trecută 
pe pianul doi ! Dimpotrivă, școala 
ar trebui să constituie pentru în
tregul șantier problema nr. 1. Lu
crările la școală fiind și așa în
tîrziate. conducerea șantierului tre
buie să treacă de urgență la a- 
nalizarea situației și în termenul 
cel mai scurt să intensifice rit
mul de lucru pe acest șantier, ca 
termenul de predate a Școlii să 
fie respectai.

M. Mica

chemarea lansată de comitetul de 
partid de la mină. Comuniștii din 
organizația de bază cartier 2 au 
efectuat pînă in prezent la aceas
tă lucrare peste 100 ore de mun
că patriotică, la care s-au eviden
țiat tovarășii Galăbuț Grigore, 
Nagy Alexandru, Kurta Aladar, 
Otos Petru, Săcăluș Petru și alții.

Asemenea acțiuni și-au preconi
zat să întreprindă în zilele ce ur
mează și comuniștii din organiza
ția de bază cartier I.

» î
r Unitatea alimentară nr. 77 din t 
, *
„ Lupeni condusă de Nivelt Iosif ș 

' desface un volum mare de măr- ; 
f furi, depășindu-și sarcinile de ț 
r *
j plan. Cu toate că în acest ma- •
1 i

gazin este o afluență mare de j

» cumpărători, deservirea se face • 
♦ ♦ 
Ș prompt și conștiincios. •
ă . *’ lată-i, în clișeu, pe responsa- $ 

ș bilul magazinului împreună cu f 

ț Horvath Irina, Bărcan Maria, * 
’ Pană Aurica și Silvășan Iosif j

♦ discutind despre modul de de- J
»
• servire a cumpărătorilor.

ă 
................................................... * ♦

In sprijinul întovărășirii 
zootehnice

Mobilizate de comitetul sătesc 
ăl femeilor din Bărbăteni, un grup 
de femei au întreprins zilele tre
cute o acțiune de muncă patrio
tică la recoltatul finului întovă
rășirii din sat. La acțiune s-au 
prezentat un număr de 15 femei 
printre care tovarășele Moga Ma
ria, Mînzală Elena, ■ Bolosin Maria, 
Cocoșatu Eiisabeta, Simionescu E- 
lena și Avramescu Ana. In această 
zi s-au strîns două clăi de fîn.

Participantele la munca patrio
tică au promis că vor mai veni 
la asemenea acțiuni organizate 
pentru sprijinirea întovărășirii 
zootehnice.

VALENTINA NEREIANȚU 
învățătoare

De cum intri îh incinta minei 
Lupeni, remarci că Ia această ma
re si modernă exploatare minie
ră s-au făcut progrese însemnate 
în ceea ce privește buna gospo
dărire. Acest aspect gospodăresc 
11 Intîlnești în fiecare sector al 
minei, pe fiecare traseu de trans
port, la fiecare loc de muncă. 
Conducerea minei și conducerile 
sectoarelor acordă atenție perma
nentă punerii în ordine a lucrări
lor miniere, a galeriilor de trans
port, a căilor de acces la abataje, 
a diferitelor instalații ce deser
vesc procesul de producție.

Cum se procedează ,■?
In fiecare sector, la consfătui

rile de producție lunare, se dis
cută și probleme gospodărești și 
apoi se întocmesc planuri lunare» 
privind întreținerea galeriilor, men
ținerea curățeniei și asanarea ape
lor etc. Se iau măsuri pentru în
deplinirea fiecărui punct prevăzut 
în aceste planuri. La sectorul V, 

' de pildă, s-a trecut la rearmarea 
I în inele cu bolțari a galeriilor de 
i la orizonturile 750, 302 și 830. 
i Prin aceasta se preintîmpină even

tualele presiuni ce ar putea suce
veni și se asigură un transport 
corespunzător în cadrul sectorului. 

