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Fîzto delegației de partid și guvernamentale

a uniunii Sovietice

Continuîndu-și vizita de prietenie 
în țara noastră, delegația de partid 
și guvernamentală sovietică, în 
frunte cu tovarășul Nikita Serghe- 
evici Hrușciov, a plecat sîmbătă di
mineața spre Constanța. împreună 
cu delegația sovietică au plecat to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Leonte Răuiu, Ștefan Voitec 
și alte persoane oficiale.

Trenul oficial este întîmpinat în 
toate gările de mii de oameni ai 
muncii care-i salută cu căldură pe 
solii poporului sovietic și pe condu
cătorii de partid și de stat ai țării 
noastre.

Litoralul romînesc își întîmpină 
oaspeții dragi cu căldura fierbinte 
a zilelor de vară și cu căl
dura tot atît de fierbinte a inimilor 
zecilor de mii de oameni ai muncii 
din Constanța și Mamaia, din Agi- 
gea și Eforie, precum și a miilor de 
vilegiaturiști care își petrec conce
diul de odihnă pe țărmurile Mării 
Negre.

înșirați de-a lungul întregului tra
seu străbătut de solii poporului so
vietic și de conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre, ei aclamă 
cu însuflețire, ovaționează îndelung 
pentru prietenia frățească dintre 
popoarele noastre. Asemeni frumu
seții cerului senin de iunie și a mării 
ce își leagănă valurile sub razele 
aurii ale soarelui dobrogean, Con
stanța, Mamaia și Eforie își dezvă
luie frumusețea grațioasă, multico
loră a noilor construcții care încîntă 
privirile.

Pe peronul gării, mii de oameni 
ai muncii din orașul Constanța îi 
primesc cu urale pe iubiții oaspeți. 
Pe frontispiciul clădirii se află o 
uriașă lozincă pe care se poate citi 
în limbile romînă și rusă „Bine ați 
venit, iubiți oaspeți sovietici". S-au 
adunat aici muncitori din port, de 
la Șantierul naval, ceferiști. In vasta 
piață din fața gării se află peste 
10.000 de cetățeni ai orașului. Pe un 
bloc de 13 etaje, o lozincă întîm
pină delegația cu cuvintele „Dobro 
pojalovat'.

După însuflețită primire făcută sub 
cupola de sticlă a noii și modernei 
gări a Constanței, după puternicele 
aclamații care i-au însoțit pe oas
peți pe străzile orașului, convoiul 
de mașini se îndreaptă spre Ma
maia — „Perla Mării Negre". Acolo 
unde nu de mult existau doar cî- 
teva vile așezate asimetric, la în- 
tîmplare, pe o limbă de nisip dintre 
mare și lacul Siut-Ghiol, se înalță 
azi splendidele hoteluri turistice în 
culori pastel, care se profilează pe 
fundalul valurilor înspumate.

O frumoasă impresie produce clă
direa înaltă de 14 etaje a hotelu
lui „Parc", ce străjuiește la porțile 
Mamaiei, ca șl „Albatroz", „Ovidiu", 
„Modern", „Doina", „Palas". Sînt 
numai cîteva dintre numeroasele

Pe străzile orașului Constanța

In stațiunea Mamaia

construcții înconjurate de pajiști 
verzi, de restaurante cochete, nu
mai în sticlă, de sculpturi, care 
întregesc ansamblul artistic al sta
țiunii. Toate realizările de la Ma
maia fac din ea o stațiune moder
nă, care poate găzdui într-o singură 
serie peste 15 000 de oaspeți.

In Mamaia fremătînd de entu
ziasm se află numeroși turiști — 
din Uniunea Sovietică, •Republica 
Democrată Germană, Ungaria, Ce
hoslovacia. Cuvîntul „prietenie" 
poate fi auzit laolaltă cu cuvintele : 
„drujba", „bărătsag", „freundschaft".

înconjurînd întreaga stațiune, co
loana de mașini se îndreaptă spre 
Eforie. în drum spre Eforie-Nord, 
oaspeții trec prin preajma portului 
Constanța — una din porțile priete
niei romîno-sovietice. Pe aici sosesc 
în țara noastră și de aici pleacă 
spre marea țară vecină și prietenă, 
într-o rodnică colaborare frățească, 
multe din produsele celor două țări. 
Tot de aici pornesc în croazierele 
prieteniei sute și mii de turiști spre 
Odesa și Ialta, spre Soci și Batumi.

Cei aproape 100 000 de oameni 
care au ieșit în întîmpinarea dele
gației fac din cei 15 km de 
șosea un adevărat culoar viu. Al
bastrul salopetelor muncitorești se 
îmbină cu pitorescul costumelor na
ționale dobrogene. Căci printre cei 
prezenți se află numeroși colecti
viști din satele primei regiuni colec
tivizate a țării.

O nouă stațiune iese în întîmpi
narea oaspeților — o nouă mărturie 
a înfloririi litoralului romînesc în 
anii puterii populare. Mii de mineri 
și petroliști, oțelari și textiliste, 
aflați la odihnă la Eforie, fac o en
tuziastă primire solilor poporului 
sovietic și conducătorilor de partid 
și de stat ai țării noastre.

In ultimii ani, stațiunea Eforie s-a 
dezvoltat vertiginos. Dacă în 1957 
avea o capacitate de 3 000 de locuri, 
în prezent poate cuprinde peste 
11 000 vilegiaturiști într-o singură 
serie.

Desfată privirile noua faleză con
struită dintr-un zid de granit roșu

★

Sîmbătă seara, Comitetul regional 
Dobrogea al P.M.R. și sfatul popu
lar regional au oferit la Eforie o 
masă în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice.

Au participat tovarășii N. S. 
Hrușciov și ceilalți membri ai dele-

de Măcin și din calcar de Techir- 
ghiol. Covoarele de verdeață și flo
rile pun și mai mult în valoare ar
monia de culori a noilor construcții.

Orașul Constanța, poarta țării 
noastre spre necuprinsul mărilor și 
oceanelor, ca și întreg litoralul ro
mînesc al Mării Negre, s-au trans
format astăzi într-un imens arc de 
triumf al prieteniei romîno-sovietice.

O zi însorită, o zi caldă pe țărmul 
Mării Negre. O zi în care lozinca 
„R.P.R.-U.R.S.S. sînt în veci prietene" 
a izbucnit din zecile de mii de piep
turi, a trăit în zecile de mii de inimi.

V. BÎRLĂDEANU 
I. MÄRGINEANU

★

gației sovietice, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și alți conducători de partid și 
de stat ai țării noastre.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, frățească.

(Agerpres)

Azi, în jurul orei 16,30, stațiile noastre de radio șl 
televiziune vor transmite mitingul oamenilor muncii din 
Capitală, organizat cu prilejul vizitei delegației de partid 
șl guvernamentale a Uniunii Sovietice, în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov.

SEMESTRIAL

RULMENȚI PESTE PLAN

PRIN APLICAREA METODELOR
AVANSATE

ECONOMII SUPLIMENTARE 

DE PESTE 10 MILIOANE LEI

60 ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA PLOIEȘTI 
AU ÎNDEPLINIT PLANUL

BOLDEȘTI (coresp. „Scînfeii"). — Pe
troliștii din schela Boldești au îndepli
nit cu 2 săpfămîni mai devreme sar
cinile de plan pe primul semestru al 
anului. In primele 5 luni ale anului, 
colectivul schelei a realizat economii 
peste plan la prețul de cost în va
loare de 3 909 000 lei și a sporit pro
ductivitatea muncii cu 5,5 la sută.

In această schelă sînt folosite larg 
metodele avansate de muncă. Recupe
rarea secundară a fost introdusă anul 
acesta la noi straturi petroliere. Pentru 
sporirea producției de fijei s-au efec
tuat operații de tratare a sondelor cu 
diferite subsfanje și s-au combătut vii
turile de nisip.

Pînă în prezent, 60 de întreprinderi 
șl unități economice din orașul și re
giunea Ploiești și-au îndeplinit planul 
pe semestrul I. Printre acestea se nu
mără Uzinele metalurgice din Sinaia, 
Fabrica de șamotă din Azuga, Fabrica 
de mucava din Scăeni și altele.

din Topleț este de aproape 70 de tone. 
Constructorii de mașini agricole de 
aici lucrează în prezent la înlocuirea 
ușilor interioare și exterioare de la 
valțurile de grîu, care sînt din fontă, 
cu tablă, ceea ce va aduce o econo
mie de circa 200 kg metal pe produs.

Datorită aplicării planului de măsuri 
fehnico-organizaforice, colectivele în
treprinderilor aparținînd Direcției ge
nerale a industriei de medicamente din 
cadrul Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei au îndeplinit planul 
producției globale pe primul semestru 
al anului în ziua de 23 iunie. în aceas
tă perioadă au fost produse o serie de 
noi medicamente.

Lucrătorii din industria de me
dicamente au obținut, în cinci luni ale 
acestui an, economii peste plan de 
10 212 000 lei.

BAIA MARE (coresp. „Scînfeii“). — 
Colectivul întreprinderii miniere „7 
Noiembrie' din Baia Mare obține re
zultate tot mai bune în întrecerea so
cialistă. Extinzînd mecanizarea lucră
rilor în subteran, pușcarea selectivă și 
alte metode avansate de muncă, mi
nerii de aici au sporit productivitatea 
muncii și au îmbunătățit calitatea mi
nereului. Totodată ca urmare a re
ducerii consumurilor de materiale și a 
cheltuielilor generale de producție ei 
au realizat în primele 5 luni ale anu
lui .economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 1 000 000 lei.

FOLOSESC CU GRIJĂ METALUL

TOPLEȚ (coresp. „Scînfeii“). —Mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
uzinele „Magheru" din Toplej, regiu
nea Banat, acordă, în cadrul între
cerii socialiste, o atenție sporită gos
podăririi fiecărei bucăți de metal. Prin 
reproiectarea unor piese de la batoza 
mecanică, ca de exemplu lagăre, roți 
și altele, economiile de metal pe pri
mul semestru se ridică la peste 43 500 
kg. De asemenea, prin înlocuirea pie
selor din fontă cu mase plastice, greu
tatea tararelor pentru mori s-a redus 
cu 200 kg pe bucată.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, cantitatea de metal economi
sită de colectivul uzinelor „Magheru“

îndeplinind planul semestrial înainte 
de termen, colectivul Fabricii de rul
menți din Bîrlad a realizat pînă acum, 
peste plan, mai mult de 10 000 de rul
menți de diferite tipuri și de o cali
tate îmbunătățită. De la începutul anu
lui, mefalurgiștii au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost care în
sumează peste 7 milioane de lei.

Aceste realizări se datoresc îmbună
tățirii procesului tehnologic de fabri
cație, precum și ridicării continue a ca
lificării cadrelor. Peste 700 de munci
tori urmează în uzină cursuri de ridi
care a calificării, iar alți 250 frecven
tează cursurile serale ale învățămîntu- 
lui mediu, (Agerpres)

Cluj. Blocuri noi pa malul Some 
șulul-mic.
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- In urmă cu cîtva 

timp, muncitorul Ion 
Scîntee, de la Între
prinderea „Electroapa- 
rataj" din Capitală, s-a 
îmbolnăvit grav. Tran
sportat la Spitalul de 
urgență, medicii au 
constatat că are ulcer 
duodenal perforat. Du
pă operație, au inter
venit unele complica
ții. Era nevoie de o 
cantitate mare de sin
ge pentru transfuzii. 
Firește, sînge se pu
tea procura de la 
centrul de hematolo
gie. Dar muncitorii de

Ia „Electroaparataj" 
hotărî! să 
cantitatea 
sînge.

— Cine 
dea sînge 
Scîntee ? i-a 
doctorița 
derii.

— Eu, 
munistul
- ?i 

din altă 
lui Haralambie 
conu.

Fără a sta pe gîn- 
duri, 20 de oameni din 
diferite secții ale fa
bricii s-au grăbit să

doneze 
necesară

au 
ei 
de

săse oferă 
pentru Ion 

Întrebat 
Intreprin-

a răspuns co- 
Victor Șanta. 
eu, s-a auzit 
parte glasul 

Dia-

muncă, 
zile pe 
sîngele 
scria :

contribuie cu sîngele 
lor la însănătoșirea 
tovarășului de 
Timp de trei 
flacoanele cu 
donat de 
„Pentru Ion 
Spitalul de urgență'

Deunăzi, 
tee a 
pe poarta fabricii. Și 
înainte ca el să apuce 
să rostească cuvintele 
de mulțumire, munci, 
torii s-au grăbit să-l 
îmbrățișeze și să-i u- 
reze din toată inima 
bun venit.

ei
Scîntee —< 

i".
Ion Scîn- 

pășit din nou

I
N. NANU
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„Bun pentru 
cereale —1962“

Lanurile colec
tivelor și ale gos
podăriilor de stat 
au început să ca
pete culoarea au
rului. Nu peste 
multă vreme com
binele și seceră- 
torile vor strînge

rodul din acest an al ogoarelor.
Pentru strîngerea recoltelor se 

pregătesc colectiviștii, lucrătorii 
G.A.S.-urilor și S.M.T.-urilor, dar și 
muncitorii a numeroase întreprin
deri metalurgice și de la reviziile de 
vagoane. în aceste zile ei dau zor 
să repare și să etanșeze cît mai bine 
și cît mai multe vagoane pentru 
transportul cerealelor.

In întreaga țară se desfășoară lu
crările de pregătire a parcului de 
vagoane și mijloace auto necesare 
transportului noii recolte. în multe 
unități aceste lucrări sînt într-un 
stadiu destul de avansat, aproape 
pe terminate. în cadrul regionalei 
C.F.R. București aceste lucrări se 
desfășoară într-un ritm viu, preve
derile graficelor de reparații fiind 
cu mult depășite. Cuvintele „Bun 
pentru cereale — 1962" au fost în
scrise pînă acum pe sute și sute de 
vagoane. Dînd o mare atenție calită
ții reparațiilor, muncitorii din aceas
tă regională C.F.R. au redus timpul 
de imobilizare pe vagon, realizînd 
totodată economii de materiale.

în pregătirea vagoanelor pentru 
noua recoltă au obtinut rezultate 
bune și muncitorii de la Atelierele 
de reparat material rulant Iași. Aici 
au fost reparate și pregătite pînă 
acum peste 400 vagoane cerealiere. 
Printr-o mai strînsă colaborare în
tre tehnicianul constructor, care 
stabilește ce operații să se facă, 
maistrul de șantier și recepționer, 
s-a reușit aici să se obțină numai 
lucrări de bună calitate.

Există însă și unități C.F.R., ate
liere etc. unde graficul de reparare 
și etanșare a vagoanelor nu este ur
mărit cu toată răspunderea și unde 
lucrările de reparații se desfășoară 
cu încetinitorul, de parcă strînge
rea recoltei ar urma să se facă cine 
știe cînd. în special în cadrul re
gionalelor C.F.R. Iași și Brașov exis
tă un număr destul de mare de uni
tăți unde aceste lucrări sînt întîr- 
ziate. Firește, nu-i nevoie de prea 
multe exemple pentru a demonstra 
cît de important este ca în toate 
unitățile lucrările de pregătire a 
vagoanelor pentru noua recoltă să 
se desfășoare în ritm intens și să 
fie gata în timpul cel mai scurt. 
Problema pregătirii vagoanelor este 
de mare însemnătate. Ea trebuie 
să stea în centrul atenției condu
cerii Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor și unităților su
bordonate. Organele și organizațiile 
de partid trebuie să controleze cu 
exigență sporită mersul acestor lu
crări, luînd măsurile necesare pen
tru ca vagoanele să fie reparate la 
timp și fără cusur.

