
f biblioteca Centrală j
Regali I

’ Hun^doara-Deva LÜX’.— ....____ \

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ♦

1® organizatorice temeinice
pentru scurtarea perioadei de recoltare!

Gata de intrat în lan
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Recomandările 
Consiliului Superior 

al Agriculturii
'Irucîf se constată că multe lanuri 

de orz și grîu de toamnă sînt în 
pîrgă — îndeosebi cele din regiunile 
din sudul țării — iar timpul continuă 
să se mențină secetos, se impune 
luarea de măsuri pentru scurtarea pe
rioadei de recoltare, spre a se preîn- 
tîmpina astfel pierderile de cereale 
prin șiștăvire, răscoacere și scuturare, 

în acest scop, Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă să se ia măsuri 
pentru transportarea în cîmp a între
gului utilaj mecanic destina) recoltării. 
Zilnic se va organiza controlul lanu
rilor de cereale și imediat ce aces
tea au aiuns în stadiul de pîrgă, să se 
înceapă recoltatul cu secerători-legă
tori, cu secerători simple și chiar se
ceratul manual — mai ales acolo unde 
cerealele sînt culcate.

Imediat ce s-au creat condiții de 
lucru pentru combine, acestea să fie 
folosite din plin, luîndu-se măsuri pen
tru continua lor funcționare.

în unitățile în care revine o supra
față mare de păioase pe combină, 
este necesar să fie folosite din plin se. 
cerăforile-legăfori și să se execute se
ceratul manual pentru a se scurta ast
fel perioada de recoltare.

Paralel cu recoltatul să se treacă 'a 
eliberarea terenului de paie și la exe
cutarea imediată a arăturilor de vară, 
folosindu-se întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor prin organizarea 
de schimburi de tractoriști care să lu
creze și în timpul nopții.

Aparatul consiliilor.agricole regio
nale, raionale, conducerile S.M.T. și 
G.A.S. trebuie să sprijine organizarea 
temeinică a lucrărilor agricole de vară, 
pentru executarea lor la un nivel teh
nic calitativ superior și înfr-un flmp cît 
mai scurt.

într-una din zilele trecute, 
neața, la sediul Consiliului < 
raional 
Banat, 
ședințe, 
ședințe, 
ria Sechel aveau o scurtă discuție 
despre cele constatate de fiecare 
dintre ei pe teren în ziua preceden
tă. Ca deobicei, în cîteva minute, 
fiecare a arătat ce a găsit pe teren 
și mai alee cum a rezolvat diferite 
probleme, ce tre- _________
buri eint de rezol- --- ~~
vat în cursul 
lei respective, 
data aceasta 
discuta despre 
tuația pregătirilor 
recoltei de cereale.

Care este stadiul acestor pregă
tiri acum, la sfîrșit de iunie, cînd 
de la o zi la alta trebuie început 
recoltatul ?

în raion sînt cultivate cu grîu, orz 
și ovăz peste 31 000 de hectare. Pen
tru strîngerea recoltei în cel mult 10 
zile din momentul cînd se poate in
tra în lan, așa cum prevede planul 
consiliului agricol raional, este ne
cesar ca toate mijloacele de lucru 
să fie pregătite spre a fi folosite din 
plin, să se recolteze manual supra
fețe însemnate. Mașinile care vor fi 
folosite la recoltat — 292 combine, 
274 secerători-legători, 113 batoze 
etc. — au fost reparate la vreme și 
trimise în unitățile agricole. Pentru 
a avea garanția că la intrarea 
în lan toate mașinile vor funcțio
na în bune condiții, consiliul a- 
gricol raional a format comisii de 
tehnicieni cu experiență care, îm
preună cu membrii consiliului agri
col din unitățile agricole, au verifi
cat calitatea reparațiilor. Defecțiu-

, dimi- 
agricol 

Sînnicolau Mare, regiunea 
inginerul Ion Oprea, pre- 
inginerul loan Rusu, vicepre- 
și medicul veterinar Zaha-

nile constatate au fost remediate pe 
loc.

Comitetul executiv, împreună cu 
membrii consiliului agricol raional 
din unități, a luat măsuri pentru o 
temeinică organizare a muncii în 
fiecare gospodărie. Astfel, s-a sta
bilit cîte tractoare sînt necesare la 
recoltat și cîte la alte lucrări (ară
turi, transporturi), au fost instruiți 
mînuitorii de mașini etc.

în anii trecuți,

zi- 
De 
se 
si-

it! raionul Sînnicolau /Mare

pentru strîngerea

o mare cantitate 
de pleavă rezulta
tă la recoltatul cu 
combina se pier
dea pe cimp. Ți- 
nînd seama că 
pleava, în ames

tec cu alte furaje, este o hrană bună 
pentru animale, consiliul agricol a 
indicat ca la fiecare combină să se 
folosească saci de captare a plevei.

Zilele trecute, consiliul agricol ra
ional a verificat spațiile de depo
zitare și a luat măsuri în vederea 
asigurării de noi spații.

Nu a fost scăpată din vedere nici 
problema arăturilor de vară. La a- 
rat vor lucra 92 de tractoare în 
schimbul I și 100 în schimbul II. 
După terminarea recoltării vor lu
cra la arat toate tractoarele.

Mergînd pe teren zi de zi, membrii 
comitetului executiv îndrumă și a- 
jută pe membrii consiliului agricol, 
consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective eă-și întocmească 
planuri operative de muncă în cam
panie spre a folosi din plin mași
nile de recoltat și brațele de muncă.

Cum se reflectă toate acestea în 
unitățile agricole socialiste ? Iată ce 
ne-a relatat cunoscutul șef de bri
gadă de la S.M.T. Sînnicolau Mare, 
tov. Vasile Voichiță, Erou al Muncii 
Socialiste.

— Noi sîntem gata în orice mo
ment să începem recoltatul. Fiecare 
tractorist știe ce are de făcut în 
campanie. Din cele 8 tractoare ale 
brigăzii, 3 vor lucra cu combinele, 
două la secerători-legători, unul la

Un bilanț rodnic

dinColectivul Fabricii de țevi 
Roman a obținut un succes de sea
mă — îndeplinirea planului produc
ției globale și mariă pe semestrul I 
cu 9 zile înainte de termen.

Bilanțul muncii depuse de la în
ceputul anului și pînă 
că aici au lost realizate 
2 177 000 lei și beneficii 
lei

acum arată 
economii de 
de 9 137 000

de

peste plan.
Se îmbunătățesc indicii
utilizare a masei lemnoase

BAIA MARE (coresp. „Scînteii'). 
— Muncitorii forestieri din regiunea 
Maramureș și-au îndeplinit planul 
de producție din primele 6 luni ale 
anului cu mai multe zile înainte de 
termen. Succesele obținute se dato- 
resc extinderii sistemului de organi
zare a muncii în brigăzi complexe 
cu acord global, mecanizării princi
palelor lucrări de exploatare a ma
sei lemnoase și ridicării continue a 
calificării muncitorilor.

în primele 6 luni ale anului, ca 
urmare a îmbunătățirii indicilor de 
utilizare a masei lemnoase, s-au dat 
peste prevederile planului 5 200 
metri cubi bușteni de gatere, 3 400 
metri cubi cherestea, 17 000 metri 
pătrați parchete șl alte produse în 
valoare de 2 200 000 lei.

mestru al acestui an. Ca urmare a 
creșterii gradului de mecanizare a 
unor lucrări din subteran, a folosirii 
unor procedee avansate de muncă 
la extracția cărbunelui, productivi
tatea muncii a sporit simțitor.

Economiile obținute peste plan, 
prin scăderea consumului de lemn 
și prin folosirea mai bună a utila
jelor, se ridică la circa 200 000 lei.

în fruntea întrecerii socialiste s-au 
situat brigăzile minerilor Ion Nico
lae, Victor Cîrciumaru, Vasile Hriț- 
can și Gheorghe Mischie.

termoi- 
rondele

crescut

Colectivul Uzinelor da țevi „Re
publica" din Capitală a raportat 
ieri îndeplinirea înainte de ter
men a planului de producție pe 
primul semestru al anului. Pre
zentăm in fotografia do față pe 
cîțiva din fruntașii uzinei. Jos (de 
la stingă spre dreapta) : Vasile 
Moise și Marin Pavel* strungari, 
Ilie Vasile, electrician, Clement 
Chiorsacu, maistru sculer, Gheor
ghe Neagu, strungar. Constantin 
Bîlbîie, lăcătuș, Vasile Cojocaru, 
laminator. Sus : Simion Sîrbu, 
Gheorghe Vasile și Constantin 
Iordache, laminatori. Dumitru 
Mestecăneanu, inginer la secția 
laminor, Mihai Äpetre, illetor, Ti
beriu Manolache, trefilator, și 
Gheorghe Botezatu, lăcătuș.

(Foto : K. Costin)

Ne scriu corespondenții
voluntari

Vestea îndeplinirii planului pe 
primul semestru de către colectivul 
fabricii „Izolatorul" din Capitală 
ne-a fost transmisă prin telefon de 
către muncitorul VASILE DUMITRU. 
El ne-a făcut cunoscut că, datorită 
mai bunei organizări a muncii și fo
losirii raționale a utilajelor, în între
prindere s-au realizat peste preve
derile planului 22 tone garnituri teh
nice de etanșate, 3,5 milioane do
puri de plută, 56 000 plăci 
zolatoare, peste 50 milioane 
de plută etc.

„Productivitatea muncii a
cu aproape 10 la sută, ca urmare a 
aplicării unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice" — ne-a scris corespon
dentul voluntar ALEXANDRU LIPC- 
SEI de la fabrica de conserve „A- 
vîntul’ din Oradea. Din scrisoarea 
sa reiese că prin măsurile aplicate 
s-a asigurat o mai bună aprovizio
nare a locurilor de muncă cu ma
terii prime și materiale ; au fost me
canizate unele faze de lucru, în 
deosebi operațiile de transport și 
ridicat ; s-au Instalat mai multe ma
șini moderne, iar nivelul general de 
calificare a muncitorilor a crescut.

Asemenea scrisori ne-au mai tri
mis și alți corespondenți voluntari, 
printre care COSTICÄ CIOLAN de 
la Fabrica de produse chimice din 
Mărășești, MIRCEA VLĂDICA de la 
întreprinderea de cariere și balas
tiere C.F.R.-Cluj, MIRCEA SIMIO- 
NESCU de la Uzinele ceramice din 
Ploiești, șl alții.

O nouă cabană 
în Bucegî

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii')* — 
Masivul Bucegi, cunoscut pentru 
frumusețile sale, este vizitat în fie
care an de mii de excursioniști. Pen
tru aceștia a fost dată în folosință 
aici, zilele trecute, o nouă cabană 
turistică — “ ~
este situată pe valea Ialomicioarei, 
la jumătatea distanței dintre caba
nele Bolboci și Scropoasa. în noua 
cabană pot fi 
persoane.

Pentru a se 
lor în platoul 
iarna, la Sinaia s-au început de cu- 
rînd lucrările de construire a unui 
teleferic. Cu ajutorul Iul, excursio
niștii vor fi transportați de la Cota 
1 400 pînă lingă vîriul „Furnica", la 
o altitudine de peste 2 000 m.

Tn aceste zile, tot mai mulți cores
pondenți voluntari din întreprinderi 
vestesc redacției noi succese obți
nute în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Prin scrisori, telegrame, prin 
telefon sau venind personal la re
dacție, el fac cunoscute realizările 
obținute de la începutul anului, sco- 
țînd în evidență experiența bună de 
muncă dobîndită în această peri
oadă.