I In sectorul III, galeriile sînt, de 
»asemenea, foarte bine întreținute. 
' Atei, intre transversalele liniilor 
de transport s-a așternut zgură ro
șie. Canalele sînt continuu cură
țite, astfel că se asigură evacua - 
,rea apelor din subteran în bune 
.condiții. Galeriile și locurile de 
acces la abataje, puțuri, camere 
de mașini ele. sînt curat întreți
nute. La fel se prezintă aspectul 

i gospodăresc și în sectorul IV B. 
I Lucrări de întreținere și de eură- 
| țenie se execută în mod corespun

NKua de bun gospodar se face 
permanent simțită pe galeriile minei Lupeni

zător și la celelalte sectoare ala 
minei.

Conducerea minei a luat, în ul
timul timp, și o seamă de măsuri 
pentru reamenajarea și moderni
zarea traseelor prlhcipale de trans
port. Unâ din lucrările importante 
executate îli ultimul timp a fost 
amenajarea completă a terasameit- 
tului de la puțul orb nr. 9 pîaă 
la puțul orb nr. 6, orizontul 480. 
Aici s-au lărgit canalele pentru a 
se asigura scurgerea apelor pro
venite din rambleere. Au fost, de 
asemenea, terminate lucrările de 
modernizare pe galeriile de coastă 
nr. 1 și nr. 2 orizontul 650. In 
prezent se lucrea«% la introduce
rea iluminatului de la puțul cen
tru la puțul 9, iar la puțul Ște
fan, orizontul 480, se lucrează lo 
introducerea iluminatului fluores
cent.

Toate acestea fac ca transpor
tul în galeriile minei Lupeni să 
se desfășoare în bune condiții, 
contribuie la eliminarea stagnări
lor din transport din cauza nepu- 
nertl la punct a galeriilor, canale
lor de evacuare a apei etc.

Conducerea minei a prevăzut 
pentru viitor să se execute și alte 
lucrări care vor contribui la bu
hul mers al producției. Se va re
zolva în primul rînd problema cap
tării și evacuării din galerii a 
apei ea re transportă cărbunele din 
abataje la sectorul I B. La secto
rul II se va termina amenajarea 
galeriei direcționale din stratul 4, 
orizontul 480.

Avînd puse Ia punct toate lu
crările miniere din subteran, mi
nerii de la Lupeni își vor putea 
îndeplini în mod ritmic angaja
mentele luate în întrecere.

ȘT. EKART

Am petrecut cileva iile In ta- 
bora studențească de !a Costinești. 
Tabăra oferi tot ce are mai bun 
In tiecure din cele cinci serii la 
numai pu/ir: de 1 050 student! frun
tași la învățătură ți in activitatea 
obștească din toate centrele uni
versitare ale țării.

Ziua de tabără începe cu gim
nastica de înviorare pe plajă.

Cei mai bine pregătiți și taleit- 
ta{i studenți Se vor Întrece în pa
sionante concursuri „Cine știe Ctț- 
tigu . coi,cursuri de recitări și de 
dans. Se pregătesc de pe acum 
spectacole ăle „artiștilor' din ta
bără. Personalități culturale și ști
ințifice vor ii oaspeții studenților, 
iar la sltrșitul seriei, tradiționalul 
carnaval va ii prilej de veselie și 
glumă.

Directorul taberei, Dan Lemnete, 
pe care cu greu l-am răpit cîteva 
momente din rezolvarea numeroa
selor probieme zilnice, îmi spune:

— Condițiile asigurate studenților 
In acest an sint din cele mai bune. 
Amintesc numai că prin grija Statului 
popular ai orașului Constanța, între
gul caiatmament al taberei este 
nou. Au lost construite noi cor

turi și amenajate altele vechi. Trei 
autobuze, aliate la dispoziția ta
berei, duc zilnic in excursie pe 
litoral și în regiune 150 de stu
denți. Masa, una din „materiile" 
cele mai însemnate la care tre
buie să răspundă tabăra, capătă 
la examenele zilnice numai „foar
te bine".

Plaja dă prilej la numeroase și 
trainice prietenii. Să facem și noi 
cunoștință cu cîțiva studenți.

Ana Bretz, anul IV romină la 
Facultatea de filologie din Bucu
rești, își acoperă cu grijă umerii 
ce au împrumutat culoarea soa
relui la răsărit.

Sînt pentru intim oară la mate 
și n-am prevăzut urmările exce
sului de plajă.