Crește parcul de mașini al S.M.T.-urilor
In vara aceasta se folosesc la 

strîngerea recoltei un număr sporit 
de utilaje față de anul trecut. Sta
țiunile de mașini și tractoare, bună
oară, au fost dotate c-u încă aproape 
3 000 de tractoare, 5 500 de combi
ne și alte mașini agricole. Ca ur
mare a sporirii și mai bunei folosiri 
a parcului de mașini și tractoare, 
mecanizatorii vor efectua pe terenu
rile gospodăriilor colective un vo

lum de lucrări agricole de vară 
mai mare cu aproximativ 1 500 000 
hectare de arătură normală decît 
în anul trecut. Suprafața de pe care 
se strînge recolta de cereale păioa- 
se cu combinele, de exemplu, este 
cu aproape 400 000 hectare mai 
mare. Vor fi extinse, de asemenea, 
suprafețele pe care mecanizatorii 
execută arături adînci de vară.

(Agerpres)

Cu toate forțele
Cu o seară înainte la G.A.C. din 

comuna Ion Roată, raionul Urziceni, 
avusese loc o adunare de partid lăr
gită, la care au participat ca invitați 
numeroși colectiviști fruntași. Tehni
cianul agronom Constantin Dumitraș- 
cu a prezentat referatul despre mă
surile privind desfășurarea'campaniei 
de recoltare. Referatul întocmit cu 
grijă însemna de fapt un plan con
cret și amănunțit de folosire a tuturor 
forțelor și mijloacelor pentru ca re
colta să fie strînsă la timp și fără 
pierderi. Cu chibzuială de buni gos
podari, cei care au luat cuvîntul au 
contribuit ca planul întocmit să de
vină mai concret, au făcut propu
neri judicioase privind executarea 
și a altor lucrări agricole. Una din 
concluziile care s-au desprins a fost 
aceea că de a doua zi se poate în
cepe recoltatul orzului.

Iată-ne pe cîmp în mijlocul co
lectiviștilor. Se lucrează cu toa
te mijloacele. De dimineață un 
grup de colectiviste harnice au ro
tunjit cu secera colțurile lanurilor și 
au tras deoparte primele poloage de 
orz pentru a face loc celor 4 sece- 
rători.

Din prima zi se desfășoară o vie 
întrecere între colectiviștii din bri

gada I-a condusă de Gheorghe Bică 
și cei din brigada a 11-a condusă de 
Tase Bălan. Colectiviștii Gheorghe 
C. Ghiță, Gheorghe Vlad, Mihai Min- 
cu, Constantin Păun și alții sînt pri
mii fruntași în întrecerea care va 
continua pînă la terminarea recolta
tului păioaselor. Colectiviștii au se
cerat 30 ha cu orz, dar de pe acum 
privirile sînt ațintite spre cele 1 200 
ha cu grîu care de la o zi la alta 
prinde culoarea aurului. Se poate 
spune că zorul acestor zile la recol
tatul orzului este în bună parte de
terminat de planurile viitorului a- 
propiat. Colectiviștii au socotit că fo
losirea secerătorilor le permite să 
cîștige cîteva zile bune în care orzul 
își desăvîrșește coacerea în brazde. 
Aceste cîteva zile cîștigate înseamnă 
eliberarea terenului care urmează ca 
imediat să fie arat și semănat cu 
culturi duble, Și se știe doar că, cu 
cît semeni mai repede, cu atît re
colta de furaje va fi mai mare.

Anul acesta colectiviștii vor se
măna culturi duble pe 800 de hec
tare, după orz și grîu. în afară de

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. III-a)
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Recoltatul orzului la gospodăria colectivă din comuna Ion Roată, 
raionul Urziceni.
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Activitate operativa și eficace 
la locul de muncă

Citttotii sc^ui„Schdeii'
■Experiența dovedește că grupa de 

partid este una din formele orga
nizatorice cele mai potrivite prin 
care organizațiile de bază îșl în
deplinesc rolul de conducător poli
tic la locul de muncă. Atribuțiile 
grupei de partid sînt clar definite în 
Statutul P.M.R. și în alte documente 
de partid. Constituită pe echipe, bri
găzi, agregate, grupa de partid este 
o parte a organizației de bază, căre
ia îi este subordonată și sub a cărei 
conducere lucrează. Acționînd in
tr-un sector mai restrîns, ea are po
sibilitatea să cunoască mai bine pro
blemele locului de muncă, să desfă
șoare o muncă vie cu oamenii, pen
tru a antrena întregul colectiv la 
îndeplinirea sarcinilor.

în cele ce urmează ne vom referi 
la experiența unor organizații de 
partid din întreprinderile Capitalei 
In munca cu grupele de partid.

Printre grupele de partid care 
își desfășoară activitatea la tur
nătoria de oțel a Uzinelor „23 Au
gust" este șl aceea condusă de tova
rășul Iile Marinescu. Grupa de par
tid are tn centrul activității lupta 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție ale brigăzii. Sistematic ea a- 
nalizează munca dusă de comu
niști pentru antrenarea tuturor 
muncitorilor din brigadă la îndepli
nirea ritmică și la toți indicii a sar
cinilor de plan. în prima decadă a 
lunii mai. de pildă, grupa de partid 
a discutat cum trebuie organizată 
munca în brigadă pentru a se asigu
ra îndeplinirea în bune condiții a 
planului. S-a cerut maistrului Vasile 
Calboreanu să repartizeze mai judi
cios comenzile, după capacitatea pro
fesională a fiecărui membru al bri
găzii, să se ocupe mai stăruitor de 
introducerea unor metode avansate 
de turnare a oțelului. Agitatorii au 
organizat convorbiri cu muncitorii 
pentru a-i lămuri asupra importan
ței aplicării metodei de turnare în 
cochile. Intervenția operativă a 
grupei de partid a dat roade, 
în luna mai, brigada în cadrul 
căreia își desfășoară activitatea a- 
ceastă grupă de partid, a reușit să-și 
depășească sarcinile de producție, să 
reducă rebuturile cu mult sub pro
centul admis. Pentru rezultatele ob
ținute, ea a primit în luna mai stea
gul de brigadă fruntașă pe sectorul 
turnătoriei de oțel.

Grupele de partid au un rol prin
cipal în lupta pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate de orga
nizațiile de bază. La o adunare ge
nerală a organizației de bază de la 

sectorul finisaj al „întreprinderilor 
pentru industria de bumbac“ s-au 
indicat o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea controlului îndeplinirii 
sarcinilor privind calitatea pro
duselor. Grupa de partid de la 
secția de gravat valțuri (organi
zator — tov. Eufrosina Prună), 
a dat ca sarcină cîtorva membri de 
partid să cerceteze, pe fiecare fază 
de producție, cauzele calității neco
respunzătoare a unor imprimări și 
să facă propuneri pentru înlătura
rea deficiențelor. Membrii de partid

D!N EXPERIENȚĂ 
GRUPELOR DE PARTID

au arătat celorlalți muncitori cît de 
mult dăunează prestigiului mărcii 
fabricii unele neglijențe în muncă, 
în scurt timp, ca urmare a muncii 
politico-organizatorice desfășurate 
de grupa de partid, calitatea impri- 
meurilor s-a îmbunătățit simțitor.

Cunoscînd temeinic pe fiecare co
munist, pe fiecare muncitor și teh
nician din secția sau brigada respec
tivă, aptitudinile și pregătirea lor, 
grupa de partid are posibilitatea să 
desfășoare o muncă sistematică și, 
totodată, diferențiată de educație 
comunistă, a cărei eficacitate se re
flectă în rezultatele obținute în 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor. Grupa de partid de la tur
nătoria întreprinderii de reparații 
auto nr. 1 a apreciat că pentru a-1 
ajuta pe muncitorul Ilie Alexan
dru — care se ocupa insuficient de 
ridicarea calificării sale profesionale 
— este bine să dea ca sarcină la doi 
membri de partid să se ocupe de 
el. Grupa de partid de la secția 
mecanică-reparații a uzinelor „Re
publica” a folosit altă metodă, aceea 
de a critica aspru, principial pe 
tov. D. Bîrleanu pentru faptul că 
în cîteva rînduri a plecat din uzină 
înainte de încetarea lucrului, ceea 
ce a avut ca urmare întărirea dis
ciplinei în muncă.

Deși activitatea grupelor de partid 
din întreprinderile Capitalei s-a îm
bunătățit simțitor, în unele între
prinderi, printre care „Metaloglo- 
bus”, „Placajul” etc., există încă 
grupe de partid care au o ac
tivitate formală, nu intervin opera
tiv în vederea înlăturării unor lip
suri în producție. Alte grupe de 
partid copiază mecanic formele de 
muncă ale organizațiilor de bază.

Pentru ca grupele de partid 
să desfășoare o muncă rodni
că, să fie sufletul colectivu
lui în mijlocul căruia activează, ele 
trebuie îndrumate și instruite per
manent de organizațiile de bază. Bi
roul organizației de bază de la sec
torul finisaj al „întreprinderilor 
pentru industria de bumbac" (secre
tar — tov. Guță Marin) instruiește 
periodic organizatorii grupelor de 
partid în legătură cu sarcinile ce le 
revin și căile concrete de îndeplinire 
a acestora. La rîndul său, biroul se 
informează periodic, prin organiza
torii de grupă, asupra problemelor 
noi ivite în brigăzi, în secții. Ade
sea, biroul organizației de bază in
vită la ședințele sale pe organiza
torii grupelor de partid pentru a 
se consulta cu ei asupra tematicii 
adunărilor generale ale organizației 
de bază.

Spre a înlesni controlul și îndru
marea activității grupelor de partid, 
organizațiile de bază de la secția 
prese mecanice a uzinelor „Electro- 
aparataj”, de la secțiile forjă și tur
nătorie ale Uzinelor de utilaj chimic, 
cer organizatorilor de grupe să pre
zinte informări în fața birourilor, 
între două adunări generale, nume
roși secretari ai organizațiilor de 
bază mențin o legătură strînsă cu 
organizatorii de grupă, îi îndrumă 
în îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin.

Studierea și generalizarea expe
rienței înaintate a unor orga
nizații de bază în ce privește îndru
marea grupelor de partid au o mare 
însemnătate în ridicarea nivelului 
muncii acestora. Deosebit de folosi
toare s-a dovedit în această privință 
organizarea de către comitetul de 
partid al Uzinelor „Tudor Vladimi- 
rescu“ a unor ședințe în cadrul că
rora secretari ai organizațiilor de 
bază au prezentat informări asupra 
metodelor pe care le folosesc în 
munca cu grupele de partid.

Mai sînt însă destule întreprinderi 
în care răspîndirea experienței bune 
a grupelor de partid este lăsată în 
voia mersului de la sine. La secțiile 
cazangerie și oțelărie ale Uzinelor 
„Grivița Roșie” sînt grupe de partid 
puternice, care aduc o contribuție 
hotărîtoare la îmbunătățirea activi
tății brigăzilor și echipelor, în timp 
ce grupele de partid din cadrul sec
țiilor mașini-unelte și SCL-Locomo- 
tive își rezumă activitatea la convo
cările pentru ședințe. Printr-un con
trol și o îndrumare mai atentă din 
partea organelor raionale s-ar fi pu
tut evita asemenea slăbiciuni. Este 
necesar totodată ca și comitetul oră
șenesc de partid să acorde mai multă 
atenție generalizării experienței 
bune dobândite de grupele de par
tid, să organizeze schimburi de ex
periență între comitetele de partid 
din întreprinderi și chiar între 
raioane.

Asigurînd o îndrumare sistematică 
a grupelor de partid, legînd cît mai 
strîns activitatea acestora de pro
blemele concrete ale locului de mun
că, organizațiile de bază din între
prinderi își vor putea îndeplini cu 
tot mai mulț succes sarcinile ce le 
revin.

SONIA MOLDOVANU

înainte de a H livrate Între
prinderilor beneficiare, loturile 
noi de plăci de faianță produse 
la combinatul chimic din Tîrnă- 
veni sînt examinate cu deosebită 
grijă. Ele trebuie să corespundă 
intru totul din punct de vedere 
calitativ.

Pe Valea Teleajenului
In ultimii ani, satele și comu

nele raionului Telea/en și-au 
schimbat mult înfățișarea. De sus, 
de la Măneciu-Ungureni, pînă jos 
la Gura Vitioarei, pe întreaga 
Vale a Teleajenului, în fiecare an 
s-au înălțat noi construcții so- 
cial-culturale.

Recent în comunele Predeal- 
Sărari, Ariceștii-Zeletin, Cărbu- 
nești, Ștefești și altele au fost ter
minate construcțiile noilor școli și 
săli de clasă. în alte sate și co
mune au fost construite localuri 
pentru cămine culturale, magazine 
universale, s-a introdus lumina e- 
lectrică.

Pentru uzul
din agr

lntr-o scrisoare adresată ziaru
lui nostru, tov. Emil Lemnaru, in
giner agronom la G.A.C. Dom
nești, din regiunea Argeș, pro
pune : a) sä se tipărească o a- 
gendă de buzunar pentru ingine
rii agronomi care lucrează In uni
tățile agricole/- această agendă să 
cuprindă cît mai multe date ne-

★
NOTA REDACȚIEI. în editura 

agro-silvică au apărut multe a- 
gende de buzunar : agenda pen
tru cultura plantelor de cîmp, în
dreptar pentru folosirea produse
lor biologice de uz veterinar, 
memento zooveterinar, carnetul 
președintelui G.A.C., carnetul bri
gadierului din sectorul vegetal al 
G.A.C., carnetul brigadierului 
zootehnic. După cum ne infor
mează conducerea Editurii agro.

ÎN EDITURA POLITICĂ 

a apărut :

V. I. LENIN: Opere alese 
voi. 3

896 pag. 24,30 lei

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Se dezvoltă rețeaua 
cooperației de consum
In regiunea București, cooperația de 

consum s-a dezvoltat de la un an la al
tul. Față de 1959, numărul membrilor 
cooperatori a crescut cu peste o sută de 
mii, ajungind la 607 000.

Numărul magazinelor sătești a sporit, 
de asemenea, în ultimii doi ani, cu încă 
28 de magazine mixte sau universale, un 
complex de alimentație publică la Ama
ra, un restaurant la Răcari etc. Pentru o 
mai bună deservire a consumatorilor, în 
zeci de unități de alimentație publică 
s-au amenajat bucătării și laboratoare de 
cofetărie ; 69 de unități au fost dotate 
cu utilaje frigorifice, altele cu linii com
plete moderne pentru umplut sticle de 
bere, mașini pentru preparat înghețată și 
altele.

In ultimii doi ani, prin magazinele a- 
parținînd cooperației de consum din 
regiunea București s-au vîndut 6 500 de 
aparate de radio, 22 100 de biciclete, 
1 860 de motorete și motociclete, 2 000 
de mașini de cusut, 870 de televizoare, 
mobilă etc.

Odată cu noile construcții, în 
satele raionului se execută și nu
meroase lucrări gospodărești.

Călătorind prin raionul ~ 
jen, în fiecare sat întîlnești 
tiere pe care se lucrează de 
La sfirșitul anului vor h gata 
54 de noi obiective, printre 
15 săli de clasă șl 9 cămine 
turale. Prind astfel viată propu
nerile de interes obștesc făcute de 
către deputati și cetățeni, care se 
străduiesc ca raionul nostru să 
fie mai frumos și mai bine gos
podărit.