Electricianul NICÄ BRÄTASIN ne 
scrie că petroliștii din cadrul sec
torului de fora) Liliești, rafonul Cîm- 
pina, și-au îndeplinit planul semes
trial cu 10 zile înainte de termen. 
Ei au forat pînă în prezent peste 
prevederile planului aproape 3 500 
metri și au economisit în decurs de 
cinci luni materiale și manoperă în 
valoare de peste 1 500 000 lei. In 
această perioadă s-a evidențiat, 
prin rezultatele obținute în muncă, 
brigada de foraj condusă de Ion 
Stanciu. Ea a terminat lucrările de 
săpare a unei sonde cu 22 de zile 
înainte de termen, realizînd econo
mii în valoare de peste 250 000 lei.(Continuare în pag. II-a)

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Randamente sporite in abataje

Premieră
teatralăau început în tn- 

tard examenele de
facultăți, școli teh- 
spre

PETROȘENI (redacția ziarului 
„Steagul Roșu'). — Colectivul minei 
Uricani, mină din care se ex
trage cărbune cocsificabil, a reușit 
să-și îndeplinească înainte de ter
men sarcinile de plan pe primul se

ASESORUl

„Cheile Zănoagei". Ea

găzduite zilnic 80 de

ușura accesul turiști- 
Bucegilor, îndeosebi

POPULAR

La secția Ulmenl a gospodăriei agricole de stat Oltenița recoltatul 
orzului este în fol. In fotografiei tractoristul Ion C. Mlhai la lucru.

(Foto i Agerprei)
♦♦

Visul unei nopți de vară1
( ...Se făcea că eram
l arcaș în oastea lui Mi- 
( hal Viteazul. Dinspre 
( apa Neajlovului urca 

larma bătăliei, ghiulele 
f răbufneau înfundat, iar 
f săgețile noastre izbeau 
[ în scuturile otomani- 
( lor cu un zgomot foar- 
( te cunoscut mie. La po- 
[ runcă, ceata noastră 
f porni în iureșul cel 
I.’ mare. Taman atunci, 
I la picioarele mele o 
( ghiulea spartu-s-a cu 
( vuiet spăimîntător...
I Am sărit ca ars din 
( pat. In stradă, lucrăto- 
j- rii întreprinderii de 
( salubritate încărcau, 
L ca deobicei, guno- 
[■ iul. M-am liniștit, am 
( închis ferestrele și am 
l aprins o țigară aștep- 
[• tind ca oamenii să-și 
( termine treaba. De a- 
( bia după vreun ceas 
( am ațipit iarăși.
( ...De data asta, se fă-
( cea că eram într-o pă- 
( dure răcoroasă. Frun- 
( zele foșneau, păsările 
f cîntau, iar undeva, de- 
f parte, se auzea o cio- 
( cănitoare. Eram parcă 
( în excursie cu nevasta 
( și fetita și mă simțeam 
( foarte bine. Dar ciocă- 
f nitoarea se apropiase 
I de noi, pesemne. Ră- 

păiala ei se auzea tot 
( mai puternic.
( M-am trezit leoarcă 

'de sudoare. Sub feres- 
( freie mele un motoci* 
( eilst îșl pornea moto-

ruî. Mergea zece me
tri și se oprea, mal 
dădea la pedală cîteva 
minute și mai iăcea 
zece metri. Și uite-așa, 
am așteptat jumătate 
de oră pînă a ajuns la 
capătul străzii.

lntîmplările de mai 
sus ni le-a relatat în- 
tr-o scrisoare adresată

fenta»
redacției, tov. Mircea 
Barbu, locatar al unul 
Imobil de pe strada 
Frumoasă din Capitală.

Semnatarul scrisorii 
se mai reieră și la alte 
surse de zgomote noc
turne: descărcarea ghe- 
țel la un 
servire a populației, 
transportul mărfurilor 
la magazinele alimen
tare de pe aceeași stra
dă și se întreabă de 
ce la ore tîrzii (9 și 
chiar 10 seara) pot ii 
văzuți și, mai ales au. 
ziți, pe stradă, copii de 
vîrstă preșcolară.

în altă scrisoare, un 
cetățean care 
leșie pe lingă 
Dorobanți, ne 
mează că de la 
tul verii nu mal poate 
adormi Înainte de ora 
!1 noaptea. Cauza: or
chestra grădinii-restau- 
rant „Parcul Doro-

centru de

locu-
Piața 

infor- 
începu-

banți". Coresponden
tul nostru nu cere... 
desființarea acestor 
grădini de vară, dar ar 
dori ca difuzoarele să 
nu amplifice la maxi
mum sunetele orches
trei. In sfîrșit, un alt 
corespondent, locatar al 
unui imobil de pe stra
da Popa Petre ne scrie 
cu umor despre... stri
gătele ce se aud zil
nic sub 
sale, de la 
de flori“, 
pînă Ia „aragaz".

Vara este, prin exce
lentă, anotimpul fe
restrelor larg deschise. 
S-ar cuveni deci mal 
multă grijă față de 
odihna cetățenilor, față 
de liniștea 
lor. Nimeni 
pretenția ., să trăiască 
într-o lume a tăcerii, în 
care muzicanții să ein
te din trompete de 
pislă, iar lucrătorii 
de la salubritate să 
muncească cu mănuși 
de catifea. Dar, prin e- 
fortul comun al unor 
organizații comerciale 
și întreprinderi, precum 
și al comitetelor de 
stradă, al activiștilor 
obștești etc., se 
reduce simțitor 
motele nocturne.

Pentru ca visurile 
nopților de vară să fie 
cît mal frumoase.

ferestrele 
„pămînt 

.gheafă" și

somnului 
nu are

pot 
zgo-

PAUL DIACONESCU

treaga 
maturitate la școlile me
dii de cultură generală 
— cursuri de zi și serale, 
precum si la școlile 
medii de artă. In fața co. 
misiilor s-au prezentat 
cîteva mii de absolvenți 
ai claselor a Xl-a, care 
se vor. îndrepta tn curtnd

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — Recent, la 
Eforie-sud, pe malul la
cului Tekirghiol, s-a des
chis un nou complex de 
băi reci. Noul complex, 
unde pot face zilnic băi șl 
tratament circa 10 000 de 
persoane, este prevăzut 
cu instalații moderne : 
120 de cabine-vestiar, ba
zine pentru nămol, dușuri

spre 
nice, 
prima zi.
susținut 
limba si 
mină.

Tot ieri 
menul de
tele pedagogice de învă
țători.

prcducție. 
candidații 

proba scrisă 
literatura

In 
au 
la 

ro-

a început exa- 
stat la institu-

caldă și rece, 
de răcoritoare

cu apă 
chioșcuri 
etc. De asemenea. în in
cinta băilor funcționează 
un serviciu medical per
manent și 3 puncte de 
prim ajutor deservite de 
medici de specialitate.

Constructorii coaistăn- 
țeni au terminat acest 
complex cu 11 zile mai 
devreme.

CLUJ (coresp. 
„Seinteil“). — Pe 
scena Teatrului Na
tional din Cluj a fost 
prezentată ultima 
premieră a stagiunii 
cu piesa „Febre" 
de Horia Lovlnescu. 
Regia aparține Iul 
Constantin Anatol. 
Din distribuție au fă
cut parte, printre 
alții, Ștefan Brabore- 
scu, artist al poporu
lui, Octavian Cos- 
mufa, Dorina Stan
ca, Marin Aurelian, 
Maria țipan, Gheor
ghe Cosma, George 
Gherasim șl alții.

10 magazine noi 
la Hunedoara

HUNEDOARA (aoresp. „Scînteîi'). 
— Recent B-au deschis la Hunedoa
ra, la parterul blocurilor din Piața 
Teatrului Nou, 10 magazine moder
ne. Printre acestea se numără un 
magazin alimentar cu autoservire, 
magazine de încălțăminte, textile, o 
cofetărie etc.

Intr-un raion din Capitala
Do la începutul anului și pînă acum, 

în raionul „Nicolae Bălcescu' din Capi
tală au fost efectuate o serie de lucrări 
gospodărești-edilitare, printre care repa
rarea de pavaje în suprafață de 40 000 
mp. La această acțiune au participat nu
meroși cetățeni. In cadrul acțiunii de în
frumusețare a raionului, anul acesta au 
fost amenajate spații verzi pe o supra
față de 3 000 mp.

Tot în această perioadă a luat ființă 
semiinternat cu 75 de 
de confecții nr 4. De 
construcție școli de 8 
clasă pe str. Cuza

un 
la 
în 
de 
Giurgiului șl una în comuna Jilava.

locuri la școa- 
asemenea, sînt 
ani cu 24 săli 
Vodă, șoseaua

In fața tribunalului raional 16 Fe
bruarie din Capitală se desfășura un 
proces complicat. Pentru stabilirea ade
vărului se cereau și cunoștințe tehnice. 
In completul de judecată se afla și 
un asesor popular. Era electrician la 
Fabrica de mașini electrice din Capi
tală. El și-a îndeplinit nu numai rolul 
de asesor, c! a dat cu competență și 
lămuririle de ordin fehnic necesare.

Legea prevede că asesor popular 
poate fi propus orice om al muncii, 
cetățean romîn, cu drept de vot, care 
are 23 de ani împliniți. Ca și tova
rășul de la Fabrica de mașini elec
trice, 9 729 de oameni ai muncii au 
fost aleși șl investiți cu mandate de 
asesori populari de către tovarășii lor 
din colectivul în care lucrează.

Ilusfrînd profundul democratism al 
justiției noastre, el sînt reprezentanți 
ai oamenilor muncii, exponent! ai inte
reselor obșfeșfl șl, în același timp, a- 
părătorl al Intereselor legitime ale ce
tățenilor. Veni) direct dlntr-un loc sau 
altul de producție, asesorul popular 
pune în slujba împărțirii dreptății, a 
înfăptuirii legalității populare, expe
riența sa de viață și din producție, 
poziția de clasă, vigilența în spiritul 
căreia este educat. Pentru el nu există 
interese mai presus de acelea ale 
porului, ale oamenilor muncii, alo 
tulul nostru.

Contribuția asesorilor populari

po
sta

ONEȘTI. Una dintre noile magistrale ale tlnărulul oraș,

te 
buna distribuire a justiției este impor
tantă ; ea te aduce stimă ți prețuire 
atît în rîndurile judecătorilor, cît șl 
în ale oamenilor muncii. Exemplul 
bun al respectării legii, al eforturilor 
pentru permanenta întărire a legalității 
populare trebuie să caracterizeze mun
ca asesorilor populari. Uneori, cîte 
un proces ridică, poate, greutăți 
în calea pronunțării unei sentințe. 
Atunci, sfătuitor fără greș este conștiin
ța muncitorească, socialistă a asesorilor 
populari, prezenți în instanță cu drep
turi egale cu ale judecătorilor, ve
ghind împreună cu aceștia la apli
carea justă a legii, așa fel încît apăra
rea intereselor obștești să se îmbine 
armonios cu respectarea intereselor 
personale. Pentru, activitatea pe care 
o desfășoară la tribunal, asesorii 
populari sînt datori să răspundă prin 
dări de seamă în fața colectivelor de 
muncă din care fac parte.

Numărul mare al participanților la 
dările de seamă subliniază caracterul 
de masă al acestor manifestări. In cursul 
anului 1961, asesorii populari au pre
zentat 1317 dări de seamă, la care au 
participat circa 186 000 de oameni ai 
muncii. Mulji dintre cei prezenți 
la adunări au luat cuvîntul; unii 
au pus asesorilor populari întrebări, 
la care au primit răspunsuri lămuritoare. 
Alții au contribuit la discuțiile purtate 
asupra unor aspecte, înfățișate de dă
rile de seamă, privind necesitatea dea 
apăra cu fermitate legalitatea socialis

tă. Cuprinzînd exemple concrete din 
activitatea judiciară a asesorilor popu
lari, dările de seamă și-au atins scopul. 
Ele au dat roade pe tărîmul educa
ției patriotice și cetățenești, aducînd 
totodată o contribuție însemnaîă la 
popularizarea legilor, la prevenirea în
călcării lor.