— Rezultatele ultimei sesiuni ?
— Cinci examene. Cinci zece.
Am lăsat la urmă întrebarea 

tradițională :
— Ce impresie v-a produs ma

rea ?
— Grozavă I Aștept cu nerăbda

re excursia pe litoral pe care nu-1 
cunosc dealt clin relatări și foto
grafii.

— O dorință ?
— Să învăț înotul și cit mai re

pede.
Ana este membră în corul Uni

versității și a venit la odihnă îm
preună cu o parte din colegii de 
cor. Seara i-am văzut la repetiții, 
pregdtindu-se pentru un spectacol 
în tabără.

Lui Ivan Orgovici, student în 
anul IV la Facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic din Timi
șoara, soarele nu-i pricinuiește ne
plăceri : a urmat „cursuri de pre
gătire" la ștrand, în orașul de pe 
Bega. A venit la facultate după 
patru ani de producție ca lăcă
tuș și apoi tehnician la Fabrica 
de vagoune Arad. Secția în cate 
învață pregătește ingineri specialiști 
in material rulant, printre care 

și locomotive Diesel electrice. 
L-am întrebat unde vrea să meargă 
după terminarea facultății:

— Bine înțeles, înapoi la fabrica 
din care am plecat. Mă așteaptă 
acolo tovarășii de muncă.

lyan este secretar al organizației 
U.T.M. pe an și unul dintre stu
denții fruntași. Din cele 7 exame
ne ale ultimei sesiuni, a luai cinci 

cu nota zece și două cu nota no
uă. Este un bun înotător, deși vi
ne tot pentru prima oară la mate. 
Ii place, de asemenea, să joace 
volei și fotbal și va figura „nea
părat" în echipele Centrului univer
sitar Timișoara, care vot participa 
la campionatul intercentre.

— Sînt încintată de tonte și nu 
știu cum să-mi exprim bucuria de 
a fi văzut acum, in ultima mea va
canță, marea, (Vă rog să scrieți 
cu M mare!) pe care am visat-o 
de atitea ori l Tinăta entuziasmată 
se numește Adina Hasclefi din 
lași.

— De ce ultima... ?
— Pentru că, de acum încolo, o- 

dihna mea se va numi concediu... 
Am absolvit facultatea 1

Și ce profesiune aveți ?
Adina zimbește și-mi relatează :
— AcUtn șapte ani mă afiam 

în tabără ia Piatra Neamț — 
proaspătă absolventă a școlii medii.

Acolo mi s-a luat un interviu 
de către un redactor al ziarului 
„Steagul roșu" din Bacău, care, 
printre altele, m-a întrebat ce 
vreau să devin. Medic, i-am răs
puns. Acum, la cea de-a doua 
convorbite cu un Ziarist, pot spune : 
sînt medic. »

— Și... ce veți spune la a treia 
convorbire ?

— Vreau să pot afirma, atunci 
că sint un medic pe care oamenii 
îi prețuiesc. E tot ce-mi doresc!

După semnul de după-amiază, la 
care ttiulți renunță în favoarea a 
cîteva ore de plajă, pe studenți îi 
găsești la o conferință, sau ascul
ți nd muzică, citind o carte, ju- 
cînd șah în sala răcoroasă a clu
bului, destinzîndu-și mușchii pe tere
nurile de sport, pregătind încă o 
surpriză pentru viitorul spectacol.

Seara, răsăritul luneî adună pe 
faleză tiriie romantice. Se aud me
lodii nostalgice, acompaniate de 
strunele unei chitare. Și fiecare zi 
de tabără e minunată, rotundă, 
strălucitoare, plină de soare, de 
entuziasm, de tinerețe,, de bucurie.

Bucuria inundă sufletele tuturor 
in fiecare zi, o dată cu intîiie raze 
ale soarelui. E bucuria de a fi fi
ner. de a trăi vremuri minunate, 
intr-o țară înfloritoare, în care ce
le mal înaripate visuri ale tinerilor 
devin realitate, in care simți în 
iiecare clipă, în fiecare ceas, gtija 
părintească pentru om, pentru ti
neret, pentru viitor.