VASILE C. ENESCU 
corcsp. voluntar 

specialiștilor 
icultura

Telea. 
șan- 
zor. 
încă 
care 
cul-

cesare producției, prezentate îrt 
cea mal mare parte sub formă 
de tabele / b) pentru a fi la cu
rent cu apariția noilor cărți de 
specialitate, ar fi bine ca ziarul 
„Agricultura nouă" să publice Iu. 
nar lista tuturor cărților tipărite 
de Editura agro-silvică.

★
silvice, în planul tematic s-a pre. 
văzut tipărirea' unei agende pen
tru inginerii agronomi, care va 
apare în anul viitor. în legătură 
cu publicarea listei de cărți noi 
de specialitate, secția de învăță- 
mînf și de propagandă din Consi
liul Superior al Agriculturii a 
luat măsuri ca în ziarul „Agri
cultura nouă" să se publice lu
nar lista cărților noi apărute în 
Editura agro-silvică.
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TEATRE « (SfinocscEos] •‘Te/ev/zfowe «Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : TRAVIATA — (orele 11); 
BOEMA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
DON PASQUALE (orele 19,30). (Parcul 
Herăstrău) : CASA CU TREI FETE — 
(orele 20).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : PIAȚA ANCO
RELOR — (orele 10) ; OMUL CU MIR- 
ȚOAGA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : PYGMALION (orele 19,30). (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI - (orele 20). 
(Teatrul de vară din parcul „N. Băl- 
cescu") : SCANDALOASA LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KETLEE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET* ȘI CO
PII (Sala Dobrogeanu Gherea) : SALUT 
VOIOS - (orele 18).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : SFÎNTA IOANA — (orele
19.30) .

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) VORBA REVISTEI 
— (orele 20). (Grădina Boema) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE (orele 20).

CIRCUL DE STAT : CESKOSLOVEN- 
SKË ATRAKCË — spectacol prezentat 
de circul din Praga — (orele 16 șl orele 
20).

CINEMATOGRAFE : SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTA : rulează la ci
nematografele Patria (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), I. C. Frlmu (9; 11; 13: 15; 17;
19; 21 — grădină 20,30), Floreasca (12; 14; 
16; 18; 20), Stadionul Dinamo (20,30), 
Grădina Progresul (20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ ; Republica (17; 19). Elena Pa
vel (10; 12; 15; 17; 19; 21). UN OM TRECE 
PRIN ZID : București (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Republica (9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
21.30) , Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30 — grădină 21), V. Aleesandrl (10; 
12; 15; 17; 10; 21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21 - grădină 20,30), 8 Martie 
(11; 15; 17,05; 19,10; 21,15; - grădină 20,30), 
Stadionul Republicii (20,30). DUELUL N-A 
AVUT LOC : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 
19; 21). FOCURI IN MUNȚI : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă

înlesniri pentru turism 
în sezonul de vară

© Mai multe legături directe între orașe șl stațiunile de odihnă 
• Avantajele călătoriilor în circuit ® încă 65 de linii de autobuze

Traficul da călători 
este în continuă crește
re. Anul trecut, stațiile 
C.F.R. au eliberat cu a- 
proape 10 milioane bi
lete de tren mai mult 
decît în 1959.

Pentru a înlesni turiș
tilor — an de an tot 
mai numeroși — posi
bilitatea de a vizita o- 
rașe și locuri pitorești 
ale țării, organele căilor 
ferate au stabilit noi în
lesniri la transport. Nu
mai în luna mai, la ce
rerea colectivelor din 
întreprinderi și a O.N.T.- 
„Carpați”, C.F.R. a pus 
în circulație 26 de tre
nuri suplimentare. Ele 
au fost folosite de a- 
proape 30 000 de tu
riști.

In vara aceasta, la 
îndemîna celor care 
pleacă la odihnă și a 
excursioniștilor stau noi 
posibilități în ce pri
vește transportul. Un o- 
biecfiv important l-a con
stituit asigurarea trans
portului direct între u- 
nele orașe și stațiunile 
de pe litoral. Au 
fost puse în circula
ție, pentru perioada de 
vară, vagoane directe 
Timișoara, Reșița, Cra
iova — Eforie, iar al
tele pentru Tg. Mureș 
— Mangalia. Un tren 
direct circulă, de ase
menea, între Cluj și 
Mangalia.

Avantaje deosebite 
pentru excursioniști pre
zintă biletele de călă
torie în circuit. Itine- 
rariul pentru o aseme
nea călătorie și-l fixea
ză fiecare, după cum 
crede de cuviință, la 
cumpărarea biletului. 
Valabilitatea acestuia e 
■illllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

Noufă|i 
din transporturi

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii1' 
de 30 de zile. Călăto
ria poate fi întreruptă 
între 3—12 ori, după 
dorința excursioniștilor. 
Pe un bilet de călăto
rie în circuit poate fl 
înscrisă fie o singură 
persoană, fie mai mul
te (maximum 6). Cu for
malități minime se poa
te deci călători în fa
milie, grupuri de prie
teni etc. Biletele de cir
cuit beneficiază de pre
țuri reduse. Această re
ducere crește în raport 
cu numărul kilometrilor 
parcurși, putînd ajunge 
pînă la 45 la sută din 
valoarea unui bilet o- 
bișnuif.

AAăsuri pentru călă
toriile din timpul verii 
s-au luat și de către Di
recția navigației civile. 
Flota fluvială de pasa
geri a fost înzestrată cu

la orele 14. după-amiază 16; 18,15; 20,30). 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21), Unirea (15; 
17; 19 — grădină 20,30), 16 Februarie
(11; 16; 18; 20). VTRSTA DRAGOSTEI ru
lează la cinematograful Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). BATRINUL ȘI 
MAREA : Central (10; 12.15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). POST-RESTANT : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), M. Eminescu 
(11,30; 16; 18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (10; 11). RAZE PE 
GHEAȚA : 13 Septembrie (12,15; 15; 17; 19; 
21 —grădină 20 15), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Moșilor (20,15). FILME DOCUMENTARE 
rulează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. PESCARII DIN ARHIPELAG : Tinere
tului (11; 16; 18,15; 20,30). COMEDIANȚII: 
Flacăra (11; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul 
(10,30; 15; 17; 19,15 - grădină 20,30). ÎN
VIEREA — ambele serii rulează la cine
matografele Gh. Doja (10; 15,45; 19,30), 
23 August (10; 15.30; 19,30 - grădină 20,30), 
Stadionul Giulești (20,15). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii: Cultural (10,45; 
14; 17,15; 20,30) MEXICUL CÎNTĂ : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). ULTIMA NOAPTE 
PE TITANIC : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). ARTICOLUL 420: 
Grivița (15; 18; 21). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER ; V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19). 
CARMEN DE LA RONDA : T. Vla- 
dimirescu — (16; -18; 20 — grădină 20.30). 
TOM DEGEȚELUL : Munca (10: 12: 15; 
17; 19; 21). COC'OȘATUL - cinema
scop : Popular (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). POMPIERUL ATOMIC • Arta (15; 
17; 19 - grădină 20.30), Olga Banele (15: 
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19: 21). 
Arenele Libertății (20,30). MELBA : Moși
lor (11; 16; 18). RAIDUL VĂRGAT rulează 
la cinematograful Donca Simo : (15; 17; 
19; 21). AGRAFA ALBA : Rie Pintilie 
(10; 15; 17; 19 - grădină 20,30), C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). DEPARTE DE 
PATRIE rulează la cinematograful N. 
Bălcescu (11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastică de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 

o nouă navă — „Car- 
pați". De construcție 
modernă, cu cabine 
confortabile, avînd q 
capacitate de 300 de 
locuri, nava e destinată 
turismului în țară și în 
străinătate.

Și o veste pentru tu
riștii care pleacă spre 
litoral cu mașinile sau 
motocicletele: la punc
tul Giurgeni — Vadul 
Oii, Dunărea poate fl 
trecută la orice oră. Lu
crul a fost organizat pe 
schimburi, iar pentru 
transport au fost asigu
rate 4 șalupe și încă un 
remorcher.

Vizitatorii șl oamenii 
muncii veniți la odihnă 
în stațiunile de ia mare 
pot face zilnic călătorii 
între portul Tomis șl 
Mangalia; de aseme
nea, se organizează 
excursii în larg.

Șl volumul transpor
turilor auto va spori anul 
acesta. Prin mărirea 
parcului de mașini al 
unităților I.R.T.A., trans
portul între diferite 
orașe șl stațiuni de o- 
dihnă s-a îmbunătă
țit. Numai în lunile care 
s-au scurs din acest an 
au fost înființate încă 65 
de trasee. lată cîteva 
noi linii : București — 
Olănești, Constanța — 
Casimcea, Brașov — 
Cislău etc.

G. GRAURE

pentru copil și tineretul școlar. 10,30 — 
Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Filmul documentar 
„OLTUL STRĂBATE CARPAȚII" - o 
producție a Studioului cinematografic 
„Al. Sahia". 19.35 — Filmul artistic : A- 
VF.AU 19 ANI" — o producție a studiou
lui cinematografic din Odesa. 20,55 — 
„MERIDIANE MUZICALE". In încheiere: 
Ultimele știri și rezultatele sportive.

RADIO, duminică 24 iunie • Concert 
ghicitoare — orele 8,30 — Ie Teatru
pentru copii — orele 9,30 — I • Revista 
presei străine — orele 10,30 — II • Sim
fonia a VIII-a de Beethoven — orele 
10,38 — II • Din cele mai frumoase me
lodii populare din țări socialiste — orele
11,00 — I » Program de estradă — orele
12,45 — II o De toate, pentru toți — orele
13.10 — I o Cîntă Rujeiia Slcora — orele
14.10 — II • La șezătoare — orele. 15.30
— Ie Din cîntecele tineretului sovietic
— orele 16,15 — I • Fragmente din ope
reta „Lysistrata" de Gherase Dendrino
— orele 17.15 — I o Din spectacolele 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne — orele 18.05 — II • Program de 
jocuri populare romînești — orele 19,15
— I o Muzică ușoară romînească — orele 
19,35 — I o Teatru : „S-a întîmplat la 
Rînduncle" de Silviu Georgescu și Li
viu Maior — orele 20.00 — Ie Album 
de romanțe — orele 20.30 — II e Lec
tură ghicitoare — orele 21,45 — Il e 
Laureați al celui de-al II-lea Concurs 
internațional „Ceaikovski“ — orele 22,25
— II a Muzică de cameră interpretată 
do mari soliști sovietici — orele 23,10
— Ie Muzică de dans — orele 23,10
— II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 

și 27 iunie : Vreme frumoasă și căldu
roasă, cu cer variabil mai mult senin. 
Pe alocuri, în nordul și în regiunea 
muntoasă se vor semnala ploi de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între 13 și 23 
de grade, iar maximele între 26 și 36 
de grade.

Povestește oțelarul...
esturile celor patru sînt precise, nu se risi- 
pese de prisos. în fața cuptorului ei se înși- 

ruie, revin, se apropie ori se depărtează de flăcări, 
coordonîndu-și perfect mișcările. Nici atunci cînd 
intervin situații noi, neprevăzute, mișcările celor 
patru oțelari nu-și pierd precizia și armonia ; 
calmi, ei fac față situației și păzesc cu grijă 
creșterea egală a flăcărilor dincolo de care oțe
lul se împlinește statornic.

Intre cei patru, în toiul muncii, recunoști lesne 
pe cel care este sufletul echipei. Preocupat de 
creșterea continuă a calității oțelului, de scurta
rea timpului de elaborare a șarjei, de buna în
treținere și funcționare a cuptorului, comunistul 
Constantin Mogonea, prim-topitor la Oțelăria S.M. 
nr. 1 din Hunedoara, se îngrijește totodată de 
creșterea oamenilor din echipa lui, ajutîndu-i 
să-și însușească arta complicată și plină de răs
pundere care este făurirea oțelului,

★

Acasă la el, îmbrăcat cu o cămașă albă, scro
bită, aplecat asupra unor cărți tehnice din care 
tot scoate într-un caiet date și definiții complica
te, oțelarul pare altul. Alături, pe masă, cîteva 
pagini acoperite cu un scris mărunt, ordonat : 
referatul în care Constantin Mogonea, 
în comitetul de partid, vorbește despre felul cum 
își îndeplinește sarcina încredințată — creșterea 
și educarea tineretului din secție.

11 privesc pe Mogonea ; părul îi e negru, co- 
borît în șuvițe pe fruntea înaltă, ochii scăpără
tori, surîsul alb îi luminează toată fața. E potri
vit de statură și serios — serios în fiecare gest, 
chiar și cînd ride. E în adîncul ființei lui o linie 
ce răzbește dintr-o copilărie necăjită și care i-o 
reamintește de parcă bucuria 1-aT lua mereu pe 
neașteptate. Viața acestui muncitor e caracte
ristică pentru o întreagă generație. Ea începe, 
umbrită de sărăcie, într-un sat oltenesc de lîngă 
Dunăre. La 12 ani, Constantin Mogonea era slugă 
la un bogătaș din îndepărtata Radnă. Peste cîțiva 
ani el muncește și cîntă alături de brigadierii 
din Valea Jiului, ce construiau tuneluri de cale 
ferată. Șantiere făceau să renască pretutindeni 
chipul țării ; pe diverse șantiere și-a purtat cu 
energie tinerețea și viitorul oțelar.

In iulie 1954 a venit la Hunedoara.
...Pășim prin noul apartament al familiei Mo

gonea. Două camere mari, bucătărie, baie, un 
antreu încăpător.

— Cînd am venit la Hunedoara n-aveam mai 
nimic. Toate cîte sînt tn casă le-am făcut aici cu 
mîinile noastre.

Din camera vecină se aude un glas de fetiță 
repetînd sonor și cu convingere o poezie.

Oțelarul își privește nevasta, apoi amîndoi ztm- 
besc, parcă înduioșați.

ordonat : 
membru

pe un

de
în

S-au cunoscut la Orăștie. El — muncitor 
șantier, ea — la o grădină.

Schele și flori...
Hunedoara atrăgea și atrage zeci de mii 

tineri și tinere, din toate colțurile țării. Aici,
combinat ori pe șantierele orașului, el „și-au fă
cut un rost" și pe nesimțite, odată cu întreaga 
Hunedoară, au crescut, au devenit alți oameni. 
Sub influența colectivului și a muncii, Mogonea 
a început să înțeleagă problemele mari ale țării, 
ale construcției socialismului. Hunedoara a edu
cat astfel mii și mii de oameni.

Pe firul vieții oțelarului Constantin Mogonea 
poți urmări evoluția a nenumărațl alți tineri ve
niți de pretutindeni aici.

— La oțelărie am lucrat la început ca „iopi- 
tor 5“. Era greu. A trecut multă vreme de cînd 
acest post a fost desființat : azi „topitorul 5“ 
aparține trecutului, operațiile sînt automatizate.

★
Constantin Mogonea povestește între rup îndu-se, 

ochii îi strălucesc la cîte-o amintire mai vie.
— Unii dintre noi, cei de atunci, nu prindeau 

rădăcini în oraș. Plecau la primele greutăți ale 
meseriei. Pe mine munca aceasta mă prinsese, 
începusem s-o iubesc, sau, ca să fiu mai limpede, 
mă făcea curios, voiam să știu tot, și muream de 
necaz dîndu-mi mereu seama că am tot mai mult 
de învățat.