întors în producție, printre tovarășii 
săi de muncă, rolul celui căruia l-a fost 
încredințat, pe o anumită perioadă, un 
mandat de asesor popular nu’ se înche
ie. Ca unul care cunoaște legile, prin 
exemplu personal, prin sfaturile sale, 
prin poziția sănătoasă pe care o ia 
față de orice abatere, el exercită o 
Influență pozitivă asupra celor din ju
rul său, în spiritul educării respectu
lui față de legile Republicii Populara 
Romîne, al disciplinei în muncă, al a- 
părării avutului obștesc. Aceasta nu o 
uită nici o clipă nici judecătorii tn 
mijlocul cărora lucrează asesorul popu
lar. Ei tl ajută să se pregătească per
manent, să capete cunoștinje juridica 
cît mai largi, cît mal temeinice, îi so
licită contribuția activă la desfășura
rea proceselor, la pronunțarea hotărî- 
rilor.

Nu la fal de bine se înțelege însă 
rolul asesorului popular în unele în
treprinderi și instituții. Sînt conducători 
de unități care refuză pur și simplu să 
elibereze din muncă pe asesor, pentru 
timpul ce-i este necesar, împiedicîn- 
du-l astfel să-ți exercite mandatul. Din 
această pricină întîmpină greutăți tri
bunalul respectiv, care se vede nevoit 
să rețină peste termen pe alt asesor. 
Este greu de crezut că în cadrul unei 
întreprinderi nu se găsește 
litafe de 
perioadă 
nea de a 
gan al 
tîndu-se
că asesorii populari care lucrează 
cadrul lor și-au încheiat misiunea la tri
bunalul respectiv și nu le mai înlesnesc 
participarea la completele de judecată. 
S-ar cuveni, poate, ca acești tovarăși 
să fie puși mai bine la curent cu pre
vederile legale, să fie ajutați să-și cu
noască limpede obligațiile.

Asesorul popular are de îndeplinit 
o sarcină nobilă. Creîndu-l-se cele mai 
bune condiții de către întreprinderea 
unde lucrează și unde a fost ales, aju
tat cu toată atenția de judecători în 
îmbogățirea necontenită a bagajului 
său de cunoștințe juridice, antrenat sis
tematic în munca judiciară, el trebuie 
să-și ducă la îndeplinire cu cinste înal
ta sa misiune. La aceasta îl obligă 
nu numai propria conștiință, simțul lui 
de dreptate dezvoltat — minunate în
sușiri ale omului înaintat — dar și în
crederea acordată de masele de oa
meni al muncii care l-au dat mandat 
să-l reprezinte, să apere interesele 
obștești șl pe cele ale cetățenilor.

EM. MIHAILESCU

o moda- 
a înlocui cu cineva, pentru o 
scurtă, pe cel care are misiu- 
reprezenta masele într-un or- 
justifiei. Alte unități, mu- 
dintr-un raion, consideră 

în



S C I N T E I A

Reactivarea sondelor vechi
trece la repararea sondelor inactive 
trebuie făcute cercetări amănunțite. 
In primul rînd este necesar să fie 
făcut controlul puțului. în acest fel 
se constată dacă se poate lucra sau 
nu. în al doilea rînd, acolo unde 
nu există diagrame electrice, sînt 
necesare operații de carotaj radio
activ. în schelele Băicoi, Cîm
pina, Tîrgoviște aceste lucrări pre
liminare nu se fac întotdeauna. 
Iată de ce în aceste schele reparații
le s-au încheiat la unele sonde fără

Din experiența petroliștilor 
din regiunea Ploiești

de ani în urmă 
o documentație, 

nu co- 
Fostele socie-

Pînă nu de mult timp, sonda ce 
a purtat cîndva numărul 105 putea 
fi găsită numai în hărțile serviciu
lui geologic al schelei Gura Ocniței. 
La fața locului, doar fundațiile din 
beton și un cap de coloană ieșit din 
adine arătau că aici a fost o sondă.

De curînd, mai mulți petroliști 
au propus să fie redată producției 
această sondă. Conducerea schelei 
a apreciat propunerea lor și a în
credințat brigăzii de reparații con
duse de comunistul Ion Dinescu
sarcina să o repare. Membrii brigă- rezultate bune, irosindu-se fonduri 
zii au resăpat o anumită porțiune de 
teren pînă la stratul productiv. După 
aproape 20 de ani — de cînd nu a 
mai dat nici măcar o picătură de 
petrol — sonda produce acum zilnic 
o cantitate însemnată de țiței.

In schela Gura Ocniței există de 
fapt o preocupare susținută pen
tru repararea sondelor inactive. Din 
inițiativa comitetului de partid al 
schelei, a fost format un colectiv de 
ingineri și tehnicieni care, împreună 
cu serviciul geologic, a studiat son
dă eu sondă, a urmărit evoluția pro
ducției lor șl cauzele pentru care au 
fost abandonate. Treaba nu a fost 
deloc ușoară. îndeosebi pentru son
dele forate cu zeci 
nu mai există nici
sau dacă există, datele 
respund realității., 
tați capitaliste aveau interesul să 
ascundă adevărata producție a son
delor, structura geologică a zăcămin
telor exploatate și, de cele mai 
multe ori, întocmeau documentații 
false. Pentru a ieși din acest impas, 
geologii au merș din secție în sec
ție, au stat de vorbă cu numeroși 
muncitori mai vîrstnici care lucrea
ză în schelă, cu petroliști pensio
nari. Maiștrii Gheorghe Marinescu 
și Constantin Cuța, sondorul Hara- 
lambie Căciulă și alții le-au arătat 
locul unde se găsesc unele sonde, 
le-au povestit despre modul cum au 
fost forate, ce producție aveau cînd 
au fost abandonate de capitaliști.

Sînt folosite cu succes și meto
dele moderne de cercetare a sonde
lor. Este vorba mai ales de caro
tajul radioactiv. „Ochiul atomic“, 
cum numesc petroliștii această me
todă, îi ajută la stabilirea poziției 
straturilor petrolifere și la punerea 
lor în valoare. Munca celor 8 bri
găzi de reparații capitale este 
bine organizată. Conducerea schelei 
s-a străduit să le creeze condiții 
optime de lucru, le-a înzestrat cu 
utilajele necesare. Așa a 
bil ca în ultimii 2 ani să 
rate și redate producției 
de sonde inactive, care
schelei sporuri însemnate de pro
ducție.

Și în alte schele petroliere din 
regiunea Ploiești — la Boldești, 
Tîrgoviște, Urlați — au fost reacti
vate un număr mare de sonde. în 
schela Boldești, de pildă, au fost 
reactivate numai în acest an 7 
sonde. Conducerea schelei a inițiat, 
pentru muncitorii care lucrează în 
sectorul de reparații-sonde, cursuri 
de ridicare a calificării lor. La 
aceste cursuri ■ se predau ătît tecții 
de cultură generală — matematică, 
fizică, mecanică etc. — cît și cu
noștințe de specialitate.

Sondele care urmează să fie re
parate trebuie alese cu multă grijă. 
In mod obișnuit, înainte de a se

este mai puțin de lucru, fiind evi
tate cele unde e nevoie să fie exe
cutate lucrări mai grele. Această 
practică greșită trebuie combă
tută, deoarece tocmai la astfel de 
sonde se obțin sporuri mari 
de producție. Ce folos, de pildă, 
că schela Cîmpina a reparat 
de la începutul anului și pînă acum 
9 sonde inactive, cînd de la toate 
se obțin numai cîteva tone de țiței 
pe zi ? Aceasta este una din cau
zele care au făcut ca schela să 
nu-și realizeze planul la producția 
de țiței din sondele reactivate.

Cu cîteva luni în urmă, brigada 
de reparații condusă de maistrul 
Nicolae Ghinea din schela Băicoi a 
primit sarcina să repare una din 
sondele inactive ale schelei. Pentru 
a putea repune sonda în producție 
era necesar să se repare o porțiune 
de teren. De mai multe ori a fost 
perforată coloana și s-a încercat 
dirijarea sondei spre stratul produc
tiv și de fiecare dată membrii bri
găzii nu au reușit. Pînă la urmă 
sonda a fost părăsită, cheltuindu-se 
o sumă destul de însemnată.

repartizate pentru reparații capitale, 
în același timp, există tendința 
de a repara numai acele sonde unde

Partea a doua

loc la trecerea

plauzibile

Sub acest titlu, Editura Științifică 
publicat în limba rornînă însem-

această 
turbine 
toii, de 
calitate.

slabă calitate și aii un 
ridicat.

★

sondelor inactive este o

ocupă de raționamentul 
pe care autorul îl nu-

Culegere de probleme 
de fizică generală

— Lucrarea putea fi dusă pînă 
capăt dacă eram înzestrați cu toate 
utilajele necesare — ne spune mais
trul Nicolae Ghinea. La 
sondă, aveam nevoie de 
scurte cu diametrul de 5 
pene de deviere de bună

Acest fapt nu este întîmplător. La 
unele schele petroliere din regiunea 
Ploiești brigăzile de reparații sînt 
dotate cu utilaje vechi, care au pro
ductivitate scăzută. Din această cau
ză reparațiile unor sonde se prelun
gesc în mod nejustificat, mărind 
prețul de cost al lucrărilor. Această 
atitudine față de munca brigăzilor 
de reparații-sonde pornește de la Di
recția generală foraj-extracție din 
cadrul Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, care s-a preocupat 
insuficient de activitatea acestor 
brigăzi, de rezultatele muncii lor. 
Petroliștii propun să se studieze 
posibilitatea ca industria noastră 
constructoare de utilaj petrolier să 
fabrice și asemenea utilaje și scule 
specifice muncii brigăzilor de repa
rații, cum sînt : trolii ușoare, freze 
pentru coloane, tije pătrate și pră
jini de foraj de 3,5 țoii, clești și al
tele. Pînă nu de mult, penele de de
viere erau fabricate la Uzina me- 
canică-Cîmpina. Acum, aici nu se 
mai construiesc aceste scule. Din 
lipsa pieselor, unele schele își con
fecționează singure aceste scule din 
prăjini grele de foraj. Aceste pene 
sînt însă de 
preț de cost

Repararea 
sursă importantă de sporire a pro
ducției de țiței. Acest lucru contri
buie totodată la exploatarea mai 
completă a rezervei de țiței conți
nută în straturile petrolifere. Iată de 
ce este necesar ca în toate schelele 
să se studieze posibilitățile existente 
pentru a fi redate producției sondele 
inactive și să se acorde toată aten
ția organizării muncii brigăzilor de 
reparații.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

Plimbare de seară în împrejurimile taberei pionierești

■o®o

Gata de intrat în lan
(Urmare din pag. I-a)

Cărți noi științifice și tehnice
Studiul cristalelor cu raze X

Editura Tehnică a publicat lu
crarea „Studiul cristalelor cu raze 
X" de C. Mastacan și Al. Ciocănel. 
In prima parte a volumului, autorii 
dau unele elemente de cristalogra
fie necesare cunoașterii stării ma
teriei cristalizate.
a cărții cuprinde descrierea fe
nomenelor care au
razelor X prin cristale, proprietățile 
razelor X șl metodele de analiză a 
cristalelor cu ajutorul acestora, apa
ratura întrebuințată și modul de in
terpretare a roentgenogramelor ob
ținute.
Matematica și raționamentele

Lucrarea In două volume „Mate
matica șl raționamentele plauzibile", 
de George Polya, a fost tradusă 
recent din limba engleză și adap
tată după ediția în limba rusă, de 
Editura Științifică. în primul vo
lum, autorul dă unele răspunsuri 
privitoare la căile pe care se do- 
bîndesc cunoștințe noi în matematică 
șl tratează despre inducție și ana
logie în matematică. .Volumul al

In învăfămîniul de partid de la orașe

La încheierea anului școlar

doilea se 
inductiv, 
mește raționament plauzibil.