LEON TALPA 
redactor ai Agerpres
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CONINICăl
cu privire la Consfătuirea 

primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale Partidelor comuniste 

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

DE PESTE HOTARE
Ecoul internațional al parafării Tratatului 

cu privire la interzicerea experiențelor nucleare
(Urmare din pag. l-a)

sarcină a dezvoltării colaborării
economice între țările membre ale
C.A.E.R. pe perioada imediat 
următoare constă în pregătirea și 
efectuarea 
rilor pe 
extinderea 

coordonării planu- 
anii 1966—1970, în 
pe această bază a

specializării și cooperării în pro
ducție. Totodată, atenția principală 
va fi acordată problemelor și di
recțiilor principale ale specia
lizării internaționale și cooperării 
în producție, satisfacerii depline a 
nevoilor crescînde ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în ce privește com
bustibilul, energia electrică, ma
teriile prime, dezvoltării industriei 
chimice, construcțiilor de mașini, 
electronicii și altor ramuri din cele 
mai noi — ale economiei naționale.

Consfătuirea a relevat că în des
fășurarea acestei activități este ne
cesar să se țină seama de sporirea la 
maximum a eficienței producției și 
productivității muncii sociale, de 
îmbunătățirea continuă a calității 
și nivelului tehnic al produselor 
pe baza folosirii realizărilor pro
gresului tehnico-științific contempo
ran și organizării înaintate a produc
ției.

Participanții la Consfătuire au 
aprobat termenele de efectuare a 
coordonării planurilor pentru cinci
nalul următor (1966-1970).

Pentru sporirea producției agri
cole în scopul satisfacerii nece
sităților în continuă creștere ale 
populației în ce privește produsele 
alimentare și ala industriei în ce 
privește materiile prime. Consfătui
rea a considerat că este necesar ca, 
paralel cu eforturile continue ale
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A 10-a auiumu a uiMi nogorului ioim 
io TăzbBial ile eliberare

PHENIAN 27 (Agerpres).
La 26 iulie în Teatrul de vară 

din Parcul tineretului din Phenian 
a avut loc o adunare solemnă a 
opiniei publice din capitala Co
reei populare, consacrată celei 
de-a 10-a aniversări a victoriei 
poporului coreean în războiul pa
triotic de eliberare.

La adunare au partiaipat Toi 
En Ghen, Kim Ir, Pak Kîm Cer și 
alți conducători ai Partidului Mun
cii din Coreea și ai guvernului 
R.P.D. Coreene.

In raportul prezentat la adu
nare, generalul Țoi Gvan, șeful

Greva celor 27 000 cadre didactice 
din Argentina

BUENOS AIRES 27 (Agerpres).
Greva generală a celor 27 000 

de cadre didactice din toate șco
lile elementare și medii din Ar
gentina a intrat în cea de-a 
treia zi.

Diferite partide politice, organi
zațiile obștești și masele largi ale 
poporului își exprimă solidaritatea 
deplină cu greviștii.

Situația cadrelor didactiee din 
Argentina este deosebit de grea. 
Dominația monopolurilor străine și 
mai ales monopolurilor nord-ame- 
ricane asupra economiei națio
nale a dus țara la criză economi
că și politică, eare se reflectă a- 
supra situației micilor funcționari 
de stat.

In timp ce salariile profesorilor, 
scrie ziarul „Vanguardia", a spo
rit din anul 1958 numai cu 40 la 
sută, costul vieții în această pe
rioadă a crescut cu 400 la sută. 
Numeroși profesori sînt nevoiți 

fiecărei țări din C.A.E.R. pentru 
obținerea unui avînt în agricultură, 
să se extindă colaborarea multila
terală în asigurarea producției agri
cole cu mijloace tehnice-materiale 
(îngrășăminte chimice și mașini) 
și să se intensifice schimbul de 
experiență înaintată în producție.

Consfătuirea a aprobat propune
rile elaborate de Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc privind 
trecerea la decontări multilaterale 
în comerțul dintre țările membre ale 
CA.E.R. și la organizarea în acest 
scop a Băncii internaționale de co
laborare economică. Consfătuirea a 
examinat o serie de alte probleme 
privitoare la dezvoltarea pe viitor 
a colaborării economice între țări
le membre ale C.A.E.R.