Este impresionantă la comunistul Constantin 
Mogonea pasiunea pentru oțel. Vorbind despre el, 
ceilalți oțelari își amintesc cu dragoste cum isco
dea cuptorul din toate părțile, întîrzia și după 
orele de producție să privească și să afle în 
voie tainele flăcărilor. Cel din jur, oameni cu 
calificare înaltă, l-au ajutat să învețe meseria 
de oțelar. Mogonea îi asculta fascinat. Grație 
acestei neîntrerupte dorințe de a învăța, el a 
progresat rapid. Visul lui cel mare, acela de a 
lua în primire un cuptor, s-a împlinit în 1957.

— încă din primele luni ale venirii mele la Hu
nedoara, povestește mai departe Mogonea, mi-a 
atras atenția un tovarăș de muncă de-al meu 
care părea să adune în el tot ce e mai bun în 
ceilalți. Plin de omenie și de sinceritate, așa l-am 
cunoscut pe prietenul meu de azi, prim-topitorul 
Traian Bîrlea. El mi-a fost, deși nu-i cu mult mai 
tn vîrstă decît mine ca un al doilea părinte. 
De la el am învățat meseria, dar am învățat și 
să trăiesc ca om. Cînd am luat în primire cup
torul 3, mi se părea că n-am s-o scot la capăt. 
Comunistul Bîrlea m-a ajutat cu multă grijă și 
încet, încet m-am obișnuit. Un alt comunist, Ale
xandru Petrovici m-a ajutat, de asemenea, multă 
vreme : lucra la același cuptor cu mine, în alt 
schimb, ne predam, cum s-ar spune, ștafeta.

După aceștia doi am încercat să mă orientez. 
Ei m-au îndrumat eă citesc, să studiez ceea ce

pe tarlalele gospodăriei colective
Bntr-o dimineață, la prașilă, în gospodăria 

colectivă „Scînteia" din însurăței, raionul 
Brăila. întinderile sînt enorme, lumină zilei — albă 
— îneîntă și doare, joacă în pînze strălucitoare 
deasupra câmpiei și face cu neputință delimită
rile. Pe drumurile subțiri, care despart culturile, 
praful se joacă șăgalnic cu vîntul, învălătucin- 
du-se în forme ciudate. E singurul pămînt lăsat 
în voia lui. Celălalt, cel de o parte și de alta 
a drumului, cel din culturi, e îngenuncheat de 
mîna omului și prins 
orzului sau de cele

era mai important pentru îmbogățirea cunoștin
țelor mele, m-au ajutat să îndeplinesc o serie de 
sarcini obștești. O bună bucată de vreme făcînd 
parte din activul fără partid, comuniștii mi-au 
fost adevărați profesori, educatori. Cu ajutorul lor 
am început să pricep tot mai bine mersul vieții, 
rostul meu.

In 1959 am devenit membru de partid.
★

Intr-o ședință de analiză a muncii, de la începu
tul anului 1962, prim-topitorul Mogonea s-a an
gajat în numele echipei sale, să depășească sar
cinile de producție cu 200 tone de oțel. In pri
mele luni ale acestui an, angajamentul devenise 
realitate, astfel că în aprilie la cele două sute de 
tone Mogonea e-a angajat să mai adauge pînă 
la sfîrșitul anului alte două sute ! In momentul 
de față, ne aflăm abia la jumătatea anului, echipa 
condusă de Mogonea a elaborat în plus 422 tone 
de oțel ! întrebat care este „secretul" ritmului înalt 
de lucru al echipei, prim-topitorul răspunde eva
ziv : „Cuptorul 3 e un cuptor grozav ! Cu el nici 
nu poți să nu te ții de cuvînt".

Să fie aceasta explicația ?
Echipa lui Mogonea a devenit un colectiv strîns 

unit, care acționează e- 
lastic și armonios, ca un 
singur trup în toate faze
le de producție. Prim-to
pitorul a urmărit eă tre
zească în băieții din echipă dragostea de mese
rie, să-și iubească munca de oțelar ca pe tot ce-i 
mai frumos în lume. Toți oamenii din echipa lui au 
înțeles prețul fiecărui minut, cîntărit în tone 
și tone de oțel. în timp ce la alte cup
toare, în timpul elaborării șarjei mai sînt unii 
care așteaptă terminarea acestei faze, echipa lui 
Mogonea face pregătiri pentru șarja următoare. 
„Secretul" mai constă și în îngrijirea atentă a 
cuptorului, preocuparea pentru buna lui funcțio
nare. Cuvîntul de ordine în echipă : „Totul să 
fie pregătit din timp, fiecare să știe ce are de 
făcut pînă la cel mai mic 
scurtează topirea, afînarea 
se calitatea, astfel echipa

Semnificativ e faptul că
(și desigur și ceilalți din echipă) n-a fost sur
prins cînd i-am arătat rezultatele calculelor apro
ximative din care aflam ce se poate face din 
422 tone de oțel. El a scos din buzunar un cre
ion și, apleeîndu-se asupra unei margini de ziar, 
a început să reia unele cifre. Era evident că 
această operație îi era familiară ! Unele calcule 
au trebuit să fie modificate. Din cele 422 
de tone de oțel produse în plus de echipa lui 
Mogonea, se pot face circa 140 de camioane, 
sau 150 de tractoare, sau 210 strunguri !

...în fața cuptorului, comunistul Mogonea se gîn- 
dise la prețul oțelului făurit de echipa lui 1

E și aici o parte importantă din „secretul" cup
torului trei 1

amănunt 1" Astfel se 
oțelului, menținîndu- 

își depășește planul.
Constantin Mogonea

ILIE CONSTANTIN

de rădăcinile griului, ale 
ale porumbului. Vîntul îl 
cutreieră zadarnic pentru 
că el stă neclintit și-și 
dăruiește, cuminte și 
pus, vlaga.

Pe aceste suprafețe 
atent și migălos, sute

Rică,
Rică,

ăsta 
ăsta

de 
de

su-

în
detinse se mișcă domol,

sape și de brațe. Dacă ai închide ochii, ai auzi 
numai un foșnet mărunt și pierdut. E un foșnet al 
pămîntului răscolit, al mușchilor omenești și mai 
e foșnetul porumbului înalt, alintat de vînt și de 
degetele săpătorilor.

Merg împreună cu Corîie Niță și cu D. Tănase, 
brigadierii de la „a-ntîia" și „a doua". Pornim 
de la capătul solei de-a lungul rîndurilor irepro
șabil lucrate de Gh. Meca, Mihai Ivan, Lucia 
Dan, Anica Popa. Sîntem depășiți de cîteva ori 
de sacagiii care aleargă cu gălețile cu apă aco
lo unde sînt strigați. Trecem pe lîngă șefi 
de echipă, pe care-i recunoști după faptul că 
poartă în buzunarul de la spate al pantalonilor 

I cîte un caiet îndoit (în care notează cît lucrează 
Ș flecare colectivist) și, 
j jungem în dreptul lui

năr înalt, care mișcă 
dă impresia lipsei de
cămășii o floare. Cînd se apleacă 

j floarea îl izbește peste obraz
— Dobrică, ai citit „tarifa" ? Știi 

dăm ? — îl întreabă unul 
citit-o, răspunde băiatul

tot îndoit, cîte un ziar. A- 
Dobrică Dulgheru. E un tî- 
sapa cu o îndemînare ce 
efort. Poartă la cheutoarea 

să pliveaecă,

„ia odată la

gaj at să
— Am 

capul.
— Cît
— 5 000.
— Facem 7

scrie 7

ne-am an- 
brigadieri. 

fără să ridice

cît 
din

— Facem dacă tragem.
Pe tarlaua brigăzii întîia e un rînd pe caie 

nu se respectase densitatea indicată, iar în jurul 
firelor de porumb parcă nici nu s-a prășit. E 
chemat șeful echipei a patra, Glăvan.

— Cine a lucrat pe rîndul ăsta, Glăvane ?
Omul începe să socotească rîndurile pornind 

mai de departe.
— Vasăzică ăsta e lucrat de 

Lungu, ăsta de Rică, ăsta tot de 
Lungu... Deci de el e vorba.

— Cheamă-1 încoa să-1 mai 
mînă".

Rică e trimis după Lungu. Se întorc. Amîndoi 
sînt foarte tineri. Lungu e întrebat de ce „n-are 
respect pentru plantă" și mai e întrebat de ce 
a făcut asta, pentru că rîndurile celelalte le-a 
săpat bine Oare el nu știe că dacă nu prășești 
cum se cuvine iese producția mai mică ? Nu-i și el 
interesat să avem producții man 7 Primele două 
praștie e-au făcut cu mașinile și cu brațele în cele 
mai bune condiții. Acum, cînd plantele sînt înalte 
și este nevoie nemijlocit de mîna omului, rezul
tatul muncii trebuie să fie tot atît de bun.

Lungu, un băiat scund și pistruiat, tace. Și pe 
urmă începe să se uite la porumb, la sapă, la 
pămînt (la brigadieri nu se uită) și iar tace. A- 
tunci intervine Rică :

— Adineauri, Lungu rămăsese în urmă. Oame
nii ajunseseră aproape de cap și el era p-aici. 
O fi dat la iuțeală ca să-i ajungă.

Lungu strecoară priviri vinovate către cei doi 
brigadieri. Oamenii se mai îmbunează.

— Lungule, tu nu știi de 5 000 ? Păi...
Lungu începu să „ia din nou la mînă" rîndul 

de porumb. La celălalt capăt al lui sapă și Rică 
(sînt prieteni, lucrează de cîteva zile alături și 
se ajută).

La prînz, oamenii se adună la capul locului 
ca să mănînce și să se odihnească. Din loc în 
Ioc, vezi cîte două 
cealaltă.

Pe urmă, din nou 
toți cu căruțele, cu

Așa s-a încheiat o 
colectivă „Scînteia" din însurăței.

NICOLAE VELEA

biciclete sprijinite una de

la treabă. Seara se întorc 
bicicletele, la gospodărie, 

zi de prașilă la gospodăria
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Prin raionul Baia de Aramă
Vestita peșteră

Cloșani, podul
yk / estita peșteră de la
Vr Tloșani, podul natu

ral din stîncă și pădurea 
de liliac de la Ponoarele, 
Tismana cu cusăturile ei 
bine cunoscute, limpezi
mea apelor cu păstrăvi — 
sînt doar cîteva din fru
musețile naturale ațe ra
ionului Baiia de Aramă.

Dar nu numai frumu
seți naturale are acest ra
ion, ci și mari bogății : 
păduri, pășuni și livezi 
pe mari suprafețe. In tre
cut, cînd munți întregi a- 
parțineau unor proprietari 
hrăpăreți, mulți locuitori 
părăseau satele, plecînd 
unde vedeau cu ochii, 
pentru a găsi de lucru, să 
cîștige o bucată de pîine.

Orășelul Baia de Ara
mă, astăzi reședința ra
ionului cu același nume, 
se înnoiește mereu. O 
școală medie la care 
constructorii fac ultimele 
finisări, va fi dată în folo. 
sință în curînd ; sînt în 
curs de construcție 20 a- 
partamente, edificii social, 
culturale.

Noutăți am întîlnit și la 
întreprinderea forestieră 
Baia de 
îmbunătățit 
dițiile de _
la începutul anului și pînă. 
acum, în parchetele și gu
rile de exploatare ale în
treprinderii s-au adus zece 
fierăstraie mecanice și un 
funicular 
în mare 
și țapina.

Odată 
rațională 
restier, 
prinderii este preocupat și 
de extinderea împăduriri
lor, în primul rînd cu spe
cii de arbori cu creștere 
rapidă. Tn acest scop s-a 
creat o pepinieră pentru 
creșterea Duglas-ului (o 
specie de rușinoase) cu 
care in anii viitori se vor 
face împăduriri pe mari 
suprafețe. La Tismana, 40 
de muncitori din între
prinderile forestiere ale 
regiunii Oltenia urmează

S-auAramă, 
simțitor con- 
muncă. De

care au înlocuit 
măsură securea

cu exploatarea 
a fondului fo- 
colectivul între-

turi experimentale cu so
iuri de soia.

Cu ajutorul inginerului 
agronom, consiliul de con
ducere al gospodăriei a 

cerbului lopătar, iar pen- ’ stabilit ca pe un teren în 
tru amatorii de vînătoare 
s-a construit încă o cabană 
la Cerna.

TA gricultura raionului 
AW este în plină dezvol

tare. Consiliul agricol raio
nal, recent constituit, și-a 
întocmit un plan de măsuri 
punînd accent deosebit pe 
ridicarea producției cerea
liere la hectar, extinderea 
plantațiilor de pomi fruc
tiferi și sporirea producti. 
vității pășunilor „în golu
rile" alpine. Cu sprijinul 
cadrelor didactice de la 
Institutul Agronomic din 
Craiova se vor face expe
riențe pentru a găsi cele 
mai bune soluții în vede
rea sporirii producției de 
masă verde a pășunilor. 
Această acțiune este deo
sebit de importantă fi
nind seama de faptul că 
în raion sînt circa 70 000 
de oi. S-au identificat 750 
de hectare teren pe care în 
toamnă se vor planta pomi 
fructiferi, urmând ca pînă 
în 1965 să se planteze cu 
pomi 5 000 de hectare.

In drumul nostru prin 
raion am. ajuns la. gospo
dăria agricolă colectivă 
din comuna Crainici. Am 
făcut cunoștință cu ingi
nerul agronom Cezar Tă
vălug. Printre preocupă
rile lui de seamă se află 
experimentarea unor soiuri 
de grîu și porumb de 
mare producție — pentru 
a stabili care anume se 
pretează, cel mai bine la 
condițiile specifice de cli
mă și sol din raion, 
nul trecut, pe unele lo. 
turi experimentale s-au ob
ținut peste 9 000 kg po
rumb știuleți la hectar. 
Pe terenurile gospodăriei 
colective sînt în prezent 7 
loturi experimentale cu 
porumb pentru boabe și 
pentru siloz și alte 9 lo-

un curs de calificare pen
tru meseria de mecanici 
de fierăstraie. Pădurea 
Dumbrava a fost amena
jată în vederea colonizării

A-

pantă să se facă arături 
pe curba de nivel la dife
rite adîncimi. Terenul a 
fost însămânțat, urmând 
ca prin aceasta să. se sta
bilească adîncimea optimă 
de arat în funcție de umi
ditatea medie anuală. In 
raion se mai fac expe
riențe privind folosirea 
rațională a îngrășăminte
lor naturale

Comuna 
dăpostită de 
mosu, și-a atras din vre
muri îndepărtate admi
ratori. Prin tradiție, aici 
femeile 
cesc 
naționale, 
va meșteșugărească „Arta 
casnică", cei aproape 700 
de creatori de artă popu
lară făuresc cu neîntre
cută pricepere nu numai 
costume și obiecte de ar
tizanat gorjănești, speci
fice locului, ci și costume 
naționale din alte regiuni 
ale țării.

Meșteșugul tismănenilor 
la cusături este cunoscut 
de mult și peste hotare.