Printre ghețurile Arcticii

a
nările lui Konstantin Badighin, co
mandantul spărgătorului de gheață 
„Gheorghi Sedov", despre deriva 
prelungită timp de 27 de luni în O- 
ceanul înghețat de Nord. Deriva s-a 
desfășurat în perioada 1937—1940 și 
a fost una dintre cele mai remarca
bile expediții din istoria explorării 
Bazinului Arctic Central întreprinse 
de exploratorii din U.R.S.S. și din alte 
țări. Echipajul acestei nave obișnuite 
din flota comercială sovietică a e- 
fectuat un complex de observații 
științifice deosebit de interesante, 
care au îmbogățit esențial cunoștin-^ 
țele despre natura Bazinului ArctiûV 
Central.

Editura Tehnică a început publi
carea ediției a Il-a revăzute a lu
crării „Culegere de probleme de fi
zică generală" de S. P. Strelkov, 
I. A. Elțin, I. A. Iakovlev, (traduce
re din limba rusă). Volumul I, apă
rut recent, conține probleme de me- 
canică, electricitate, oscilații elec
tromagnetice și unde, care au fost 
rezolvata de-a lungul mai multor ani ; 
de studenții de la Facultatea de fi
zică a Universității „M. V. Lomono
sov" din Moscova.

Fonetica limbii engleze

fost posi- 
fie repa- 
peste 50 
au adus

irigat, altul la presa de balotat paie 
și unul la transport. Vom mai primi 
unul sau două tractoare, pe care le 
vom folosi la arat. Noi însă am or
ganizat treburile în așa fel îneît să 
executăm arăturile chiar dacă nu 
vom mai primi alte tractoare. Și 
iată cum : vom lucra la recoltat de 
dimineața pînă seara, iar noaptea 
vom efectua arături. Pe tractoare, 
în schimbul II, vor lucra colecti
viști calificați în meseria de tracto
rist, care în cursul anului lucrea
ză. în diferite sectoare de activi
tate ale gospodăriei colective. Oa
menii care vor deservi batozele, 
combinele și secerătorile-legătoii 
au fost aleși și instruiți. Vom ter
mina recoltatul întregii suprafețe tn 
mai piițin de 10 zile.

Pe bună dreptate consiliul agri
col raional a dat indicația ca la 
fiecare combină să se atașeze saci 
pentru captarea plevii, a spus tov. 
Voichiță. Noi ne-am gîndit însă să 
nu folosim saci, ci un fel de bun-

căre din șipci și carton. Costă foar
te puțin și sînt mult mai. practice. 
Acestea se așează pe combină și 
descărcarea se face prin răsturna
re in aîteva secunde, odată cu des
cărcarea sacilor cu grîu.

La gospodăria colectivă din lecea 
Mare s-a întocmit un plan amănun
țit pentru strîngerea recoltei, în 
care se arată cum și unde vor lu- 
ora combinele, eecerătorile și ba
tozele, cîți oameni le vor deservi, 
cum se va face transportul etc.

Conducerea gospodăriei și-a în
tocmit și un plan intitulat : „Plan o- 
perativ în campania de recoltare în 
caz de timp nefavorabil".

Astfel de
pentru buna desfășurare a strînge- 
rii recoltei s-au făcut și la gospo
dăriile colective din Saravaje, Ce- 
nad, Tomnatic etc. din raionul Sîn- 
nicoiau Mare. Aceasta dovedește 
că, sub îndrumarea comitetului ra
ional de partid, consiliul agricol 
raional a reușit să organizeze te
meinic compania de recoltare a ce
realelor.

pregătiri minuțioase

în sirînsn Isgă^urâ cu via^a
în acest ap școlar, la Atelierele 

de reparat material rulant, Nicolina 
au funcționat 27 de cercuri și cursuri 
de partid; îh cele mai multe dintre 
ele au avut loc convorbirile recapi
tulative. Discuțiile au fost vii și in
teresante, aducînd o contribuție 
efectivă ïa cunoașterea aprofundată 
de câtré membrii de partid și oa
menii muncii a politicii și hotărîrilor 
partidului, la înarmarea lor pentru 
a le putea înfăptui în cît mai bune 
condiții la locul de muncă.

In toate cele 5 cercuri de écono
mie concretă, de pildă, temele puse-- 
în discuție la prima convorbire au 
fost dezbătute în strînsă legătură cu 
sarcinile concrete economice, cu po-; 
sibilitățile existente în întreprindere ■ 
de valorificare a noi rezerve inter- . 
ne. pentru îmbunătățirea calității 
produselor și realizarea de economii. 
Referindu-se la problemele ridicate 
în expunerea tovarășului Gheorghe • 
Gheorghiu-Dej în fața activului de 
partid din regiunea Iași, mai mulți 
cursanți au subliniat necesitatea in
troducerii pe scară mai largă a noii 
tehnologii și ridicării continue a ni
velului profesional al muncitorilor.

în convorbiri s-a scos în evidență 
aportul cercurilor de economie con
cretă la realizările obținute în acest 
an de colectivul atelierelor. (După 
ziarul „Flacăra lașului”).

Un rnsjloc de îmbunăiâțîre 
a muncii

Felul tn care s-au desfășurat con
vorbirile recapitulative tn cercurile 
de studiere a Statutului P.M.R. de la

Fabrica de ciorapi din Timișoara a 
arătat că majoritatea celor înscriși 
în aceste Cercuri au studiat cu rîv- 
nă, realizînd progrese în pregătirea 
lor politică și ideologică. Dezbătînd 
temele puse în discuție, participanții 
au vorbit pe larg despre principiile 
de organizare a partidului nostru, au 
explicat însemnătatea centralismu
lui democratic, a respectării cu 
strictețe a normelor leniniste ale vie
ții de partid, a disciplinei de partid 
ele. Aproape la fiecare problemă 
discutată s-au făcut referiri la sar
cinile ce revin membrilor și candi- 
daților d9 partid, la felul cum ei 
muncesc pentru continua -întărire a 
organizațiilor de partid și »creșterea 
rolului lor conducător în lupta pen- 

„ tru aplicarea politicii partidului.
ȘTEFAN NOSAR 

membru al biroului organizației 
de bază, dé la Fabrica 

de ciorapi din Timișoara

Cînd se pierde din vedere 
esențialul

Din carnetul scriitorului jVI ECANIZATO

Convorbirile recapitulative care 
încheie anul școlar în învățămîntul 
de partid constituie un important 
ajutor pentru cursanți in consolida
rea rezultatelor obținute în timpul 
anului. Bineînțeles, pentru aceasta 
este important ca ele să fie axate 
pe principalele teme studiate, să asi
gure însușirea problemelor de bază 
ale învățăturii marxist-leniniste în 
strînsă legătură cu problemele cele 
mai actuale ale politicii partidului. 
Spre a-i ajuta pe propagandiști în 
conducerea acestor convorbiri, or
ganele de partid au indicat pentru 
fiecare formă de învățământ pro
blemele care să fie dezbătute.

La cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul I de la Revizia de va
goane C.F.R.-București, propagandis
tul nu a ținut seama însă de aceste 
indicații. In loc să pună în dis
cuția cercului momentele principale 
din timpul activității ilegale a parti
dului, el a cerut cursanților să de
scrie și să enumere diferite fapte și 
evenimente de mai mică însemnă
tate. In noianul de date și fapte is
torice care au fost citate, nu s-au 
reliefat însă suficient anumite idei 
și concluzii pe care le pun în lumină 
faptele istorice.

La cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul II, de la, Uzinele 
„Grivița Roșie", secția longeroane, 
din cauza discutării prea amănun
țite a evenimentelor petrecute în 
prima etapă a revoluției populare, 
n-a mai rămas timp suficient pen
tru aprofundarea problemelor din 
etapa a doua a revoluției — etapa 
revoluției socialiste —• și în mod 
deosebit a problemelor actuale ale 
desăvîrșirli construcției socialiste. 
In orientarea discuțiilor, propagan
distul n-a insistat îndeajuns asupra 
explicării unor idei și aprecieri cu
prinse în hotărîrile Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., precum și în ulti
mele documente ca, de pildă, mate
rialele sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale consacrate înche
ierii colectivizării.

Insistînd în mod excesiv asu
pra unor date și fapte, orientând 
convorbirile recapitulative mai mult 
înspre memorarea lor decît spre 
însușirea învățămintelor ce se des
prind din ele, spre aprofundarea pro
blemelor actuale, se reduc de fapt 
eficacitatea convorbirilor, rolul lor 
educativ.

o»o---------

Lucrarea lui Mlhall Bogdan, pu- . 
blicată de Editura Științifică, își pro
pune să prezinte și să analizeze 
pronunțarea limbii engleze literare. • 
Ea se adresează celor care 
să-și însușească 
gleză vorbită în 
Anglia, precum 
Statele Unite ale

vor 
corect limba en- 
zilele noastre in 
și cea vorbită în 
Americii.
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W^rimul tractor de la Brașov a fost de fapt 
primul pas al noii noastre agriculturi. 

Tractorist, în dicționar, înseamnă „persoană 
care conduce un tractor". Ni se pare insufi
cientă această definiție. în orice caz, depășită. • 
Tractoristul este de fapt un făuritor al noilor ' 
recolte milionare. Unul din factorii de prim or- 1 
din ai revoluției ce se petrece în agricultura ; 
noastră socialistă.

Tractorist e și Constantin Bugnariu din Lun- 1 
câni (regiunea Cluj). Odinioară a fost slugă 
la. groful din sat, la cai. Apoi a lucrat pe la 
chiaburi, cioban. Repeta biografia părinților. Și 
a bunicilor. Socialismul i-a dat însă o altă bio
grafie. Eliberat de la stăpîn, învățînd o mese
rie, Bugnariu a devenit un stăpîn al brazdelor. 
E bucuros, spune, cînd vede rămînînd în urma 
mașinii pe care o conduce pămînt negru, ne- 
sfîrșit. La început, neîncrederea sătenilor, fi
rească, l-a întâmpinat și pe el. Cum să pră
șești porumbul cu tractorul? N-o să crească ni
mic. Numai cu sapa se prășește. Altfel se usucă 
porumbul. Și benzina, și... Și încă o sută de și. 
Astăzi, firește, în Luncani toți 
să se efectueze mecanic. Toate, 
te mai bine, buruiana începe 
rară.

Cu calul, cu vaca prinsă în 
ara. Scormonea. Mai ales dacă pămîntul era 
puțin mai întărit de soare. Plugul sărea din 
brazdă, reintra, cotea, ca bolnav. Pămîntul nu 
era lucrat, era chinuit, își amintește Bugnariu.

Acum, brigada de mecanizatori din Luncani, 
desfundînd un deal pentru vie, a tras brazde 
pînă la 75 de centimetri adîncime. Tractorul 
înseamnă forță.