Participanții la Consfătuire consi
deră că este datoria lor interna- 
ționalistă ca, folosind la maximum 
resursele și posibilitățile interne 
ala fiecărei țări, să contribuie prin 
toate mijloacele la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor economice, Ia în
tărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste pe baza principiilor in
ternaționalismului proletar.

Adîncirea continuă a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii, 
extinderea specializării și cooperă
rii în producție, a schimbului da 
mărfuri, a colaborării tehnico-ști- 
ințifice sînt de o importanță vi
tală pentru fiecare țară socialistă 
și pentru întreaga comunitate so
cialistă în ansamblul ei.

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

statului major general al armatei 
populare coreene, a arătat că vic
toria poporului coreean a dovedit 
întregii lumi că nu există forță 
capabilă să infringă un popor ca
re sub conducerea partidului mar- 
xist-leninist s-a ridicat în apărarea 
libertății și independenței sale.

Țoi Gvan a subliniat în rapor
tul său că Partidul Muncii din 
Coreea și guvernul R.P.D. Coreene 
năzuiesc în mod consecvent spre 
transformarea armistițiului din Co
reea într-o pace trainieă și spre 
realizarea unificării pașnice a țării
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să-și părăsească profesia și să se 
angajeze în alte servieii.

Actualul guvern întlmpinînd 
greutăți economice, intenționează 
să lichideze învățămîntul public- 
gratuit și să sporeaseă număruli 
școlilor particulare. Și aceasta are 
loc in timp ce în țară există peste . 
300 000 de analfabeți totali și a- - 
proximativ 6 000 000 de oameni 
care de abia știu să scrie.
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Ședința specială 
a Consiliului pepmanent N.Ă.T.O

PARIS 27 (Agerpres).
La Paris a avut loc ședința spe

cială a Consiliului permanent al 
NA.T.O., eare a dezbătut planul 
propus de Dirk Stikker, secreta
rul general al alianței atlantice, 
cu privire la reconsiderarea stra
tegiei N.A.T.O., și în legătură cu 
studierea necesităților pînă în a- 
nul 1970 ale așa-zisei apărări a 
Occidentului.

NEW DELHI 27 (Agerpres).
La New Delhi a fost dat publi

cității un comunicat oficial prin 
care se anunță că guvernul Indiei 
va semna Tratatul de la Moscova 
cu privire la inter^cerea experi
ențelor nucleare. „Acordul încheiat 
între U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie, se spune în acest comu
nicat reprezintă un pas important 
pe calea colaborării internaționale". 
Guvernul indian speră că acest 
prim pas laolaltă cu alte măsuri 
de natură să slăbească încorda
rea internațională vor consolida o 
atmosferă de încredere în relațiile 
dintre state și vor duce cît mai 
grabnic la semnarea unui tratat 
de dezarmare generală și totală.

☆
DUBLIN 27 (Agerpres).
Guvernul Republicii Irlanda a 

dat publicității un comunicat în 
care anunță că va semna trata
tul pentru interzicerea experien
țelor nucleare îndată ce el va fi 
ratificat de către puterile semna
tare — U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie. „Guvernul Irlandei, se 
spune în comunicat, speră că a- 
ceastă primă etapă va fi urmată 
de alte acorduri menite să reducă 
primejdia unui război".

CANBERRA 27 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Australiei, Garfield Barwick, a de
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Cuvîntarea președintelui Kennedy
WASHINGTON 27 (Agerpres).
Președintele S.U.A., J. Kennedy, 

a rostit la 26 iulie o cuvîntare 
transmisă prin radio și televiziu
ne în legătură cu parafarea la 
Moscova a Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos- 
.mic și sub apă. Acest Tratat, a 
spus el, „aduce o rază de lumină 
în întuneric. Deși nu înlătură încă 
pericolul unui război termonuclear 
și nu rezolvă toate conflictele, 
Tratatul de la Moscova va reduce 
radical experiențele nucleare, in- 
terzicînd Statelor Unite, Angliei, 
Uniunii Sovietice și celorlalte țări 
care-1 vor semna efectuarea expe
riențelor ce au alarmat atît de 
mult omenirea și oferind astfel 
întregii lumi un binevenit izvor 
de speranță. Acest Tratat nu con
stituie un moratoriu unilateral, a 
subliniat Kennedy, ci o solemnă 
și precisă obligație legală. El ne 
dă posibilitatea concretă de a ex
tinde sfera sa de acțiune asupra 
altor țări și mai tîrziu asupra al
tor forme de experiențe nucleare".