La Tismana s-au lucrat, 
costumele pentru opera 
„Pană. Lesnea Rusalin", 
jucată anul trecut de Ope
ra din Cluj, cîteva costume 
pentru filmul Mitrea Co. 
cor, pentru piesa „Păța
niile lui Păcală", jucată 
pe scena Teatrului Tine
retului din București. Pe 
bună dreptate, Tismana 
poate fi numit satul crea
torilor de frumuseți.

umultul muncii în-
S3 noitoare din satele 

raionului are și alte as
pecte.’ In comunele Ce- 
leiu, Cătunele, Nadanova, 
se construiesc cămine cul
turale. La Călugăreai, Plo- 
știna, Isverna și altele se 
construiesc localuri noi de 
școală. Numai anul acesta 
în raion se vor construi și 

........... ....

și chimice. 
Tismana, a- 
muntele Fru-

îndeletni-
cu arta cusăturilor

cooperați-

se

In

da în folosință 16 școli și 
4 cămine culturale. Circa 
3 000 de artiști amatori își 
desfășoară activitatea 
32 formații 
formații de 
de dansuri
de agitație. La dispoziția 
tinerilor și vîrstnicilor stau 
42 biblioteci comunale și 
sătești, care cuprind a- 
proape 75 000 de volume.

La marginea comunei 
Bala, atenția ne-a 
fost atrasă de un șantier 

mai puțin obișnuit. Prin
tre muncitori era și medi
cul șef al raionului, Erde- 
lean Radislav. Aflăm că 
aici, în urmă cu cîțiva ani, 
un grup de specialiști de 
la Institutul de balneolo
gie din București, după a- 
mănunțite cercetări, a sta. 
bilât că există nămol bun 
pentru tratarea bolilor de 
reumatism și afecțiuni gi
necologice și izvoare cu 
ape minerale, mai ales 
pentru tratarea unor boli 
de stomac. Prin compoziția 
lor, apele izvoarelor sînt 
asemănătoare cu apele de 
la Călimănești, Olănești și 
din alte stațiuni bine cu
noscute. Gospodarii raio
nului au început să facă 
aici primele 
Pentru băile 
s-au construit 
mentate, s-au 
plajă, dușuri, 
s-a început captarea cîtor- 
va izvoare. In toamnă, se 
prevede construirea unui 
alt bazin pentru băi fără 
nămol.

Cu ani în urmă, în a- 
ceastă parte a Olteniei 
exista un singur medic. 
Astăzi sînt 19. Funcțio
nează 2 staționare, 13 cir
cumscripții medicale, 20 
puncte sanitare, 22 puncte 
farmaceutice.

Acestea sînt doar cîteva 
din schimbările înnoitoare 
ce se văd la tot pasul în- 
tr-unul din raioanele țării 

— Baia de Aramă.
C. LÏNTE 

coresp. „Scînteii"

în
de teatru, 11 

cor, 84 echipe 
și 33 brigăzi

amenajări, 
de nămol 

3 bazine ci- 
amenajat o 
cabine și

In formații

(Urmare, din pag. I-a)

porumbul în cultură pură, pe o parte 
din suprafață se va semăna un a- 
mestec de porumb cu floarea-soare- 
lui pentru nutreț.

In aceste zile se fac șt ultimele 
pregătiri pentru recoltatul griului, 
Au fost procurați saci noi, iar 
cei vechi au fost reparați. Mijloa
cele de transport sînt toate în stare 
de funcționare. Alături de lanuri, 
combinele și tractoarele de la S.M.T,. 
după probele de rigoare, așteaptă 
intrarea în lanuri.

— Este chestie de zile, ne explică 
Mihai Metaxa, șeful 
de la S.M.T. Balaciu. 
care le avem putem 
tatul în 7 zile.

Colectiviștii, care îl 
mecanizator, apreciază spusele 
știind că între vorbele și faptele trac
toriștilor din brigadă nu există, deo
sebire. Cineva, adaugă că de curînd 
brigadierul Mihai Metaxa a. avut o 
mare bucurie: el a fost, primit 
rect în rîndurile membrilor 
partid. Un prilej de mândrie și 
înaltă răspundere pentru 
credinț.ată.

Față de alte campanii 
în gospodărie se simte 
preocuparea pentru creșterea 
ductivității. muncii. Este vorba 
humai de folosirea cu un randament 
sporit a tractoarelor și mașinilor, dar 
și de rezolvarea altor probleme. Iată 
un exemplu. Urcarea sutelor de 
tone de paie pe șire este o muncă 
anevoioasă, care necesită multe bra
țe de muncă, tocmai cînd zorul în 
cîmp e mai mare. Colectiviștii s-au 
gîndit să rezolve această problemă 
în felul următor: Cu ajutorul unei 
sufe (un fel de cablu lung de 120 
ni) se vor trage tîrșitoarele cu paie 
de la batoză direct pe șiră, prin par
tea opusă. Pentru ca acest cablu să 
nu se îngroape în paie va fi susți
nut fie de un scripete, fie — și mai 
simplu — de un lemn așezat 
d.e-a curmezișul șirei și care se 
înalță odată cu șira. Acest mijloc, 
simplu poate înlocui munca a zeci 
de oameni.

In aceste zile în gospodărie se fac

brigăzii nr. 1 
Cu forțele pe 
termina recol-

cunosc bine pe
lui,

munca

di- 
de 
de 
în-

agricole, 
mai mult 

pro- 
nu

Oe

Sesiune științifică 
de antropologie

în zilele de 21—23 iunie s-au 
desfășurat, în Capitală, lucrările 
primei sesiuni științifice de antro
pologie — organizată de Centrul de 
cercetări antropologice al Academiei 
R. P. Romîne.

Lucrările au fost deschise de 
acad. prof. Atanase Joja, președin
tele Academiei, care a prezentat o 
comunicare despre antropologie și 
sociologie. Acad. prof. St. Milcu, 
prim-secretar al Academiei, directo
rul Centrului de cercetări antropo
logice, a prezentat raportul : „Or
ganizarea și dezvoltarea cercetărilor 
antropologice în R. P. Romînă“.

In cadrul sesiunii au fost făcute 
peste 120 de comunicări de specia
litate, care au dezbătut problema 
evoluției omului, în special pe teri
toriul țării noastre din cele mai 
vechi timpuri și pînă astăzi. In 
urma colaborării dintre antropologi, 
arheologi și geografi pe teritoriul ță
rii noastre au fost descoperite cele 
mai vechi mărturii ale vieții omului 
tn Europa. (Agerpres)
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TELEGRAME EXTERNE
Manifestări la Atena in cinstea 

reprezentanților
ATENA 23 (Agerpres). — La 22 iu

nie au avut loc în capitala Greciei di- 
ferife manifestări în cinstea reprezentan
ților culturii romînești care vizitează a- 
ceasfă țară. în cinsfea acad. Mihai Be
niuc a fost dată o recepție de către A- 
sociația națională a scriitorilor din Gre
cia. Uniunea artiștilor de teatru a or
ganizat o recepție în cinsfea acforului 
romîn Radu Beligan, arfisf al po
porului, tar Uniunea compozitorilor 
greci a oferit o masă în cin
sfea dirijorului George Georgescu, 
arfisf al poporului. La acesfe manifes
tări

culturii romînești

au participat personalități de sea-

mă din viața culturală a țării. A fost de 
față de asemenea M. Bălănescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Atena.

Zilele acestea presa greacă a conti
nuat să publice materiale în legătură 
cu prezența în Grecia a reprezentanți
lor culturii romînești. „To Vima” pu
blică astfel o relatare elogioasă des
pre concertele de la Atena ale Or
chestrei filarmonice „George Enescu” 
din București.

Ziarul „Avghi" relatează despre în- 
tîlnirea acad. M. Beniuc cu scriitorii 
din Atena și a artistului Radu Beligan 
cu actorii greci.

multe alte lucrări. O parte din co
lectiviști muncesc în grădina de le
gume la legatul roșiilor, alții, mai 
numeroși, execută prașila a treia pe 
rînd la porumb și prașila a patra, 
la sfecla de zahăr. Pînă acum la 
toate culturile prășitoare s-au apli
cat cite trei praștie mecanice.

Alți colectiviști au deschis un ade. 
vă.rat șantier de confecționare a că
rămizilor pentru construcția grajdu
rilor. Pînă acum au și fost făcute 
vreo 300 000, dar pînă la împlinirea 
unui milion — un milion două sute 
de mii de cărămizi, cît și-au propus 
să facă în acest an, mai este 
de lucru.

In sectorul zootehnic sînt de 
menea multe noutăți. Vizităm 
8 puiernițe terminate anul 
care adăpostesc peste 21 000 de pui. 
In curînd, alții vor ieși la lumină în 
camera incubator.

După cum se vede colectiviștii pun 
în centrul atenției recoltatul păioa.- 
selor pentru a preveni orice pier
deri, dar nu lasă la o parte celelalte 
lucrări, fiecare avînd însemnătatea 
ei în creșterea producției și întărirea 
continuă a gospodăriei.

încă

ase- 
cele 

acesta

• Simbătă a părăsit Capitala delega
ția romînă care va participa la cea de-a 
IV-a Conferință regională a 
naționale europene pentru 
ce va avea loc la Sofia 
iunie.

Din delegație fac parte 
Ralea, vicepreședinte al Comisiei 
nale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. 
— conducătorul delegației,' acad. Tudor 
Vianu, secretar general al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Nicolae Ghenea, director ad- 
interim al Direcției culturale din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și Valentin 
Lipatti și Ion Datcu. (Agerpres)

• CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Sim
bătă seara, pe scena Teatrului Național 
din Cluj a fost prezentată ultima 
mieră a stagiunii cu piesa 
Horia Lovinescu. Regia 
stantin Anatol.

• „Țara mea e ca o
titulat concertul care a ___ ___
seara în studioul de concerte al 
televiziunii.
Victor Predescu, artist emerit, orchestra 
de muzică populară și corul Radiotele- 
viziunii au interpretat un program alcă
tuit din cintece și jocuri din toate regiu
nile tării. La concert au fost invitați și 
aproape 300 de colectiviști, fruntași ai 
recoltelor bogate din raioanele Lehliu, 
Răcari, Titu, Videle, Giurgiu, Urziceni, 
Roșiori de Vede, Drăgănești-Vlașca.

Concertul a fost călduros aplaudat.

i Comisiilor
U.N.E.S.C.O., 
între 25—30

acad. Mihail 
națio-

pre-
„Febre” de 

aparține lui Con-

floare' — s-a in- 
avut loc, sîmbătă 

Radio- 
Sub conducerea dirijorului

dezbaterile din Comitetul nr. 4 al 0. LII. 
in problema teritoriilor Ruanda și Urundi

Cuvînfarea reprezentantului R. P. Romîne

riilor Ruanda și Urundi. Nu se pun« 
însă problema numai de a proclama 
independenta teritoriilor aflate sub 
tutelă, dar, de asemenea, și mai a- 
les, de a însoți această proclamară 
de măsuri capabile să asigure celor 
două noi state o independentă reală, 
o bază solidă pentru dezvoltarea lor 
economică, politică și social-cultu- 
rală în condiții de pace și secu
ritate.

Pornind tocmai de la acest punct 
de vedere noi considerăm ca o cheia 
a complexului de măsuri me
nite să facă efectivă proclamarea 
independenței teritoriilor Ruanda și 
Urundi retragerea totală a trupelor 
belgiene din aceste teritorii. M. Ha
șeganu a respins „argumentele" re
prezentantului belgian, susținut de 
reprezentantul S.U.A., în sprijinul 
menținerii trupelor belgiene în 
Ruanda și Urundi.

In încheiere reprezentantul R. P. 
Romîne, M. Hașeganu, a spus: Sîn
tem convinși că, prin eforturile co
mune ale tuturor statelor interesate 
în mod sincer în punerea în apli
care a declarației pentru acordarea 
independentei popoarelor și țărilor 
coloniale, se vor putea asigura po
poarelor din Ruanda și Urundi con
diții pentru o dezvoltare 
dentă potrivit aspirațiilor 
selor lor fundamentale.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor 
din Comitetul nr. 4 al O.N.U. 
problema teritoriilor Ruanda 
Urundi, reprezentantul R. P. 
mine, Mihail Hașeganu, a spus prin
tre altele :

Organizația Națiunilor Unite s-a 
preocupat îndelung în cursul ulti
milor ani de viitorul teritoriilor 
Ruanda și Urundi. Am intrat acum 
în ultima etapă a eforturilor noa
stre, care trebuie să fie încununată 
prin acordarea independenței terito-

în
Și 

Ro-

POEȚII CUBANI CINSTESC

REVOLUȚIA

HAVANA. Cu prilejul apropie
rii zilei de 26 iulie, data la care 
în anul 1953 a început lupta îm
potriva lui Batista, Uniunea scrii
torilor și oamenilor de artă din 
Cuba a editat o antologie de ver
suri revoluționare scrise de poeți 
cubani. Volumul, care cuprinde 
poezii scrise în timpul revoluției, 
poartă titlul „Pentru 26 iulie”. 
Aceasta este prima culegere din 
lucrările poeților cubani scrise 
în perioada de luptă a poporului 
cuban pentru libertate, care a 
început în 1953.

pentru foștii patroni ai căilor ferate 
cai-e au fost naționalizate.

ÎNDELETNICIRILE 
UNOR „MISIONARI“ STRĂINI 

ÎN PAKISTAN

CARACI. Ziarul „Leader” ia pozi
ție în sprijinul propunerii lui Abdul 
Aziz, deputat în Adunarea Națională, 
care arată necesitatea curmării ac
tivității misionarilor străini din Pa-. 
kistan. Sute dintre acești misionari, 
scrie ziarul, acționînd din ordinul 
stăpînilor lor, seamănă ura între di
ferite pături ale populației țării. Sub 
masca religiei și filantropiei, acești 
agenți ai imperialismului desfășoară 
o activitate subversivă și de spionaj.

parfe din acesfe cazuri sînf victimele 
Conterganului.

Ziarul ,,1'Humanifé* relatează că un 
nou medicament cu efecte la fel de 
vătămătoare a tost semnalat recent în 
Italia. La Torino în ultimele 40 de zile 
s-au născut cinci copii fără brațe, pen
tru că gravidelor li s-a administrat 
Thalidomina, care în realitate nu este 
decît o altă denumire a Conterganului.

Punerea în vînzare pe piața interna
țională a acestui produs vest-german a 
indignat profund opinia publică.

indepen- 
și intere-

-O® O-

DESPĂGUBIRILE... COSTĂ

60 000 DE COVOARE PERSANE
AMENINȚATE DE INCENDIU

LONDRA. Deficitul căilor ferate 
britanice a ajuns anul trecut la 
136 000 000 lire sterline, în compa
rație cu 113 000 000 lire sterline din 
anul 1960 — se spune în raportul 
președintelui Comisiei britanice de 
transporturi, R. Beeching. în același 
timp, peste 69 000 000 lire sterline au 
fost folosite pentru plătirea procen
telor la capital și a despăgubirilor

TEHERAN. După cum anunță a- 
genția France Presse, în depozitele Cre
ditului municipal din Teheran unde 
erau păsfrafe un număr de circa 60 000 
de covoare persane de lină și mătase, 
de o valoare inestimabilă, lăsate în gaj 
de proprietarii lor, a izbucnit un pu
ternic incendiu. Incendiul amenință să 
distrugă în întregime covoarele depo
zitate.

VICTIMELE „CONTERGANULUTV.
®O------

Aspect de la greva minerilor spa
nioli din Asturia.