Bugnariu lucra și înainte în agricultură, la 
Luncani. In sat nu erau, insă mecanici. A ple
cat la S.M.T. și s-a calificat. Și din ’54 lucrează 
numai la gospodăria colectivă din Luncani. In 
perioada de vîrf, calendarul rămîne doar pe 
perete cu împărțirea lui firească. Pentru 
Bugnariu insă duminica e o zi ca oricare alta. 
Și pentru toți tractoriștii. Grîul copt se scu
tură, nu așteaptă pînă luni. Și la semănat la 
fel. Cînd e de pus mâna, nu 'trebuie pierdută 
nici o oră. E timpul cînd secundele sînt dé 
aur. Brigada din Luncani s-a clasat în marea 
bătălie a recoltelor de anul trecut pe locul prim 
în S.M.T. Iar Bugnariu, pentru a doua oară în 
ultimii doi ani, printre mecanizatorii fruntași. 
Argumentele succesului sînt simple : timpul a 
fost valorificat complet. Mașinile — îngrijite

de DUMITRU RADU POPESCU

vor ca muncile 
Porumbul efeș- 
să fie tot mai

jug, plugul nu

zilnic. Iar tractoriștii n-au fost cîțiva inși, fie
care cu volanul său; ei au format o adevărată 
echipă. O piesă defectată îi strîngea pe toți la 
sfat. Fiindcă boala unui tractor aducea 
prejudicii tuturor, nu unui singur ins din
tre ei. Un tractor rămas inutil pe brazdă ar 
fi fost o rușine pentru toți. Și roadele s-au vă
zut la bilanț. 
Alături de Bugna
riu și, ajutați de 
el, s-au ridicat alți 
buni mecaniza
tori, printre care 
Virgil Urcan, Lau- 
rențiu Nemet și 
Nicolae Baciu — 
oameni harnici și 
pricepuți, prețuiți 
de tovarășii lor de 
muncă și de co
lectiviști. Ultimi
lor doi, Bugnariu 
le-a dat recoman
dări pentru a fi 
primiți în partid. 
Fiindcă se cunosc 
și muncesc de 
mult timp îm
preună. Dintre ti
nerii din sat au mai fost calificați Nicolae 
Danciu și loan Cociș. Iar acum, alții sînt pe 
cale de a deveni mecanizatori.

Să fie profesor de mecanică, în plină cam
panie, a devenit ceva obișnuit pentru Bug
nariu. Dar lecțiile nu se pot opri la descifra
rea motorului și la memorarea timpilor de 
funcționare. Tinerii trebuie să învețe să de
vină oameni întregi. Iar „micile patimi”, deși 
în nici un fel de muncă nu pot fi trecute cu 
vederea, aici chiar că n-au ce căuta. Bună
oară, un mecanizator care întrece măsura la 
băutură, nu se păgubește doar pe el. A absen
tat o zi : sa piardă salariul, e ușor de zis. Dar 
o zi poate compromite munca unui an. Vremea 
e schimbătoare și ploaia ce n-a căzut azi, mîi- 
ne poate să bată în rafale. Secundele sînt de 
aur. Trebuie să se știe foarte bine acest lucru.

Jfflxemplele sînt cel mai bun abecedar. Con- 
^-Aștiinciozitatea, dragostea față de meserie 

și spiritul de colectiv întregesc profilul unui 
om. Bugnariu, Baciu și Nemet, vara trecută, cu 
trei combine, au recoltat în cîteva zile 250 
de hectare. Toți trei, ca un singur organism.

Iar în toamnă, Baciu și Nemet, înainte cu două 
tractoare, arau — Bugnariu, în urmă, discuia. 
Apoi venea Urcan, semănînd. Patru tractoare, 
trecînd peste cîmpuri, ca un singur organism. 
In urma lor rămîneau lucrările complet exe
cutate, pe zeci de hectare. Campania de pri
măvară i-a găsit din nou unul lingă altul. Au 
fost zile de muncă intensă. însămînțatul l-au 
terminat primii pe raion. Sînt în fruntea 
muncilor de întreținere a culturilor și se pre
gătesc cu toate forțele pentru bătălia recol
tării. Exemplul lor e o școală bună pentru vii
torii mecanizatori.

Spuneam că mecanizatorii sînt, alături de 
colectiviști, făuritorii de nădejde ai vii

toarelor recolte milionare. Și de felul cum lu
crează ei depinde avîntul agriculturii noastre.

Depinde cînd și cum ari, semeni, seceri. 
Loturile experimentale de anul acesta vor avea 
o mare putere de convingere. Să realizezi cinci 
mii kg de boabe la hectar nu e tocmai ușor. 
Dar tractoriștii, prin felul cum vor munci, cot 
la cot cu colectiviștii, vor demonstra practic 
că această cifră e numai o treaptă spre mai 
sus. La Luncani, lotul experimental cuprinde 
40 de hectare. Și mecanizatorii sînt hotărîți să 
participe și ei cum se cuvine la demonstrația 
de care aminteam mai sus.

Mecanizatorii lucrează pentru ei, pentru fa
miliile lor. „Ne-am înșela singuri, spune Bug
nariu, dacă am lucra de mîntuială". îl privesc 
încă o dată : e masiv, bronzat de soarele șl 
de aerul tare al cîmpurilor pe care lucrează. 
Uriașul din fața mea zîmbește unui gînd vi
sător. „Totul va fi bine", continuă apoi. Și 
iarăși tace visător. Și eu îmi amintesc de fe
tița lui. E la elementară ; probabil acum Bug
nariu se gîndește și la ea. înainte îmi spusese 
că vrea ca fetița să devină inginer agronom 
și să muncească apoi în gospodărie, la Lun
cani. „Da, anii vor fi bogați, continuă. Eu sînt 
din Luncani. Lucrez în Luncani. Cunosc fie
care colț de pămînt, fiecare lot. Știu ce poate 
pămîntul din orice parte a satului. Știu unde 
și cum trebuie dusă bătălia".

Fiindcă în fiecare an se dă o bătălie. Meca
nizatorii sînt ?i un fel de ingineri ai cîmpu
rilor. Cursurile din iarnă sînt complexe și cu
noștințele de pură agronomie sînt mereu mai 
vaste. A dispărut noțiunea de „persoană care 
conduce un tractor”. Tractoriștii de azi sînt, 
cred, ceea ce vor fi agricultorii viitorului. 
Adică, în același timp, mecanici, gospodari, 
ingineri.

Schimb de experiență între
BUZĂU (cotesp. „Scînteii“). — în 

multe comune ale orașului și raio
nului Buzău există o veche tradiție 
în creșterea viermilor de mătase. 
Pentru extinderea experienței do- 
bîndite, Consiliul agricol regional 
Ploiești a organizat ieri la Buzău

sericicultori
u.n schimb de 
participat 500

S-a stabilit 
pentru extinderea creșterii viermi
lor de mătase în diferite gospodării 
colective din zona de deal a regiunii 
Ploiești.

experiență la care au 
de colectiviști.
un plan de măsuri
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Atelierele „9 Mai" din Cașfitală. 
Montorii Gheorghe Crețoscu și Ște
fan Croitoru fac ultimele finisări la 
benzile transportoare, înainte ca ele 
să fie expediate.
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TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ 

(Parcul Herăstrău) : VĂDUVA VESELĂ
— (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VĂ PLACE — (orele
19.30) .

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS
— (orele 18).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), 1 Mai (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Serii (15; 17; 19; 21). 
UN OM TRECE PRIN ZID : Republica 
(10; 12; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), V. Alec- 
sandri (15; 17; 19; 21), București (9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20,30), Stadionul Di
namo (20,30), Grădina Progresul (20,30), 
Grădina I. C. Frlmu (20,30), V. Roaită (10; 
12; 15; 19; 20,45 — grădină 20,30), Volga 
(10,30; 15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : 
Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Maxim Gorki (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15;
20.30) . SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTA rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Gh. Doja (10; 12; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadio
nul Republicii (20,30), Stadionul Giulești 
(20,30). Arenele Libertății (20,30). DACĂ 
ȚII LA MINE — cinemascop : Lumina 
rulează în continuare de la orele 10 
pină la orele 15,15, după-amiază 17; 19; 
20,45). COMEDIANȚII ; Central (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19,45; 21), Miorița (10; 12; 
16,30; 18,45; 21). BUFONUL REGELUI : 
Victoria (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30; 21,30). PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII — 13 Septembrie (10; 
11). CASA SURPRIZELOR : 13 Septem
brie (12,15; 16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la brele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. TOM 
DEGEȚELUL : Tineretului (11; 15; 17;

19; 21). BĂTRÎNUL ȘI MAREA : înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30; 18; 20,30), 
Alex. Sahla (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21
— grădină 20,30). CARMEN DE LA RON
DA ; Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21).
FOCURI ÎN MUNȚI : Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (16; 18; 20); grădina cinematografu
lui Libertății (orele 21). CERUL INFER
NULUI : Libertății (în sală) — spectaco
lele încep la orele 10; 12; 14; 16.30;
18,30; 20,30. RAZE PE GHEAȚA ;
8 Martie (15; 17; 19 — grădină 20,30),
10 Februarie (16; 18; 20). ARTICOLUL 
420 — ambele serii : Gri vița (9; 12; 15; 
18; 21). OMUL AMFIBIE rulează la ci
nematograful C-tin David (14,30; 16,30; 19; 
21,15). POMPIERUL ATOMIC : Unirea 
(11; 15; 17; 19 — grădină 20.30), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). UN 
MECI NEOBIȘNUIT : T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). AGRAFA ALBĂ : Munca (16; 
18,15: 20,30). VIRSTA DRAGOSTEI ; Popu
lar (16; 18,15; 20,30). ÎNVIEREA — ambele 
serii : Floreasca (16,30: 20.15), Arta (10,30;
— grădină 20,15). AUSTERLITZ — cine
mascop (ambele serii) : M. Eminescu 
(14,30; 17,30; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Iile 
Pintilie (15; 17; 19 — grădină 20,30). EX
PRESUL DE SEARĂ : 8 Mai (15; 17; 19; 
21). DUELUL N-A AVUT LOC : Lucea
fărul (15; 17; 19 — grădină 20,30), MEXI
CUL CINTÄ : G. Bacovla (15; 17; 19; 21). 
CAIDUL rulează la cinematograful 
Olga Banele (15; 17; 19 - grădină 20,30). 
COCOȘA Tul — cinemascop : 30 Decem
brie (10; 14,30; 16,45; 19; 21,15). ULTIMA 
NOAPTE PE TITANIC : Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). ȘOFERII IADULUI ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(11; 14; 16; 18; 20). CARTEA JUNGLEI : 
Grădina 13 Septembrie (20,30). HANUL 
DIN SPESSART : Grădina Moșilor (20,30). 
APARTAMENTUL — cinemascop : Gră
dina T. Vladimirescu (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Decada propagandei tehnice 
la uzina „Semănătoarea". De la cariera 
de piatră la fabrica de ciment. Pe șan
tierele centralelor și liniilor electrice. 
Program muzical. distractiv susținut de 
orchestra și soliști ai Teatrului de es
tradă din Ploiești. 19 — emisiunea
PENTRU SATE.

RADIO, MIERCURI 27 IUNIE. • Din 
cele mai iubite melodii populare sovie
tice și romîncști — orele 8,50 — I • Tea
tru : „Vreau să fiu nevasta ta" de Czi- 
macek, Semesey, Nadasy șl Csanak — 
orele 10,08 — I o Fragmente din opera 
„Viitoarea“ de Eugen Suehon — orele 
12,30 — Ie Cîntă orchestra de muzică 
ușoară Boris Karamîșev — orele 13,10 
I o CIntece și prelucrări corale de N. 
Ursu și C. Mereș — orele 14,03 — II 
o Muzică din opere — orele 15,00 — II
• Vorbește Moscova — orele 16,15 — I
• Din cîntecele constructorilor comunis
mului — orele 17,15 — Ie Muzică simfo
nică romînească — orele 18,05 — II e Me
lodii de dragoste — orele 18,40 — Ie Ti
neri scriitori la microfon — orele 19,00
— Io Imagini din viața culturală a sa
tului contemporan — orele 19.30 — II 
« Muzică de estradă — orele 20,10 — II
• Jurnalul satelor — orele 21,15 — I 
e interpret! de muzică ușoară (reluare)
— orele 21,15 — II o Pagini din muzica 
preclasică - orele 22,00 — II • Melodii 
de estradă do compozitori din țări so
cialiste — orele 22,30 — I o Simfonia 
„Primăverii" de Britten — orele 23,00 — 
I ® Muzică din opere și operete — Orele 
23,15 — II.