Președintele S.U.A. a calificat 
realizarea acestui Tratat drept o 
victorie pentru omenire, un impor- 
tant prim pas spre pace, spre ra
țiune, un pas în direcția ce ne în
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Amănunte în legătură 

cu cutremurul din Iugoslavia
BELGRAD 27 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Taniug, în orașul Skoplje, care a 
avut mult de suferit de pe urma 
unui cutremur din dimineața zi
lei de 26 iulie, continuă lucrările

Opoziția franceză față de planul 
Stikker, prevăzută de agențiile 
occidentale de presă încă din a- 
junul acestei întîlniri, a fost con
firmată pe deplin. După cum re
latează corespondentul din Paris 
al agenției Reuter, citind surse 
bine informate, „Franța a opus un 
,,nu“ categoric planului Stikker". 
După cum se știe. Franța este 
pentru crearea unei forțe de șoc 
proprii.

clarat, la 26 iulie că Australia va 
adera la tratatul încheiat între ce
le trei țări cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare, Barwick 
a exprimat speranța guvernului 
australian că toate celelalte stat? 
vor urma inițiativa de la Moscova 
și vor adera la acest tratat. El a 
sublinit că Australia va lua mă
suri neîntîrziate pentru ratificarea 
tratatului.

☆
RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres).
In mesajul adresat șefilor de 

guverne ale celor trei puteri care 
au încheiat Tratatul de la Mos
cova, președintele Braziliei, Gou- 
lart, subliniază însemnătatea aces
tui document „pentru cauza păcii 
și securității internaționale", ară- 
tînd totodată că Brazilia „este 
gata să-și continue activitatea 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor care încă nu permit semna
rea unui tratat eu privire la de
zarmarea generală și totală".

☆
HELSINKI 27 (Agerpres).
In legătură cu parafarea trata

tului privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, A. Karialainen, primul minis
tru al Finlandei a făcut o declara
ții în care, salutînd acest docu
ment, a arătat că el trebuie consi
derat o realizare importantă în 

depărtează de război. Acest tratat 
poate fi un pas spre reducerea în
cordării internaționale și spre o 
sferă mai largă de acorduri. Cel 
mei inîportant lucru — a spus el 
— este continuarea eforturilor 
pentru a obține mereu noi acor
dul i.

Președintele a subliniat că Tra
tatul poate ajuta ca părțile să 
cîștige încredere și să dobîndeas- 
că experiență în domeniul colabo
rării pașnice. Apreciind că Trata
tul parafat la Moscova poate fi 
un pas spre eliberarea omenirii 
de teama de pericolul căderilor 
radioactive, el și-a exprimat de 
asemenea părerea că Tratatul ar 
putea limita cursa înarmărilor nu
cleare în multe feluri și a subli
niat că pe această cale securita
tea poporului american ar fi în
tărită în mult mai mare măsură 
decît prin continuarea nelimitată 
a experiențelor cu arma nucleară.

In încheiere, președintele Ken
nedy a cerut Senatului să ratifice 
Tratatul privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, spațiul cosmic și sub apă, a- 
rătînd că el poate constitui un e- 
lement de îneeput, un factor care 
să deschidă calea spre pace.

de salvare a sinistraților și de a- 
jutorare medicală a răniților. Le
găturile telegrafice și telefonice 
cu restul țării sînt încă întrerupte, 
iar centralele electrice nu func
ționează. Potrivit cifrelor transmi
se de agenția Taniug, pînă în di
mineața zilei de sîmbătă fuseseră 
scoși de sub dărîmături aproxima
tiv 600 de morți. Numărul răniți
lor este mult mai mare, iar o parte 

l dintre ei au trebuit să fie trans
portați în orașele învecinate și 
chiar la Belgrad.