Aspect de la greva minerilor spa

PARIS. într-o serie de fări occiden
tale a fost pus în vînzare un așa-zls 
sedativ vest-german denumit |,Conter
gan". Administrarea Conterganului 
avut. 1 
asupra 
francez 
mai în 
10 000

a 
însă urmări din cele mai grave 

noilor născuți. Săpfămînalul 
: „L'Express“ relatează că nu-

Franța se nasc anual peste 
de copii infirmi și că o mare

Lumea artei ab
stracte a fost zgudui
tă deunăzi de o veste 
senzațională. Pictorul 
londonez William Mor
ris s-a pomenit con
damnat la plata unei 
amenzi de 10 șilingi, 
fiind surprins în fla
grant delict în timp ce 
picta un tablou, fără 
să aibă asupra sa 
carnetul de șofer. In
fracțiunea a fost des
coperită de ochiul vi
gilent al unui polițist, 
pesemne neînzestrat 
cu simț estetic. De 
vină este maniera 
specifică a acestui ar
tist ; el întinde în o- 
grada casei cîțiva 
metri de pînză (me
trul este unitatea sa 
de măsură a valorii 
„operelor'’ în relațiile 
cu cumpărătorii), a- 
runcă pe ea cîțiva 
litri de culori, iar ca 
pensulă folosește un 
automobil cu care se

plimbă în lung și în 
lat pe pînză. Nenoro
cirea s-a produs in
tr-un moment cînd ar
tistul, cufundat în pro
cesul de creație, n-a 
băgat de seamă că a 
nimerit cu mașina în 
stradă.

Din nefericire pentru 
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,

N O T À

'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1' 
posteritate, tabloul era 
aproape gata și n-a 
mai fost nevoie decît 
ca o prietenă a artis
tului să mai umble 
desculță pe pînză. Ce 
reprezintă pînză nu 
știe nici autorul. Se 
știe doqr că după ul
timul retuș (cu picioa
rele), din 10 metri de 
tablou, doi metri au 
io-st vînduți unui ama
tor de „artă" pentru 
157 lire.

Cei neinițiați în 
„tehnica" creatorilor 
de artă abstractă ar 
putea crede că inci
dentul de mai șus s-a 
petrecut în incinta 
unui ospiciu și că 
eroii sînt pensionari 
obișnuiți ai unei ase
menea instituții. Desi
gur, ei ar greși 
proiund, căci în Occi
dent se deschid des
tule expoziții cu „ca
podopere" de felul 
celei de mai sus sau 
cu alte bazaconii.

într-o lume în care 
setea de cîștig înlo
cuiește toate criteriile 
estetice și etice, unde 
adevăratele valori ar
tistice sînt ignorate, 
nu e de mirare că șar
latanii de toate soiu
rile primesc onorarii 
grase pentru îndelet
nicirea de a batjocori 
arta.

V. OROS

# «Œ UmilM B' Æi

nioli din Asturia.

RomînăMondialele“ de handbal în 7

cîteva rînduri
In campionatele mondiale de lupte li

bere de la Toledo s-au consumat trei 
tururi. Dintre cei doi luptători romini 
participant la competiție a rămas in 
cursă doar Francise Ballo (mijlocie), care 
l-a învins la puncte pe canadianul Streck
te șj a făcut meci nul cu japonezul Su- 
nichi. Ballo are 3 puncte rele și în turul 
4 trebuie să învingă sau să facă meci 
nul pentru a intra in turneul final. Cei 
mai bine situați la categoria lui Ballo 
sînt Giingur (Turcia), Gurevici (U.R.S.S.), 
Mehizadeh (Iran). Au fost eliminați Holssi 
(R.P.U.), Gordjiev (R. P. Bulgaria), Farell 
(S.U.A.) și Neuhaus (Elveția).

Pierzînd în turul doi și trei Al. Geantă 
(cat. Dană) a fost eliminat.

★
de șah a R. P. Romîne conduce 
(cinci partide întrerupte) după 
a meciului pe care-1 susține la 
la Budapesta, cu selecționata 

R. P. Ungare
La prima masă V. Ciocîltea a făcut 

remiză cu marele maestru Barcza. Dri- 
mer a cîștigat la Haag, Gunsberger la 
Dely, Troianescu, cu negrele la Szolloszi. 
iar Margareta Perevoznic a invins-o pe 
Honfy. S-a terminat remiză partida Bilek- 
Soos, Radovici a pierdut la Pogats, iar 5 
partide au fost întrerupte.

★
în prima zi a concursului international 

de atletism de la Praga „Memorialul Ro- 
sicky", recordmana mondială la săritura 
in înălțime lolanda Balaș (R. P. Romînă) 
a realizat excelenta performanță de 1,87 
m (cel mai bun rezultat mondial al se
zonului). Proba feminină de aruncarea dis
cului a fost cîștigată 
(U.R.S.S.) cu 55.67 
Romînă) s-a clasat

Echipa 
cu 5—2 
prima zi 
12 mese

de Tamara Press 
Lia Manoliu (R. P. 
locul 4 cu 51,67 m.

m.
pe
•Ar
de baschet a R. P.Echipa feminină

Romine și-a Început turneul în Iugosla
via juclnd la Slavonski Brod cu echipa 
selecționată a Iugoslaviei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 58—26 
(24—161.

Evenimentul sportiv al lunii viitoare 
îl constituie desigur ediția a ll-a a cam
pionatului mondial feminin de hand
bal în 7, pe care o găzduiește țara 
noastră. După cum s-a mai anunțat, 
aceste „mondiale” — la care iau parte 
nouă echipe reprezentative (R. S, 
Cehoslovacă — deținătoarea titlului 
mondial, Danemarca, R. F. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, Japonia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică 
și R. P. Romînă) — se vor disputa în
tre 7 și 15 iulie.

Pentru a afla amănunte cu privire 
la desfășurarea importantei competiții, 
ne-am adresat tov, Tudor Vasile, vice
președinte al federației de specialitate.

— Care este sistemul 
a întrecerilor 1

— Comisia tehnică a 
ternaționale a stabilit ca 
ficipanfe, împărțite în 3 
țină mai întîi meciuri preliminarii, 
fru turul următor se vor califica 
echipe, primele două clasate în 
care serie. Acestea vor fi repartizate 
în două grupe semifinale. Cîșfigăfoa- 
rele grupelor respective vor susține 
apoi meciul decisiv pentru titlul mon
dial.

Componența seriilor preliminarii este 
următoarea : seria A ! R. S. Ceho
slovacă, U.R.S.S., R. F. Germană ; se
ria B : Danemarca, Japonia, R. P. Un
gară ; seria C : R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R.P.F. Iugoslavia.

Meciurile vor fi găzduite de patru

de disputare

Federației in- 
echipele 
serii, să

par- 
sus- 

Pen- 
șase 
fie-

orașe. în Capitală, pe un teren 
cial amenajat în

Azi,
Stadionul Dinamo din 

Capitală găzduiește 
tăzi cu începere de 
ora 10,30 întllnirea 
nală a primei ediții

as
ia 
ii- 

a 
Cupei campionilor eu

ropeni" la rugbj între e. 
chipa Grivi/a roșie și 
puternica formație fran
ceză Béziers. Rugbiștli 
francezi formează o e- 
chipă sudată, cu un Joc

în Capitala 
viguros pe compartlmen- 
tul Înaintării, avind în 
aceiași timp și două per
sonalități cunoscute ale 
rugbiului francez — Da
nos șl Dedieu. Formația 
noastră Grivița roșie va 
alinia pe cei mai în for
mă rugblști. Înaintarea 
romînă are In linia a 
treia puternicul „trio" 
Moraru — Demlan —

Mircea Rusu. Centrii vor 
ii internaționalii Irimescu 
și Wusek, ultimul com
plet restabilit pentru 
me cl

in deschidere, de Ia 
ora 8,45 se dispută me
ciul de fotbal dintre Pro
gresul și Știința Timi
șoara din campionatul 
categoriei A.

spe- 
incinfa stadionului 

Republicii vor avea loc partidele din 
seria C. Echipele din seria A își vor 
susține jocurile la Ploiești, pe terenul 
clubului Petrolul. în ce privește me
ciurile seriei B, acestea se vor des
fășura în două orașe : la Brașov (pe 
terenul „Tractorul”) și la .Sibiu (tere
nul „Luceafărul”). Vreau să adaug că 
terenurile din fiecare oraș au fost pre
gătite special. Jocurile vor fi conduse 
de arbitri din Suedia, 
Austria, Olanda.

— Ce noutăți aveți 
participante I

— Știm că fiecare . ,__ T._
cu toată seriozitatea campionatele din 
acesf an. Pregătirile pe care le fac, 
meciurile de antrenament (fiecare 
echipă a susținut în ultimul timp în- 
fîlniri internaționale) 
tocmai acesf lucru. Vești sosite 
Cehoslovacia arată 
din această țară — actualmente cam
pioane ale lumii — 
mintă. O impresie bună a lăsat pînă 
acum și echipa Danemarcei, al cărei 
joc se caracterizează prin tehnică, 
spectaculozitate, finețe în acțiuni. Cu 
interes este așteptată, printre altele, 
reprezentativa japoneză, despre care 
deocamdată știm că este formată din 
jucătoare foarte tinere : medie de 
vîrstă 21 ani.

— Care este stadiul pregătirii sporti
velor noastre I

— Echipa pe care o antrenează 
C. Popescu și N. Nedef va face totul 
pentru o comportare pe măsura pres
tigiului handbalului romînesc... Aș vrea 
însă să precizez că, deși e vorba de 
același sport, jocul în 7 se deosebește 
mult de jocul în 11, unde echipa 
noastră feminină este campioană mon
dială. Jucătoarele care ne vor repre
zenta au nevoie de o pregătire spe
cială, de calități corespunzătoare. Să 
sperăm că 
experiența 
efectuează 
bin« acest

R. D. Germană,

despre echipele

echipă privește

demonstrează 
din 

că handbalistele

nu vor să se des-

handbalistele noastre, 
și pregătirea pe care 
în prezent vor trece 
dificil examen.

cu
o

cu

Reproducem din publicația brita
nică „THE OBSERVER" un rezumat . 
al însemnărilor făcute la fața lo
cului de ziaristul Arthur Herzog, 
care a pătruns „ilegal" în Angola, 
în urma refuzului autorităților por
tugheze de a-i da viza de intrare.

„Am trecut frontiera Angolei, 
noaptea, mergînd pe jos cu răscu
lații (este vorba de patrioții din 
mișcarea de eliberare națională ■—
N. R.). Eram așteptat împreună cu 
călăuzele mele : din întuneric au 
răsărit angolezii din satele de refu- 
glați situate de cealaltă parte a 
frontierei în Congo. Lunga noastră 
coloană s-a îndreptat spre sud, an
golezii purtînd încărcătura pe cap. 
Pe sute de mile de-a lungul fron
tierei nu se vedea nici un portu
ghez. Fiind singurul alb mi s-a spus 
să-mi acopăr capul cu cascheta, 
iar pe iață să-mi pun o plasă îm
potriva țînțarilor. Răsculații se te
meau de spioni și denunțători.

în sfîrșit cineva a șoptit : „Am 
ajuns în Angola”. In acest ținut de- 
luros, acoperit cu iarbă înaltă 
care cedează treptat locul pădu
rilor mlăștinoase, sînt presărate 
sate. Acolo am găsit un grad de 
organizare la care nu m-am aștep
tat cîtuși de puțin: un angolez des
culț, îmbrăcat cu pantaloni scurți și 
cămașă zdrențuită ne-a ieșit în în- 
tîmpinare cu un bloc notes și ne-a 
cerut în modul cel mai oficial să-i 
prezentăm „pașapoartele", un aci 
care poartă ștampila Uniunii Popu
lațiilor din Angola, partidul politic 
care conduce mișcarea răsculaților 
în partea de nord a Angolei. A- 
cest document a trebuit să fie pre
zentat mereu în fiecare sat la punc
tele de control din adîncul junglei, 
în colibe al căror mobilier se re
duce la o simplă masă.

A doua zi, spre seară, am fost 
opriți de sentinele și curînd am in
trat în Fueese, primul mare centru 
al răsculaților, situat la frontiera de 
sud la 50 de mile în interiorul An
golei. Aceata era „al treilea Fues- 
se", deoarece primul a fost bom
bardat iar al doilea distrus de ploi. 
Acolo mi s-a spus : „Acum sîntem 
bine instalați". Bărbați, femei și co
pii făceau exerciții în piața noro
ioasă în jurul unui stîlp improvizat 
pentru înălțarea pavilionului.

Era un ciudat sortiment de arme : 
puști ale armatei portugheze, o mi
tralieră grea, mitralieră ușoară, 
puști automate, puști de fabricație 
proprie asemănătoare celor folosi
te încă pe timpul eroilor lui Feni- 
more Cooper. Armele erau de cali
tate inferioară. în schimb oamenii 
erau plini de entuziasm.

Mi s-a spus că răsculații atacă 
din ce în ce mai des și mi-au de
scris genul acțiunii militare în care 
s-au specializat.

„înainte luptam în grupuri mari 
dar am constatat că dacă folosim 
patrule mici avem mai puține pier
deri. încercăm să fim. mai opera
tivi".

După un an, nu este ușot să-ți 
faci o idee asupra situației războiu
lui din Angola. Portughezii vorbesc |

numai de ciocniri izolate și nici 
răsculații nu au o idee suficient de 
clară asupra situației generale. Cu 
toate aceetea în rîndul răsculaților 
se petrec acum schimbări importan
te. Una este creșterea intensității 
luptelor, iar cealaltă organizarea 
care are loc în taberele militare.

Regiunile mari au atît un șef mili
tar cît și unul politic și coordonează 
acțiunile militare din teritoriul su-
.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Răsfoind presa străină
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bordonat lor. Regiunile însă nu au 
legătură permanentă între ele și 
fiecare dintre ele acționează inde
pendent, punînd capcane patrulelor 
portugheze și atacînd plantațiile. 
Conducătorii răsculaților afirmă că 
au omorît peste 7 000 de soldați por
tughezi, pierderile lor fiind mult mai 
reduse. Ei spun că au mărit treptat 
capul de pod pe care-1 dețin și că 
acum controlează aproximativ o șe- 
sime din teritoriul Angolei. De 
curînd, rebelii au atacat la o dis
tanță de numai zece mile de capi
tala Luanda.

De fapt, în nordul țării participă 
la răscoală întreaga populație. 
Probabil că acesta și este unul 
din aspectele cele mai grăitoare și 
mai dramatice ale războiului. Răz
boiul a devenit general. Fiecare ia 
parte, adolescentele transportă ar
mament pe cap, femeile gătesc pen
tru cantina comună...

Voința tuturora pare a fi susținută 
de ura pe care o au pentru politica

colonială a portughezilor. Fiecare 
spune că a fost luat de portughezi 
la muncă forțată. Am întrebat un 
grup de soldați, printre care mulți 
erau dezertori din armata portughe
ză și purtau resturile zdrențuite ale 
uniformei, cîți dintre ei au fost bă
tuți cu „palmatorio". Majoritatea a 
răspuns prin ridicarea mîinii,

Nu numai mînia stîrnltă de prac
ticile coloniale ale portughezilor 
este suflul care dă viață răscoalei 
din Angola, ci și dorința d9 inde
pendență națională. în permanență 
auzi rostindu-se ouvîntul „indepen
dență"...