> vremea?
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 

și 30 iunie : vreme instabilă șl în ră
cire. Cer variabil, cu înnourărl mai per
sistente în jumătatea de nord-vest a 
țării. Vor cădea ploi temporare și averse 
însoțite de descărcări electrice în toate 
regiunile, țării. Vînt moderat din vest și 
nord-vest. Temperatura în scădere : mi
nimele vor fl cuprinse între 6—16 grade, 
iar maximele între 20—30 grade. Condi
țiile atmosferice rămîn favorabile căde
rilor locale de grindină.
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„Numai Irt condiții de pace 
se poate construi o viață nouă"
J / In încheierea vizitei în țara noastră, reprezentante J ’ ale organizațiilor de femei de peste hotare, care au 
' participat la lucrările Conferinței naționale a femei

lor din R. P. Romînă, s-au întîlnit, în cadrul unei con
ferințe de presă, cu redactori ai presei centrale șl ai 

1 \adioteleviziunii. Cu acest prilej, oaspetele au împăr-

1tășit impresii culese în timpul lucrărilor Conferin- J 
ței naționale a femeilor și al vizitelor făcute în di- ! 
ferite regiuni ale țării. Ele au vorbit, de asemenea, j 
despre viața și munca femeilor din țările lor, despre J 
activitatea organizațiilor de femei în sprijinul apă
rării păcii și înțelegerii între popoare.

J
J 

J

Vizita la Brașov a misiunii 
de bunăvoință a Republicii Dahomey

Referindu-se la lucrările Confe
rinței naționale a femeilor, Marga
rita de Ponce, vicepreședintă a 
F.D.I.F., președinta Uniunii femeilor 
argentiniene, a spus, printre altele : 
Am fost impresionată în mod deo
sebit de minunatele intervenții ale 
femeilor din gospodăriile colective, 
de înaltul lor nivel de pregătire. Voi 
vorbi femeilor din patria mea des
pre marea contribuție a femeilor ro
mîne la construirea socialismului.

Referindu-se la activitatea orga
nizației de femei din Argentina, 
Vorbitoarea a spus : Uniunea femei
lor din țara mea reunește toate fe
meile, indiferent de convingerile lor 
politice, de religia sau profesia lor. 
Femeile din Argentina nu stau indi
ferente, ci iau parte la toate acțiunile 
cu caracter național sau internațio- 

. nai în apărarea păcii, convinse că 
numai astfel pot să asigure umani
tății o viață fericită, într-o lume în 
care să nu mai fie arme, războaie 
șau opresiuni.

Elsa Gutierrez Baro, vicepreșe
dintă a Comitetului executiv al Fe
derației femeilor din Cuba, a înfă
țișat aspecte din munca eroică a 
femeilor cubane pentru construcția 
pașnică a țării și apărarea cuceriri
lor revoluției. Vorbitoarea a amintit 
de contribuția adusă cu un deosebit 
eroism de femeile din țara sa în 
economie, în acțiunea de alfabeti
zare, în domeniul sănătății și al cul
turii. Ele muncesc cu mult en
tuziasm, hotărîte să nu piardă 
niciodată ceea ce au obținut cu a- 
tîta greutate, luptă activ pentru 
pace, știind că numai în condiții de 
pace se poate construi o viață nouă.

Altă delegată din Cuba — Ester 
Lina Milanes Dantin, secretară 
cu problemele de educație a 
Federației Femeilor din Cuba, a îm
părtășit impresii din vizita făcută 
în regiunea Bacău, exprimîndu-șl 
admirația pentru marile obiective 
industriale ridicate aici, pentru re
zultatele obținute de femeile romî
ne în diferite domenii de activitate.

Mulțumind pentru călduroasa pri
mire făcută în țara noastră, Anna 
Diarra, membră a Biroului execu
tiv al Uniunii sudaneze R.D.A. din 
Republica-. - Mali, a împărtășit im
presii din vizitele, făcute în regiu
nile Ploiești și Brașov. Scurtă noas
tră ședere în Romînia ne va îmbo
găți mult experiența — a spus ea. 
Tinerele națiuni, și îp special, cele 

’din.Africa, nu vor putea obține suc
cese decît construind socialismul, 
iar acesta 'nu poăte fi construit de- 
(cît în pace.

Aminata Maiga, secretară a sec
ției feminine a Uniunii sudaneze 
R.D.A., a înfățișat ziariștilor aspec
te ale activității femeilor din Mali 
în sprijinul dezvoltării tinerei lor 
republici, a vorbit despre construc
țiile social-culturale și acțiunile în
treprinse de partidul R.D.A. pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ele poporului.

O altă delegată — Soemijarsi Ca- 
ropebolca, membră în Consiliul de 
conducere al Organizației de femei 
Gerwapi din Indonezia, și-a expri
mat admirația față de condițiile 
create în țara noastră pentru crește
rea șl educarea copiilor. Am văzut 
•— a spus ea — cu cîtă grijă sînt e- 
ducate mamele, astfel ca ele, la rîn- 
dul lor, să-și crească copiii sănătoși, 
Viguroși. Voi povesti tot ce am vă
suț în țara dumneavoastră socialistă, 
pentru ca și poporul nostru să în
vețe să-și făurească o viață prospe
ră și fericită.

Suzanne Pfrlmmer, membră în Bi
roul de conducere al Uniunii femei
lor franceze, a vorbit despre lupta 
femeilor din Franța pentru regle
mentarea pașnică a problemei alge
riene, împotriva colonialismului. Fe
meile noastre — a arătat vorbitoa
rea — și-au dat bine seama de legă
tura ce există între războiul nedrept 
dus împotriva Algeriei și dificultă
țile vieții lor. Ea a vorbit apoi des
pre manifestările de solidaritate ale 
femeilor franceze cu femeile alge
riene, despre lupta poporului fran
cez pentru pace șl recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al po
porului algerian.

Vorbind despre lupta femeilor din 
Austria pentru apărarea păcii, des
pre primejdia militarismului vest- 
german, Maria Greilberger, membră
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în Prezidiul Uniunii femeilor de
mocrate din Austria, a spus printre 
altele : Noi știm că toate problemele 
litigioase între state cu sisteme so
ciale diferite pot și trebuie să fie 
rezolvate pe cale pașnică.

Tot ce am văzut cu prilejul vizi
tei în Romînia — a continuat ea — 
depășește cu mult cele ce știam des
pre dezvoltarea economică, soclal- 
culturală a țării dv. Mișcarea de fe
mei din Romînia participă activ atît 
Ia viața internă a țării, cît și la 
viața internațională, contribuind la 
lupta pentru apărarea păcii. Sînt 
convinsă că tot ce voi povesti la îna
poierea mea despre vizita în Romî
nia va contribui la strîngerea legă
turilor de prietenie dintre popoarele 
noastre.

Maria Buearici Soljan, președinta 
Conferinței pentru activitățile socia
le ale femeilor din Croația — R.P.F. 
Iugoslavia, s-a referit la condițiile 
de odihnă și cură asigurate oame
nilor muncii din țara noastră în sta-

Impresii ale unor oaspete 
de peste hotare 

participante la Conferința 
națională a femeilor

țiunile balneo-climaterice. Am vizi
tat o serie de orașe și stațiuni si
tuate în locuri care înainte erau 
pustii — a spus ea, Am văzut clă
diri și hoteluri foarte mari, lumi
noase. Pe litoral, ca și în întreaga 
țară, mi-am dat seama că arhitecții 
romîni au un simț al frumosului 
foarte dezvoltat.

Giovanna GusmarolH, membră a 
Comitetului național de conducere 
al Uniunii femeilor italiene, a vor
bit despre lupta țăranilor italieni 
pentru pămînt, pentru libertate și 
condiții omenești de trai. în aceas
tă luptă, femeile italiene se găsesc 
în primele rînduri.

Referindu-se la vizita făcută în 
țara noastră, Giovanna Gusmarolli 
a spus : Am putut constata îmbună
tățirea condițiilor de viață ale țăra
nilor din Romînia, precum și faptul 
că creșterea producției agricole este 
rezultatul unui studiu științific asu
pra posibilităților de a smulge pă- 
mîntulùl roade cît mai bogate.

Timp de două săptămîni — a 
spus Martha Sylvia Dadzie, membră 
în Consiliul executiv al Consiliului 
național al femeilor ghaneze — fe
meile din diferite colțuri ale lumii 
au trăit ca adevărate surori. Am vă
zut cu interes că femeile din Romî
nia se bucură de drepturi egale cu 
bărbații, participă activ la viața po
litică și socială a țării. Lucrările 
conferinței, precum și vizitele făcute 
prin țară, constituie un sprijin în 
lupta femeilor din Ghana. Voi îm
părtăși cu bucurie femeilor africane 
experiența și învățămintele pe care 
le-am cîștigat în Romînia.

Romînia — a declarat Edith Böt
tcher, președinta organizației de fe
mei din raionul Neuer Brandenburg, 
orașul Berlin (R. D. Germană) 
este un imens șantier al construcției 
socialiste. La Galați, Onești și în alte 
localități vizitate, am întîlnit cons
trucții de locuințe frumoase, într-un 
stil arhitectonic modern. Ne bucură 
că în această muncă nouă, nobilă a 
poporului romîn, femeile au un rol 
de frunte. Vizita făcută în Romînia 
întărește prietenia dintre țările noas
tre, iar experiența cîștlgată aici ne 
va ajuta în lupta noastră pentru 
pace și pentru rezolvarea pașnică a 
problemei germane.

Vorbind despre lupta femeilor in
diene pentru lichidarea urmărilor 
colonialismului în domeniul ocro
tirii femeii și copilului, Manorama 
Satin, membră a Comitetului execu
tiv al Federației naționale a femei-' 
lor indiene, a spus : Noi luptăm pen
tru înființarea de noi școli, cluburi, 
biblioteci, terenuri sportive, pentru 
îmbunătățirea continuă a asistenței 
medicale. Relevînd realizările din 
țara noastră în aceste domenii, vor
bitoarea și-a exprimat hotărîrea de 
a împărtăși întreaga experiență că
pătată în folosul copiilor și al tine
retului indian.

Tyyne Tuominen, secretară gene
rală a Uniunii democrate a femei
lor finlandeze, care a mai vizitat 
țara noastră în urmă cu nouă ani, 
a spus : Cele 2 săptămîni petrecute 
acum în Romînia au fost pentru 
mine pline de surprize plăcute. Vi- 
zitînd din nou Dobrogea, am putut 
vedea marile transformări petrecute 
aici în ultimii ani, iar Constanța, cu 
întregul litoral, este de nerecunos
cut. Mamaia, care în urmă cu nouă 
ani avea doar cîteva case de odihnă, 
a devenit astăzi un oraș al hotelu
rilor unde își petrec concediul de 
odihnă mii și mji de oameni ai 
muncii, Vizitînd întreprinderile, 
mi-am dat seama că producția in
dustrială a atins un înalt nivel. La 
aceste succese femeia își aduce din 
plin aportul său,

Tyyne Tuominen â vorbit apoi 
despre situația din țara sa, unde 
salariul femeii este mai mic decît al 
bărbaților. în prezent se desfășoară 
în Finlanda o largă mișcare de masă 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale femeilor.

Georgette Ferreira, reprezentanta 
femeilor portugheze, a arătat că în 
țara sa, unde de 36 de ani este in
staurată dictatura fascistă, au fost 
suprimate toate organizațiile de 
masă, inclusiv cele de femei, a fost 
lichidată orice libertate de gîndire, 
de organizare, toate libertățile de
mocratice. Cu toate acestea, în Por
tugalia există o organizație de femei 
care duce o susținută luptă împo
triva regimului salazarist, pentru a- 
sigurarea dreptului femeii la muncă, 
la viață.