Președintele Tito a sosit la 
Skoplje însoțit de mai multe per
sonalități oficiale. Aici au sosit de 
asemenea numeroase echipe mili
tare și medicale, care iau parte la 
lucrările de ajutorare a sinistra
ților. Numeroase mesaje de sim
patie și oferte de asistentă și a- 
jutoare pentru sinistrați au par
venit la Belgrad din diferite țări. 

străduința de a preîntîmpina infec
tarea continuă a atmosferei și de 
a proteja în felul acesta omenirea 
de influența dăunătoare a substan
țelor radioactive. Totodată Karia
lainen a arătat că acest tratat con
stituie o dovadă a năzuinței celor 
trei mari puteri spre colaborare în 
domeniul slăbirii încordării și al 
întăririi păcii. Acest lucru, a ară
tat primul ministru al Finlandei, ne 
oferă temeiuri să sperăm că prin 
îmbunătățirea atmosferei politice 
internaționale pot fi create condiții 
și mai favorabile pentru rezolva
rea litigiilor internaționale pe ca
lea tratativelor.

In încheiere, A. Karialainen a 
arătat că tratatul de la Moscova 
crează condiții mai favorabile pen
tru înfăptuirea propunerii lui U. 
Kekkonen, președintele Finlandei, 
cu privire ia transformarea Europei 
de nord într-o zonă denuclearizată.

☆

PARIS 27 (Agerpres).
Presa pariziană salută încheierea 

tratatului de interzicere a experien- 
țslor nucleare în atmosferă, spa
țiul cosmic și sub apă, subliniind 
totodată necesitatea ca Franța să 
adere neîntîrziat la acest tratat. 
„Primim cu satisfacție acest eve
niment care aduce o destindere în 
relațiile Est-Vest", scrie ziarul 
„L'Aurore". Franța a fost absen
tă de la aceste tratative. Noi de- 
plîngem acest fapt, deși autorită
țile nu par să împărtășească acest 
regret". Ziarul „Combat" exprimă, 
la rîndul său, părerea că este în 
interesul poporului francez și al 
păcii în lume ca Franța să adere 
la tratatul da interzicere a expe
riențelor. Ziarul „L'Humanite" 
scrie: „Acordul de la Moscova 
constituie o primă etapă... Politica 
coexistenței, pe care unii încer
cau s-o bareze, intră în aplicare 
sub presiunea necesității".

PROGRAM DE RADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Melodii populare, 8,30 
Muzică din opere, 9,00 Tinerețea 
ne e dragă, 9,31 Program de u- 
verturi, 10,00 Dansuri de estradă, 
11,05 Uverturi la opere, 11,30 Mu
zică ușoară, 12,00 Cîntece și jo
curi populare, 12,30 Muzică din o- 
perete, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Melodii din filme, 15,30 Me
lodii populare, 16,15 Vorbește Mos
cova I 17,50 Din muzica popoare
lor, 18,30 Lecția de limba rusă 
(pentru începători), 19,00 Revista 
economică radio, 19,45 Muzică u- 
șoară de Temistocle Popa, 20,15 
Muzică instrumentală și vocală,
20.40 Muzică ușoară înregistrată 
pe discuri „Electrecord", 21,15 
Tribuna radio, 21,35 Selecțiuni din 
operete. PROGRAMUL II. 10,30 
Din folclorul popoarelor sovietice, 
11,15 Din creația literară dedicată 
satului contemporan, 12,05 Scene 
din opere, 12,30 Concert de mu
zică populară, 13,00 Muzică ușoa
ră, 15,30 Muzică instrumentală și 
vocală de compozitori romîni, 
16,10 Jocuri populare, 17,00 „Călă
torie muzicală" — muzică ușoară, 
18,30 Soliști de muzică populară,
19.40 Muzică din operete, 20,20 
Interpretul săptămînii — Arthur 
Rubinstein, 21,30 Lectură dramati
zată, 22,25 Album de melodii de 
dragoste.
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CINEMATOGRAFE
29 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Rocco și frații săi; ■ AL. SAHIA: 
De la platou la ecran; PETRILA j 
Chiriașul; L1VEZENI: Fiul haidu
cului; VULCAN: Cartierul vi
selor; CRIVIDIA: Cinci zile și 
cinci nopți.