într-o zi Ia orele 11 dimineața am 
auzit zgomot de avioane. Era un 
atac aerian. Un bombardier cu două 
motoqre, un tip vechi de marcă bel
giană, presupun eu, a trecut deasu
pra noastră și. angolezii au tras cu 
tot ce au avut, mitraliere, puști por
tugheze..,

A doua zi au venit mai multe 
avioane. Am văzut cel puțin șase 
bombardiere și un avion cu reac
ție. Ele au bombardat și mitraliat 
timp de trei ore. De data aceasta 
bombardamentul a pricinuit pier
deri. Răniții au venit abia cînd se 
înoptase, de la o distanță de 10 
mile, pe tărgi rudimentare. Răscula- 
ții le-au curățat rănile șl au adminis
trat răniților -pastile de penicilină. 
A doua zi, răniții purtați pe tărgi de 
rudele lor au luat drumul unui spi
tal din Congo.

Portughezii spun că nu au loc 
bombardamente. Acestea au conti
nuat însă și în următoarele zece 
zile. Am plecat de acolo înainte de 
încetarea lor...
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Manifestație la Johannesburg împotriva noilor legi rasiste Inițiate 
de ministrul de justiție al Africii de sud, Vorster. Pe marea pancartă 
purtată de demonstrant! figurează avertismentul : „Vorster, amintește-tl 
de Elchmann".



SCÎNTEIA Nr. 5569

&

u :

I

ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI * -- ★ ULTIMELE ȘTIRI'ÙllTIMELE* ȘTIRI

O puternică manifestare
g prieteniei romîno* sovietice
Presa sovietica despre vizita delegației de partid 
și guvernamentale a U. R. S. S. în

MOSCOVA’ 23 — Corespondentul
Agerpres transmite :

Ca în fiecare zi de la începerea 
vizitei, „Pravda" și alte ziare sovie
tice publică ample materiale și foto
grafii înfățișîndu-i pe tovarășii 
Nikita Sergheevici Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în mijlo
cul oamenilor muncii din țara noas
tră. „Solii Uniunii Sovietice, scriu 
corespondenții „Pravdei", au cutre
ierat aproape întreaga țară. Peste 
un milion de oameni i-au salutat pe 
oaspeții din Țara Sovietelor, de-a 
lungul întregului lor drum. Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice s-a transformat într-o 
emoționantă sărbătoare a prieteniei 
romîno-sovietice, într-o demonstra
ție a unității și coeziunii popoarelor 
comunității mondiale socialiste".

Reportajul consacrat vizitei dele
gației de partid și guvernamentale 
sovietice în Oltenia este intitulat su
gestiv „Poporul romîn se bucură". 
Arătînd că „nu mai poți recunoaște 
yechea Oltenie", autorii reportajului 
Scriu că „afară de sondele petroliere

Relatările

și de exploatările de cărbune la zi 
au apărut aici puternice întreprin
deri ale industriei electrotehnice și 
de prelucrare a lemnului. întîlnirea 
oaspeților sovietici cu oamenii mun
cii din ținutul reînnoit a fost caldă 
și cordială".

Vizita la uzina „Electroputere" și 
mitingul care a avut loc la Craiova 
sînt descrise de toate ziarele sovie
tice de sîmbătă. Titlurile reportaje
lor sintetizează atmosfera în care 
s-au desfășurat întîlnirile delegației 
sovietice cu poporul romîn : „Excep
țională însuflețire și cordialitate“ 
(„Krasnaia Zvezda"), „întîlnire emo
ționantă, de neuitat' („Trud"), „în- 
tîlniri cordiale pe pămîntul Romî
niei” („Moskovski Komsomoleț"), 
„Cordialitate și căldură“ („Selskaia 
Jizn“), „Să trăiască și să se întăreas
că marea frăție“ („Sovetskaia Ros- 
sia“).

Continuînd să publice textele in
tegrale ale cuvîntărilor rostite la 
întîlniri si mitinguri, ziarul „Prav
da" reproduce cuvîntările rostite de

R. Romînă
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov la Lupeni și cuvîntările de 
la Craiova ale tovarășilor Gh. Apos
tol și V. V. Grișin.

„Fiecare întîlnire a solilor poporu
lui sovietic pe pămîntul romînesc 
este emoționantă și unică în felul ei, 
scrie „Izvestia" în reportajul „Va
lea Fericirii", consacrat vizitei la 
Lupeni. De fiecare dată ți se pare 
că nu pot exista întîlniri mai însu
flețite, mai cordiale. Dar atunci cînd 
delegația de partid și guvernamen
tală sovietică în frunte cu Nikita 
Sergheevici Hrușciov sosește într-un 
nou oraș sau sat, te convingi că 
dragostea frățească și generozitatea 
frățească a prietenilor noștri romîni 
nu au 
trecut 
„Valea 
„Viața 
nouă : 
văzut la Lupeni casele frumoase și 
bine amenajate ale minerilor, școli, 
grădinițe de copii și creșe, instituții 
culturale".

margini". Amintind că în 
Valea Jiului era denumită 
plîngerii", „Izvestia" scrie : 
nouă a dat văii o denumire 
„Valea fericirii". Oaspeții au

presei internationale

accraI Lucrările Adunării internaționale
pentru dezarmare nucleară
23 — Trimisul special al 
Mircea Dimitriu, trans- 
capitala Ghanei își con-

în Consiliul statelor din parlamentul indian
DELHI 23 (Agerpres). — Deschi- 

zînd la 23 iunie dezbaterile în pro
blemele de politică externă în Con
siliul statelor din parlamentul in
dian, primul ministru Nehru a spus: 
„Noi trebuie să avem garanția unei 
lumi fără războaie". El a subliniat 
necesitatea imperioasă de a se rea
liza un acord cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nucle
ară. Aceste experiențe sporesc peri
colul dezlănțuirii unui îngrozitor 
război termonuolear.

Referindu-se la realizarea acordu
lui între cei trei prinți în Laos, 
Nehru și-a exprimat părerea că a- 
ceasta va avea o influență pozitivă 
asupra situației din întreaga Indo- 
chină, unde de multă vreme există 
o situație încordată. Nehru a con
damnat rolul S.E.A.T.O. în eveni
mentele din Laos, arătînd că acesta 
s-a oglindit în debarcarea infante
riei marine americane în Tailanda. 
Vorbind despre situația din Algeria

după realizarea acordurilor de la 
Evian, Nehru a condamnat în mod 
hotărît activitatea teroristă a orga
nizației armate secrete (O.A.S.).

-------- -------0.0-------

Dezbaterile Consiliului de Securitate 
în problema Kașmirului

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS : în ședința din 22 iunie a 
Consiliului de Securitate au fost 
zădărnicite încercările S.U.A. de a 
încorda și mai mult relațiile dintre 
India și Pakistan.

După ce la început au adoptat o 
poziție echivocă, Statele Unite s-au 
alăturat în cele din urmă Pakista
nului. Reprezentantul Irlandei a 
prezentat proiectul de rezoluție ela
borat de S.U.A. care pune la în
doială faptul că Kașmirul face par
te din teritoriul Indiei. Repre
zentantul Indiei, Krishna Menon, a 
condamnat cu hotărîre acest proiect 
de rezoluție. Uniunea Sovietică și 
Romînia au votat împotriva proiec
tului de rezoluție irlandez, în urma 
cărui fapt proiectul a fost respins.

ACCRA 
Agerpres, 
mite : în 
tinuă lucrările Adunarea internațio
nală „o lume fără bombe“ care s-a 
deschis la 21 iunie.

După cum se știe, la adunare parti
cipă peste 100 de reprezentanți de 
seamă ai vieții publice, partizani ai 
dezarmării nucleare, sosiți îndeosebi 
din țările Asiei, Africii și Americii 
Latine. Din R. P. Romînă par
ticipă prof, universitar V. 
cu, membru corespondent al 
miei R. P. Romîne.

în prima zi a adunării, 
cuvîntul de deschidere al președin
telui Nkrumah au mai rostit cuvîn- 
tări canonicul John Collins (Anglia), 
reprezentanții Afganistanului, R.P.F. 
Iugoslavia și reprezentantul S.U.A.,

—---------- O© O

Nova- 
Acade-

după

James Wadsworth, fost șef al de
legației permanente a S.U.A. la 
O.N.U.

Intervenția acestuia din 
produs multă surprindere 
participant. Wadsworth a 
ca temă conferinței să nu 
„o lume fără 
fără război”, 
tei propuneri 
limpede din explicația care a înso
țit-o : Wadsworth a arătat fără 
înconjur că referindu-se la o lume 
fără război are în vedere în pri
mul rînd „așa-zisele" războaie de 
eliberare”.

La 22 iunie, conferința s-a împăr
țit într-un număr de cinci comitete 
care urmează să-și desfășoare lucră
rile cu ușile închise timp de patru 
zile.

bombe” ci 
Dedesubtul 
a reieșit

urmă a 
printre 
propus 
mai fie 
„o lume 

aces- 
foarte

Puternice acțiuni de protest împotriva experiențelor 
cu arma atomică efectuate de S. U. A.

• Comitetul pentru problemele de 
politică externă și consfifujionale al 
Sforfingului (parlamentul norvegian) a 
adoptat o rezolufie care condamnă ex
periențele cu arma nucleară.

® Scoțienii participant la „miș
carea pentru dezarmare nuclea- 

au început la 22 iunie mar-

PRAGA. Corespondentul Agerpres 
transmite : Relatînd despre vizita 
făcută la Lupeni de delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, ziarul „Rude Pravo“ ci
tează din cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej aprecierile 
despre trecutul revoluționar al mi
nerilor din acest bazin carbonifer și 
declarațiile despre încrederea ne
zdruncinată a jaoporului romîn în 
forța și unitatea lagărului socialist, 
în triumful politicii de coexistență 
pașnică. Ziarul subliniază că în cu- 
yîntarea sa tovarășul N. S. Hrușciov 
a vorbit despre imensele schimbări 
sociale care au avut loc în țara 
noastră și despre puternica înainta
re a Romîniei pe calea dezvoltării 
economice și culturale.

Ziarele „Mlada Fronta“, „Lidova 
Democracie", „Prace“, „Zvobodne 
Slovo“, „Brana Lidu” și „Zemedel- 
ske Novini” publică de asemenea 
informații și reportaje despre vizita 
înalților oaspeți sovietici în țara 
noastră.

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — A- 

genția Associated Press relatează că 
trenul special plecat din București 
spre Constanța „a traversat cîmpia 
Bărăganului unde ogoarele semănate 
cu grîu se întind cît vezi cu ochii". 
Bărăganul, subliniază corespondentul 
agenției Associated Press, asigură 
cea mai mare parte din producția de 
cereale a Romîniei. In satele și ora
șele situate de-a lungul drumului, 
relatează Associated Press, mii de 
oameni s-au adunat în gări pentru 
a saluta pe oaspeți la trecerea tre
nului.

SOFIA 23 (Agerpres).— Sub titlul 
„Pace și colaborare frățească“, zia
rul „Rabotnicesko Delo“ scrie ur
mătoarele : „Călătoria delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
în frunte cu N. S. Hrușciov pe pito
rescul pămînt romîn s-a transfor
mat într-o manifestare cordială a 
prieteniei și colaborării frățești între 
cele două popoare vecine. Ea este o 
manifestare luminoasă a prieteniei 
și coeziunii țărilor socialiste, a voin
ței lor de a trăi în pace și colabo
rare cu toate popoarele, de a lupta 
pentru pace în Balcani, pentru 
transformarea lor într-o zonă a pă
cii, pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru instaurarea unei păci 
trainice pe întreaga noastră pla
netă“.

Ziarele bulgare publică expuneri 
ale cuvîntărilor rostite de tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov 
la mitingul minerilor de la Lupeni 
și informează despre primirea de
legației la Craiova și despre mitin
gul de la Uzinele „Electroputere“.

Vecinul nostru de la nord — po
porul frate romîn — trăiește zile 
pline de entuziasm, scrie „Zeme- 
delsko Zname". Importanța acestui 
eveniment depășește granițele Ro
mîniei. Cuvintele rostite de N. S. 
Hrușciov pe pămîntul romînesc s-au 
făcut auzite în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii și atrag atenția o- 
piniei publice din toate țările".

★
ATENA 23 (Agerpres). — Presa 

greacă a publicat în aceste zile re
portaje, informații, extrase din cu-

vînțările rostite cu prilejul vizitei 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice în R. P. Romînă. O 
serie de ziare grecești au subliniat 
în comentariile lor dorința de pace 
a Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, atrăgînd atenția în 
același timp că această dorință de 
pace nu trebuie să fie considerată 
o manifestare de slăbiciune. „Dim
potrivă, scrie ziarul „To Vima“, 
domnul Hrușciov a avertizat cercu
rile guvernante ale S.U.A. și ale ce
lorlalte țări occidentale că acela 
care va îndrăzni să dezlănțuie un 
nou război va comite un act de si
nucidere. Uniunea Sovietică are 
toate mijloacele necesare pentru 
respingerea agresiunii“. Ziarele 
„Eleftheria“ și „Kathimerini“ au 
reținut și ele în comentariile lor a- 
cest avertisment.

★
HAGA 23 (Agerpres). — Presa 

olandeză publică știri, articole și fo
tografii despre vizita delegației so
vietice în R. P. Romînă. Cu acest 
prilej ziarele vorbesc despre realiză
rile poporului romîn, despre bogă
țiile și frumusețile țării noastre. 
Astfel, ziarul „Haagsche Post" rele
vă într-un articol faptul că „popu
lația trăiește mult mai bine decît în 
trecut. Seara, restaurantele și cofe
tăriile sînt arhipline iar oamenii sînt 
bine îmbrăcați. Romînia este bogată 
în zăcăminte minerale și dacă în 
trecut, continuă ziarul, ea era mai 
ales o exportatoare de materii pri
me, acum aceste bogății sînt prelu
crate în țară".

■■ ■ =♦♦♦=..

In diverse orașe din Canada au avut Ioc demonstrații de pro
test împotriva experiențelor efectuate de S.U.A. în Pacific. în foto
grafie : un aspect de la demonstrația organizației „Glasul femeilor 
canadiene” in fața clădirii parlamentului. Pe pancarte se vede 
inscripția : „Nu armelor nucleare pentrg Canada".

Mișcare grevistă 
în Ecuador

QUITO 23 (Agerpres). — Agenția 
Reuter anunță că muncitorii petro
liști din Guayaquil, principalùl port 
al Ecuadorului, au hotărît să decla
re grevă în urma respingerii de că
tre compania petrolieră „Anglo- 
ecuadorian“ a revendicărilor lor. 
încă în urmă cu o lună, muncitorii 
au prezentat companiei cererile lor 
care se referă la mărirea salariilor, 
asistența medicală și redeschiderea 
unui număr de 300 de sonde închise 
de societate.

șui din Glasgow la Glen-Douglas 
(situat la 45 de mile de Glasgow) 
în sprijinul cererii lor de a se in
terzice arma nucleară și de a se 
lichida bazele militare. Participau- 
ții la marș poartă pancarte pe 
care este înscrisă cererea de a se 
interzice arma nucleară.

medici din 
protestat 
nucleare 
nucleare 
se spu- 

grupul de’ 
au sporit 
un nivel

» Un mare grup de 
Melbourne 
împotriva 
ale S.U.A. 
efectuate 
ne în petiția difuzată de 
medici din Melbourne, 
radioactivitatea pînă la 
periculos, ceea ce amenință sănă
tatea a milioane de oameni. Medi
cii australieni cer încetarea de ur
gență a experiențelor nucleare.