Lupta pentru pace în Japonia — 
a spus printre altele Ayako Ishl, 
membră în Comitetul executiv al 
Federației organizațiilor de femei 
din Japonia — are o vastă bază de 
masă. Federația femeilor japoneze 
— a spus vorbitoarea — participă 
activ la toate acțiunile pentru de
nunțarea pericolului pe care îl re
prezintă bazele militare americane 
și exploziile termonucleare efectuate 
de S.U.A., explică situația interna
țională reală, promovează ideile de
zarmării generale și totale.

Kim Sun Bok, membră în prezi
diul Comitetului Central al Uniunii 
femeilor democrate coreene, preșe
dinta Comitetului orășenesc al fe
meilor din Phenian, a vorbit des
pre drepturile și libertățile de care 
se bucură astăzi femeile în R.P.D. 
Coreeană, despre rolul lor impor
tant în toate domeniile economiei 
naționale.

Kim Sun Bok a vorbit apoi des
pre lupta poporului coreean pentru 
unificarea pe cale pașnică a patriei 
sale. Noi sintern siguri, a spus re
prezentanta femeilor coreene, că 
lupta poporului nostru pentru uni
ficarea pașnică a patriei va găsi, ca 
șl în trecut, tot sprijinul poporului 
frate romîn, precum și al popoarelor 
iubitoare de pace din lumea în
treagă.

Assiminu Iann, deputată a orașu
lui Atena, membră a Comitetului 
executiv al E.D.A., s-a referit la 
lupta poporului grec pentru crearea 
unei zone denuclearizate în Balcani, 
pentru o politică de pace, de înțele
gere și colaborare cu toate po
poarele.

Democrații din Grecia, poporul 
nostru care vrea pace șl înțelegere 
în Balcani, trebuie să facă totul 
pentru înlăturarea consecințelor 
cursei înarmărilor. Deosebit de pri
mejdioasă pentru poporul nostru 
este aderarea Greciei la Piața co
mună.

Miile de participante la Conferin
ța națională a femeilor din Romînia, 
împreună cu noi, delegatele de peste 
hotare — a încheiat reprezentanta 
femeilor din Grecia — au exprimat 
într-o atmosferă plină de răspun
dere hotărîrea noastră de a apăra 
pacea, 
război.

Misiunea de bunăvoință a Repu
blicii Dahomey, condusă de Sourou- 
Migan Apithy, vicepreședintele Re
publicii, însoțită de Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R, P. Romîne, a 
plecat marți dimineața la Brașov.

La Brașov, oaspeții au făcut o vi
zită la sfatul popular regional, unde 
au fost primiți de președintele co
mitetului executiv, Ion Mărcuș. Cu 
acest prilej, oaspeții au fost infor
mați despre dezvoltarea economică 
multilaterală a regiunii și despre ac
tivitatea comitetului executiv al 
sfatului popular regional întreprin
să în acest scop. Apoi s-au vizitat 
Uzinele de tractoare unde directo
rul general al uzinelor, Emil Oniga, 
a împărtășit aspecte ale dezvoltării 
acestei importante unități a indus
triei noastre constructoare de ma
șini, subliniind aportul adus de a-

ceste uzine la dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii noastre 
socialiste. Vizitînd sectoarele mon
taj-motor, montaj-general și cabi
netul tehnic, oaspeții au apreciat 
nivelul tehnic ridicat al procesului 
tehnologic și s-au interesat de con
dițiile de lucru și de viață ale mun
citorilor. La plecare, membrii mi
siunii de bunăvoință a Republicii 
Dahomey au semnat în cartea de 
onoare a uzinelor.

La amiază, Sfatul populai- regional 
Brașov a oferit o masă în cinstea 
misiunii de bunăvoință a Republi
cii Dahomey. In timpul _mesei, Ion 
Mărcuș, 
executiv 
gional 
Apithy, vicepreședintele Republicii 
Dahomey, au rostit toasturi.

Seara, oaspeții
Capitală.
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președintele Comitetului 
al Sfatului popular re- 

Brașov, și Sourou-Migan

s-au înapoiat în
(Agerpres)

SExpersesifeBe nascSeare ale U> A. 
coaistataaie ® primejdie peiratrn pace

Ședința Grupului romîn al
Zilele acestea a avut loc, la se

diul Marii Adunări Naționale, o șe
dință a Grupului romîn al Uniunii 
Interparlamentare care a luat cu
noștință de Apelul Grupului parla
mentar sovietic, adresat Uniunii In
terparlamentare, grupelor naționale 
parlamentare și parlamentarilor din 
toate țările, în legătură cu reluarea 
experiențelor cu arma nucleară de 
către S.U.A,

Adînc pătruns de răspunderea ce 
revine parlamentarilor de pretutin-

Uniunii Interparlamentare
deni în lupta pentru salvgardarea 
păcii, Grupul romîn al Uniunii Inter
parlamentare, exprimînd dorința de 
pace a poporului romîn, a condam
nat cu toată hotărîrea experiențele 
nucleare ale S.U.A. și s-a adresat 
Biroului Uniunii Interparlamentare 
cerîndu-i ca, folosind întreaga sa in
fluență, să acționeze pentru înceta
rea acestor experiențe, care consti
tuie o primejdie pentru pacea și 
securitatea popoarelor.

-O® O---------
Vizitele directorului general 

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură

Marți seara, tov. Corneliu Măneș- 
cu, ministrul afacerilor externe, a 
pyimit pe dr, <B. R. Seh', directorul 
general al Organizației’.Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agri
cultură, care ne vizitează țara.

* ~ ■ UT)

Marți dimineața, dr. B; R. Sen, 
directorul general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură, împreună cu experți ai 
organizației, care se află în țara 
noastră, a vizitat Uzinele., de trac
toare din Brașov. Tot în cursul di
mineții, oaspeții au vizitat gospodă
ria agricolă colectivă „Tudor Vladi- 
mirescu" și S.M.T. din comuna 
Hărman. Aici s-au interesat de 
rezultatele obținute de gospodărie 
în cultura plantelor de cîmp și 
creșterea animalelor, de veniturile 
ce le realizează colectiviștii și 
mecanizatorii, de viața din trecut 
și prezent a acestei comune.

După amiază, oaspeții au vizitat 
Poiana Brașov și stațiuni de pe 
Valea Prahovei. (Agerpres)

O®

Conferință de presă
la ambasada R. P. D. Coreene

La ambasada Republicii Populare 
Democrate Coreene a avut loc luni 
seara o conferință de presă în legă
tură cu împlinirea a 12 
dezlănțuirea agresiunii 
Coreei. A luat cuvîntul 
Dik, ambasadorul R.P.D. 
București.

ani de la 
împotriva 
Kim Ben 

Coreene la 
(Agerpres)

Concursul elevilor din școlile profesionale ale Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de

•■o©.

Secții pentru comenzi de cârti 
din țâriie socialiste

de a zădărnici uneltirile de

La librăria Cartea rusă și la Li
brăria noastră nr. 17 din B-dul Ma- 
gheru au fost organizate secții spe
ciale pentru comenzi de cărți din 
țările socialiste. Aceste comenzi se 
pot face pentru orice fel de lucrări : 
— politice, beletristice, tehnice, tra
tate științifice, albume și reprodu
ceri de artă, note și partituri muzi
cale etc.

O delegafie a Crucii 
a R. P. Polone 
în tara noas+ră 

invitația Crucii Roșii a R.

Roșii

p.La
Romîne ne-a vizitat țara pentru un 
schimb de experiență o delegație a 
Crucii Roșii din R. P. Polonă con
dusă de dr. Irena Domanska, pre
ședintele Crucii Roșii din R, P. Po
lonă.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat secții de Cruce 
Roșie, posturi și grupe sanitare din 
uzine și fabrici, din întreprinderi, 
unități agricole socialiste, unități 
medico-sanitare’ instituții și școli. în 
regiunile București, Bacău, Brașov 
și Dobrogea, oaspeții s-au interesat 
de activitatea organizațiilor de 
Cruce Roșie și de condițiile de ocro
tire a sănătății populației. ,

(Agerpres)

între 23 și 24 iunie s-a desfășu
rat în București cel de-al 5-lea 
concurs de meserii pe țară, la care 
au participat elevi din școlile pro
fesionale ale Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini.

Acest concurs, care a devenit o 
tradiție în școlile profesionale, se 
bucură de o participare din ce în 
ce mai largă, oglindind creșterea 
calificării și pregătirii profesionale 
a tinerelor cadre. La faza pe școli 
a concursului au participat peste 
25 000 de elevi, dintre care cei mai 
buni au luat parte la fazele urmă
toare — regionale și pe țară. Față 
de concursul care a avut loc în 1961, 
anul acesta numărul participanților 
a crescut cu 25 la sută.

Nivelul tehnic ridicat și calitatea
————<>a<>

deosebită a lucrărilor practice exe
cutate de concurenti sînt un re
zultat direct al grijii ce se acordă 
dezvoltării și utilării atelierelor- 
școală. Numai 
au fost construite 
profesionale 
lingă Fabrica 
Iad, Uzinele 
va, Șantierul 
au fost 
lîngă alte grupuri școlare. Ateliere- 
lor-școală le-au fost repartizate 
peste 400 de mașini-unelte și 1200 
de noi truse individuale de scule.

Anul acesta, din școlile ministe
rului vor intra în producție peste 
6 500 de tineri muncitori calificați 
pentru diferite meserii.

în acest an școlar 
pentru școlile 

noi ateliere-școală pe 
de rulmenți din Bîr- 
„Electroputere"-Craio- 

naval Constanța și 
amenajate noi clase pe

(Agerpres)

odihnă
cinematografice jiDirecția refelei <

Hlfuzărll filmelor organizează un festival 
al filmului rominesc pentru oamenii 
muncii venifi la odihnă în stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre, precum șl la 
Sinaia, Predeal, Govora și Călimănești. 

4 In cadrul festivalului se vor prezenta 
filmele artistica „Celebrul 702“, „S-a

furat o bombă”, „Omul de
și „Post restant", precum șl documen
tarele „Carpafii răsăriteni“, „Festivaluri
le George Enescu", „Voronef", „Ritm și 
construcții“ și „Printre pelicani".

Prima etapă a festivalului se va des
fășura Intre 2 și 20 Iulie.

lingă tine“

Întîlnire italo - romînà consacrată 
problemelor

ROMA 26. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Sub auspiciile A- 
sociației italiene pentru legăturile 
culturale cu Romînia a avut loc în 
zilele de 23 și 24 iunie la Veneția 
o întîlnire italo-romînă consacrată 
problemelor artei plastice. Din co
mitetul de pregătire au făcut parte 
numeroase personalități ale vieții 
artistice italiene, printre care prof. 
Mario de Micheli, pictorii Renato 
Guttuso, Armando Pitinato, prof. 
Giuseppe Belogu, director al Acade
miei de Belearte din Veneția, prof. 
Enzo Carii.

întîlnirea a fost deschisă de prof. 
Paola della Pergola, directoarea ga
leriei de artă Borghese din Roma. 
Au luat apoi cuvîntul pictorii Jules 
Perahim, conducătorul delegației de 
oameni de artă romîni la actuala 
Bienală de la Veneția, Brăduț Cova- 
liu care a vorbit despre „Influența

artei plastice
artei populare în opera artiștilor, 
plastici din Romînia“.

Pe marginea referatelor prezenta
te au avut loc discuții vil, intere
sante, la care au participat senatorul 
Mario Berlinguer, pictorii Cosmo 
Carapeleze, Llgia Macovei, Remo 
Brindisi, Armando Pitinato, Vorbito
rii au relevat necesitatea unor ast
fel de întîlniri menite nu num,ai să 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor artistice, ci și 
la o mai bună înțelegere și priete
nie între popoarele italian și romîn.

In încheierea lucrărilor, cei pre
zenți la întîlnire au adoptat o mo
țiune în care se subliniază importan
ța schimburilor culturale între Ita
lia și Romînia și utilitatea continuă
rii unor astfel de schimburi prin or
ganizarea de expoziții și alte mani
festări pe linia acordului cultural 
semnat între cele două țări.