® La 22 iunie participanții la 
„marșurile păcii" care au sosit in 
capitala S.U.A. din orașele Nash
ville, Hanover și Chicago pentru a 
protesta împotriva cursei înarmă
rilor au postat pichete în fața clă
dirii Pentagonului.

A intrat în funcțiune poliția. 16 
tineri au fost arestați și deferiți 
imediat justiției, procesul lor urmind 
să lie judecat la 26 Iunie. Eliberați 
pe cauțiune tinerii s-au întors în fața 
Pentagonului, reluîndu-și locul în pi
chete.

(Australia) a 
experiențelor 
Experiențele 

în prezent,

BERLIN. La 22 iunie a avut loc 
la biblioteca „I. L. Caragiale" din 
Berlin o manifestare închinată celei 
de-a 50-a comemorări a lui Ion 
Luca Caragiale. Despre viața și o- 
pera marelui scriitor romîn a vorbit 
scriitorul german Maximilian Scheer.

• în Costa Rica se desfășoară o lar
gă campanie de pregătire în vederea 
conferinjei nationale pentru dezarmare 
generală și pace, care se deschide 
astăzi la San Jose. Jn această săp- 
fămînă, organizajiile democratice de 
femei au lansat un apel tuturor femei
lor din Costa Rica în care le cheamă 
să participe la lucrările acestei con
ferințe și să lupte pentru a 
capăt primejdiei unui război

se pune 
nuclear.

æ
VARȘOVIA 23 (Corespondentul 

Agerpres transmite :
într-o corespondență specială din 

București, ziarul „Tribuna Ludu" își 
informează cititorii despre vizita fă
cută de delegația sovietică în frunte 
cu N. S. Hrușciov la Craiova. în co
respondență se subliniază, printre al- 
țele, că „întreaga Oltenie cunoaște o 
dezvoltare rapidă, modernă, pro
ducția ei industrială fiind astăzi de 
15 ori mai mare decît în trecut“.

„Populația Craiovei și colectivul 
iUzinei „Electroputere“ au salutat cu 
nespusă căldură delegația sovietică, 
scrie în continuare „Tribuna Ludu“. 
Drumul prin oraș a prilejuit o pu
ternică manifestare a prieteniei ro- 
mîno-sovietice și a sentimentelor de 
prietenie față de celelalte țări so
cialiste".

Instalarea guvernului 
de coaliție națională 

al Laosului
VIENTIANE 23 (Agerpres). — 

Agențiile â’e presă anunță că la 23 
iunie, după ce prințul Boun Oum a 
prezentat demisia cabinetului său, 
regele Laosului, Savang Vatthana, 
a anunțat oficial instalarea guver
nului de coaliție națională al Laosu
lui în frunte cu prințul Suvanna 
Fumma.

Prințul Suvanna Fumma a rostit 
un discurs în care, printre altele, a 
arătat că guvernul său își va con
centra eforturile în următoarele di
recții : aplicarea în relațiile exter
ne a principiilor coexistenței paș
nice ; dezvoltarea relațiilor de prie
tenie cu toate țările și în primul 
rînd cu țările vecine pe baza ega
lității și respectării independenței și 
suveranității Laosului ; neparticipa- 
rea la nici o alianță sau coaliție 
militară ; nepermiterea înființării 
de baze militare străine sau a fo
losirii teritoriului laoțian în scopuri 
militare; retragerea întregului per
sonal militar străin din Laos. El a 
anunțat, de asemenea, că la prima 
ședință a guvernului va fi discutată 
problema alcătuirii delegației unice 
la Conferința internațională de la 
Geneva pentru reglementarea pro
blemei laoțiene.

Membrii guvernului de coaliție 
națională au depus apoi jurămîntul.

ÎNAINTEA REFERENDUMULUI
Mai este o săptămînă pînă la re

ferendumul cu privire la autodeter
minarea Algeriei. Astăzi s-a anunțat 
că votul va începe în dimineața 
zilei de duminică 1 iulie și va dura 
pînă la 2 iulie, avînd în vedere fap
tul că unele centre sînt izolate. Deci, 
rezultatele oficiale vor fi cunoscute 
la 3 iulie. La Paris nimeni nu pune 
la îndoială că majoritatea covîrși- 
toare a algerienilor vor vota pentru 
independență.

în aceste zile, în Algeria se face 
tot mai simțită apropierea zilei de 
1 iulie. De joi la posturile de radio 
și la televiziune, reprezentanți ai 
partidelor politice cheamă pe al
gerieni să epună „da" pentru inde
pendență. Comisia centrală de con
trol a referendumului, 
ționează pe lîngă 
cutiv provizoriu, 
a »primit 370 000 
de vot de la 
aflați în străinătate. Mulți dintre 
aceștia se află pe teritoriul francez, 
alții în Maroc, în Tunisia, în R.F.G., 
în Belgia, Elveția și Anglia. Toți 
aceștia vor vota prin corespondență, 
în numeroase localități de pe teri
toriul algerian, ca de pildă la Con
stantine, se și desfășoară pregătiri 
pentru sărbătorirea independenței 
Algeriei. După orele de lucru, tine
retul pregătește defilarea și serbări 
populare.

La Alger și în alte mari centre 
viața revine treptat-treptat la nor
mal, desigur cu o anumită șovăială 
după atîtea momente tragice. Oame
nii se duc la lucru, circulația a 
fost restabilită. După oum descriu 
corespondenții de presă, ici-colo 
se mai văd baraje de sîrmă ghim
pată și saci de nisip ; orașul păs
trează încă urmele exploziilor și 
incendiilor, pe zidurile caselor mii 
de găuri mareînd urmele proiectile
lor. Dar pe aceleași ziduri, pe asfal
tul acelorași străzi și șosele, pe ta
bele indicatoare de la răscruci, pre
tutindeni se poate citi acum chema
rea diferitelor partide și grupări po
litice ce îndeamnă pe cetățeni să 
spună „da" pentru o Algeria inde
pendentă.

Dar nu peste tot lucrurile stau la 
fel. La Oran, O.A.S.-ul a anunțat joi 
noaptea, într-o emisiune clandestină 
de radio, că șefii săi nu înțeleg să 
se ralieze celor de la Alger pentru

a ordona încetarea atentatelor, a 
acțiunii „pământului pîrjolit". în ul
timele zile ei au aruncat aci în aer 
o stație de la o importantă conduc
tă de gaz ; joi noaptea o serie de 
explozii au zguduit orașul Bône la 
scurte intervale, O.A.S-iștii au dat 
ioc primăriei și bibliotecii.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă transmit că aderarea O.A.S. 
din Oran la acordul încheiat de că
petenia O.A.S. din Alger, Susini, cu 
Mo.steiai, delegatul ou afacerile

DIN ALGERIA
care func- 

organul exe- 
a anunțat că 

scrisori-cereri 
diferiți algerieni 

Mulți

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Corespondență telefonică
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S.U.A., Dean Rusie, a sositrii și securității naționale, generalul 
Nasution, în postul de șef al sta
tului major al forțelor armate ale 
Republicii Indonezia. în postul de 
șef al statului major al forțelor te
restre a fost numit generalul maior 
Achmed Yani, șeful statului major 
operativ pentru eliberarea Irianului 
de vest.

sîmbătă 
la Roma. în declarația făcută la so
sire, Rusk a subliniat că întrevede
rile pe care le va avea cu persona
litățile oficiale italiene se vor re
feri la problema unității occidentale 
și la anumite chestiuni economice.

BONN. Comisia Bundestagului vest- 
german, constituită pentru stabilirea 
rolului pe care Strauss, ministrul de 
război al R. F. Germane, l-a avut în 
afacerea scandaloasă Fibag, a hotă
rît să sisteze ancheta și interogarea 
martorilor. Afacerea Fibag a fost de
mascată de revista hamburgheză „Der 
Spiegel”, care a dovedit, pe bază de 
documente, 
portofoliul 
îmbogățire

0.0 ......... ■—

TOKIO 23 (Agerpres). — Secjia 
culturală a ziarului „Asahi Shimbun“ 
din Tokio, în colaborare cu Asocia
ția de prietenie r.omino-japoneză, a 
organizat o adunare ieslivă dedicată 
comemorării scriitorului romîn Ion 
Luca Caragiale. In cadrul adunării 
ieslive a luat cuvîntul 1. Obradovici, 
ministrul R. P. Romine în Japonia. 
A luat cuvîntul, de asemenea, Kosei 
Yamakawa, regizor al teatrului Bu- 
geiza, care a prezentat la Tokio piesa 
„O scrisoare pierdută".

TOKIO. Sindicalul salariajilor de la 
bursa de efecte din Osaka a declarat 
o nouă grevă în sprijinul revendicării 
sale de a se plăti salariajilor membri 
ai acestui sindicat un spor de salariu 
în legătură cu scumpirea vieții.

ROMA. în continuarea călătoriei 
sale prin Europa occidentală, secre
tarul Departamentului de Stat al

De asemenea se anunță că pe 
cheiurile portului Oran 6 000 de per
soane trăiesc în așteptarea îmbarcă
rii, iar alte 6 000, pe aeroportul Lai 
Senia, speră să obțină un bilet de 
avion. în legătură cu repatrierile, 
trebuie notat că secretarul de stat 
Robert Boulin a anunțat că între 
1—17 iunie au sosit în Franța din 
Algeria 137 000 de persoane. Este 
semnificativă și scrisoarea fostului 
general Salan, difuzată de France 
Presse. Fosta căpetenie O.A.S. a- 
dresează din închisoare „prietenilor 
săi din 
ziarelor 
soarea 
nul ca _ . .. T- „______
locul" rămînînd pe teritoriul Alge
riei, pentru a coopera au „cealaltă 
comunitate".

în sfîrșit, o ultimă chestiune le
gată de problema algeriană : este 
vorba de acțiunile ultracolonialiști- 
lor conduși de Bidault, refugiați pro
babil în Belgia (ținînd seama că 
ziarul de acolo „La Dernière heure' 
s-a transformat într-un mijloc de 
propagandă a acestor fasciști, pu- 
blicîndu-le scrisorile). Șefii O.A.S. 
anunță că se pregătesc să preia 
puterea în Franța folosind atenta-

că Strauss și-a folosit 
ministerial în scopuri de 
personală.

la bursaNoi scăderi din New YorkVARȘOVIA. în cqdrul simposionu- 
lui „Structura combinațiilor com
plexe", care s-a desfășurat în luna 
iunie la Wroclaw, acad. Raluca Ripan 
a prezentat comunicarea de specialitate 
„Combinajiile complexe ale lelurului 
și aplicațiile lor industriale", iar prof. 
P. Spacu comunicarea „Clase noi în 
combinajiile complexe din grupa a 
opta“. La simposion au participat 
meni de știinjă din 11 jări.

oa-

York", 
agen/ia

altă 
miș-

de la 
zahăr
Mon-

co-
ar-

Su-

prin intermediul

militari ai
„duri” DJAKARTA. Președintele și 

mandantul suprem al forțelor 
mate ale Republicii Indonezia, 
karno, l-a numit pe locțiitorul mi
nistrului prim și ministrului apără-

de
din
aflați în 

de patru

muncitorii 
s-au soli
zi 
pe

fie următoarea : Vigileo- 
și acțiune".

T. VORNICU

Algeria",
cărora le este trimisă scri- 

spre a ii publicată, îndem- 
europenii „să-și găsească semna-

Paris 23 iunie

Aceștia sînt 
să dea 
acestei 

aceea că... se 
sine in-

generale în cadrul organului exe
cutiv provizoriu — ar fi iminentă. 
„Toți principalii șefi 
O.A.S. din Oran, considerați 
(foștii ofițeri Gardy, Godard, Vau- 
drey, Broizat, Gardes), ar ii acceptat, 
de voie de nevoie, principiul acor
dului așa cum a fost încheiat de 
Susini' 
Presse. 
Dufour, 
tulul 1
Legiunea străină, ar fi părăsit de fele și pudurile. Nu este de mirare 
curînd regimentul său staționat în 
Germania occidentală, pentru a se 
duce în secret la Sidi-Bel-Abbès, 
unde, pe baza autorității de care se 
mai bucură în rîndurile Legiunii 
străine, să convingă elementele tur
bulente să evite orice incident și să 
păstreze disciplina.

în schimb, un alt șef militar al 
O.A.S., Chateau-Joubert, ar refuza 
cu îndîrjire să accepte negocierile, 
aceasta fiind cauza ostilității fățișe 
exprimate în ultimele zile într-un 
manifest pe care „comandantul 
O.A.S. din Algeria de est' l-a răs- 
pîndit la Bône. Faptele arată astfel 
că ultracolonialiștii din O.A.S. sînt 
divizați și că prin acordul încheiat, 
ei urmăresc de fapt să-și creeze 
posibilități de a acționa „legal" în 
.viitorul stat algerian.

Pe de altă parte, la Oran se crede 
că șefi Importanți ai O.A.S. ar fi pă
răsit orașul : ar ii vorba de perso
naje prea compromise în activitatea 
ucigașilor din comando și care s-ar 
fi hotărît să fugă la timp.

— arată agenția France 
Pe de altă parte, colonelul 
lost comandant al regimen- 
compus din parașutiști din

că astfel de atentate continuă. Ast
fel este de presupus că acțiunile 
O.A.S.-ului nu se vor termina oda
tă cu ziua referendumului de auto
determinare în Algeria, mai ales că 
printre refugiații de dincolo de Me- 
diterană sosesc în Franța și mem
bri ai acestei organizații. Continua
rea crimelor fasciștilor în Franța 
este posibilă — arată forțele demo
crate din Algeria — deoarece ei 
continuă să se bucure de îngăduin
ța autorităților, lată de ce P.O. Fran
cez cheamă pe toți democrații 
ca în condițiile actuale să nu slă
bească vigilența și lupta comună 
împotriva fasciștilor din O.A.S., care 
vor să săvîrșească în Franța ace
leași crime oribile pentru care poar
tă răspunderea în Algeria.

„Lozinca tuturor antifasciștilor — 
se spune în declarația P.C. Francez— 
trebuie să 
ță, unitate

NEW YORK 23 (Ager
pres). — „Scăderile care 
continuă la bursa din 
Wall Street se amplifică 
și depășesc barierele de 
rezisfenfă preconizate de 
tehnicieni, 
incapabili 
explicafie 
cari decît 
întrejine prin 
sași. Majoritatea pronos
ticurilor au fost dejuca
te" — se spune in co- de bursă sînt derufafi și 
mentariul „Săptămîna își pun întrebarea

bursei din New 
transmis de 
France Presse.

France Presse
lează că joi indicele de 
bursă Dow-Jones a scă
zut din nou cu 12,59 
puncte, atingînd cel mai 
scăzut nivel de ia 26 no
iembrie 1958. Tofi eco
nomiștii și specialiștii a- 
mericani in problemele

va lua sfîrșit această de
gringoladă a valorilor de 
bursă. Agenfia U. P. I. 
relatează că „speranțele 
puse într-o redresare a 
bursei de ac/iuni în cursul 
acestei săpfămini s-au 
spulberat și, din contra, 
valorile medii ale acțiu
nilor au scăzut din nou, 
atingînd chiar ceea ce 
agenfii de bursă denu
mesc „nivelul de 
nică“.

Aspect de Ia un 
recent miting al 
muncitorilor 
fabrica 
Artigas 
tevldeo 
grevă 
luni.

Cu 
greviști 
darlzat 
torll de 
tațlile de 
de zahăr.

lucră- 
plan- 

trestie
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