■O® o——

„Să li se dea coreenilor posibilitatea 
să-și rezolve singuri problemele"

Nota explicativă a guvernului sovietic adresată secretarului general 
provizoriu

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS : Din împuternicirea guvernu
lui Uniunii Sovietice, reprezentanța 
U.R.S.S. la O.N.U. a cerut lui U 
Thant, secretar generai provizoriu al 
O.N.U., să includă pe ordinea de zi 
a celei de-a 17-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., ca problemă 
importantă și urgentă, punctul „cu 
privire la retragerea trupeior străine 
din Coreea de sud".

în nota explicativă prezentată în 
această problemă se arată că, deși au 
trecut nouă ani de la terminarea 
războiului din Coreea, trupele stră
ine, și îndeosebi cele americane, 
continuă să staționeze pe teritoriul 
Coreei de sud.

Comandamentul forțelor armate 
ale S.U.A. desfășoară în partea de 
sud a peninsulei coreene mari con
strucții de obiective militare, efec
tuează numeroase exerciții șl ma
nevre militare la care participă for
mații militare ale altor state, inclu
siv sud-coreene. Trupele străine în
calcă în mod sistematic acordul de 
armistițiu, provoacă incidente la

al O.N.U.
frontierele sudice ale R.P.D. Co
reene,

Coreea de sud, se arată în conti
nuare în nota explicativă, se află de 
fapt în situația unei țări ocupate de 
trupe străine. Prezența trupelor 
străine are o influență dezastruoasă 
asupra vieții interne a acestei țări.

în aceste condiții, populația Coreei 
de sud, revoltată și indignată de si
tuația existentă în țară, cere să se 
lichideze cît mai grabnic regimul de 
ocupație și să li se 
posibilitatea să-și 
problemele de 
pentru națiune.

Guvernul R.P.D.
tat în repetate rînduri proiecte con
structive pentru unificarea Coreei pe 
o bază pașnică, democratică. Dar 
S.U.A, au respins aceste propuneri.

Guvernul U.R.S.S, consideră necesar 
ca Adunarea Generală să examineze 
în cadrul următoarei sesiuni proble
ma „retragerii trupelor străine din 
Coreea de sud" și să contribuie ast
fel la instaurarea unei păci trainice 
în Coreea și în întregul Extrem 
Orient,

dea coreenilor 
rezolve 

importanță

Coreene a

singuri 
vitală

prezen-

mtanlm1 și campania
în toamna acestui an, în S.U.A. 

vor avea loc alegeri pentru înlocui
rea unui număr de senatori, mem
bri ai Camerei Reprezentanților și 
guvernatori de state. Disputa pentru 
voturile alegătorilor oferă ca deobi- 
cei prilejul ca cele două partide 
de guvernămînt — democrat și re
publican — să dezvăluiască reci
proc fapte compromițătoare din 
activitatea politiaă a adversarului.

După cum se menționează în pre
să occidentală, partidul republican 
căutăm să realizeze capital electo
ral din recenta dezvăluire a escro
cheriilor lui Billie Sol Estes, în care 
au fost Implicați și o serie de înalț! 
funcționari al administrației demo
crate.
,La rîndul său, partidul democrat 

dezvăluie un mare scandal lega.t de 
„stocurile strategice' acumulate în 
special în perioada administrației 
Eisenhower, cînd la putere se aflau 
republicanii.

„Micul „război al scandalurilor" 
purtaț între actuala administrație 
democrată a S.U.A. și conducătorii 
partidului republican — scrie ziarul 
francez „LE MONDE” — iese puțin 
cîte puțin din stadiul de anchetă ad
ministrativă, spre a deveni un ele
ment în campania pentru alegerile 
legislative din luna octombrie.

Fostul președinte Eisenhower a

Intervenit personal pentru a riposta 
la acuzațiile aduse de senatorul de
mocrat Symington, președintele sub
comisiei forțelor armate, care con
duce ancheta asupra stocurilor stra
tegice excedentare acumulate mal 
ales în timpul celor două mandate 
ale lui Eisenhower.

Senatorul și-a îndreptat atacurile 
împotriva lui Humphrey, fostul mi
nistru de finanțe (republican — n.r.).
.illlllllHllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllill!l!lllinil|lllllllllllllll||lil|||i,,

Răsfoind presa străină

JOC SPECTACULOS, ASEARĂ LA HANDBAL
u............ ni..................ui I........—.......... - - ■ - ■ u. - - .......— - - - ,.... ,. • -

R. P. Romînà
Selecționata masculi

nă de handbal în 7 a 
Danemarcei, una dintre 
cele mai puternice for
mații europene, se află 
de cîteva zile în țara 
noastră în vederea unor 
meciuri cu handbaliștii 
romîni. Aseară, pe sta
dionul Republicii din 
Capitală, echipa Dane
marcei a întîlnit repre
zentativa R. P. Romîne. 
Spectatorii prezenți au 
putut urmări o partidă 
deosebit de interesantă, 
cu faze dinamice, un 
joc pe măsura reputa
ției celor două formații.

Exceptînd cîteva mi
nute de la începutul jo
cului, cînd oaspeții au

Danemarca 19-11
condus cu 1—0 și 2—1, 
handbaliștii romîni au 
dominat cu
Ei au trecut repede din 
apărare în atac și, cu 
pase în viteză duse pînă 
la extreme, și-au creat 
poziții favorabile pentru 
a șuta la poartă. La 
pauză scorul era 11—7 
pentru handbaliștii noș
tri.

Echipa R. P. Romîne 
domină în continuare. 
Moșer, Costache II și 
lacob, ultimul — un ta
lentat debutant în na
țională — înscriu de 
mai multe ori, la capă
tul unor acțiuni colec
tive care atrag aplau
zele spectatorilor. Da
nezii joacă ceva mai

autoritate.

prudent. Ei caută să 
contraatace prin sur
prindere, dar nu reu
șesc să fructifice decît 
puține ocazii. In toată 
această repriză, ei n-au 
marcat decît 4 puncte, 
prin Sandhoy și P. Niel
sen (de'trei ori), față 
de 8, cîte au înscris 
handbaliștii romîni. La 
fluierul final al arbitru
lui Keszthelyi Lajos 
(R.P.U.), tabela de mar
caj arăta 19—11 pentru 
echipa R. P. Romîne. 
S-au remarcat: Moser, 
lacob, Hnat (R. P. Ro- 
mînă), Mortensen, P. 
Nielsen și M. Nielsen 
(Danemarca).

Fotbal Azi, semifinalele 
„Cupei R, P. Romîne“

In Capitală și la Ploiești se desfășoară 
astăzi semifinalele „Cupei R. P. Romîne" 
la fotbal. Pe stadionul „23 August”, de la 
ora 17,30 echipa Rapid va întîlni pe Pro
gresul. Meciul se anunță deosebit de a- 
tractiv, deoarece ambele echipe au de
monstrat că se află in formă bună.

La Ploiești, Steaua va juca cu Steagul 
Roșu-Brașov.
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La o conferință de presă, Symington 
a arătat oă în zilele ce au prece
dat preluarea atribuțiilor de că
tre guvernul Eisenhower, în ianua
rie 1953, Humphrey, aflîndu-se în 
postul ministerial, a înlesnit înche
ierea unor contracte între guvern și 
două firme în care era interesat 
personal cu privire la vînzarea u- 
nor importante cantități de nichel 
firmelor însărcinate cu stocarea. 
Cele două firme au realizat mari 
profituri. Symington a amintit că ex
cedentul de stocuri strategice a cos
tat contribuabilul american peste un 
miliard de dolari".

Reierindu-se la aceeași conferință 
de presă și căutînd oarecum să di
minueze escrocheriile lui Estes, zia
rul „NEW YORK HERALD TRIBUNE" 
arată că — potrivit declarațiilor fă
cute de acesta — „cazul Billie Sol 
Estes va părea cu totul lipsit de im
portanță din punctul de vedere al 
contribuabililor, în comparație cu 
pierderile suferite de pe urma ope
rațiilor cu stocurile pentru apărare. 
Subcomitetul condus de el (de Sy
mington — n. r.) a stabilit faptul că 
s-au realizat profituri de miliarde de 
către unele firme care au vîndut 
materialele și care se pare că s-au 
bucurat de tratament preferențial.

Symington a făcut aceste declara
ții— menjionează „New York Herald 
Tribune" — după ce atenția anche
tatorilor a fost atrasă de existența 
în inventar a unei cantități de crio- 
lit sintetic în valoare de 11 milioa
ne de dolari, întrucît nu se stabilise 
ca acest material să fie stocat. Re
cent, guvernul a încercat, dar fără 
succes, să vîndă la prețul de cost 
o cantitate de 34 000 de tone din a- 
cest material. Grupul de anchetă 
încearcă că afle de oe s-au con
stituit în primul rlnd stocuri de crio- 
lit. Totodată a fost concediat John 
D. Morgan junior, fost director ad
junct al Biroului de mobilizare 
a apărării, care deținea direc
ția stocărilor pe timpul administra
ției Eisenhower șl care a fost a- 
poi consultant al Biroului guverna
mental al planificărilor de urgență.

Concedierea lui Morgan consti
tuie o consecință a mărturiilor de
puse în fața subcomisiei în sensul 
că în 1957 s-a aprobat companiei 
„Climax Molybdenum Co” să livre
ze pentru stocurile guvernului o 
cantitate de 38 000 000 de funzi din 
aliajele ei de oțel. Un controlor al 
serviciilor generale ale administra
ției a declarat aă anularea acestui 
contract a permis companiei să rea
lizeze un profit de 3 360 000 de do
lari. Subcomitetul a stabilit că Mor
gan a. primit în calitate de consul
tant 10 000 de dolari de la „Cli
max", în legătură cu contractul din 
1957.

Senatorul Symington a declarat 
că subcomitetul va stabili cît de 
mari au fost profiturile obținute po 
seama contribuabililor de compa
niile controlate de Humphrey : „M. 
A. Hanna Co. Cleveland' și alte 
două subsidiare ale acesteia. Se a- 
firmă că Humphrey și-a menținut 
acțiunile sale la „Hanna" în peri
oada cît a fost ministru de finanțe".

I. D.

„Mondialele" de lupte clasice
TOLEDO 26 (Agerpres). —
Campionatele mondiale de lupte clasice 

au început în sala Universității din To
ledo, reunind 106 concurent! din aproape 
30 de țări. Dintre reprezentanții R.P. Ro
mine cele mai bune rezultate le-a obținut 
pînă acum „cocoșul" Ioh Cernea. în pri
mul tur luptătorul romîn l-a învins la 
puncte pe finlandezul Jaskari, iar în tu
rul doi a ciștigat prin tuș în 3’30” în fata 
americanului Molino.

Cu succes a debutat și „semigreul* N. 
Martinescu, care l-a învins în 3’13” pa 
Japonezul Sugiyama. D Pirvulescu a ter-

minat Ia egalitate cu Sayed (R.A.U), ita
lianul Fabra l-a învins prin tuș pe Nahle 
(Liban) Rîbalko (U.R.S.S.) a dispus la 
puncte de Bozkur (Turcia). în limitele ca
tegoriei pană, concurentul romîn Schulz 
I-a întrecut la puncte pe danezul Roos 
și a făcut meci nul cu Miralek (Iran).

Două meciuri nule a obținut V. Bu- 
larca : cu Lehtonen (Finlanda) și Horvath 
(Iugoslavia). Ion Țăranu (semimijlocie) a 
fost învins la puncte în primul tur de 
Williams (S.U.A.), iar Gh. Popovic! (cat. 
mijlocie) a cîștlgat la puncte partida cu 
Soloum (Liban).

In cîteva rînduri
Astă seară, de la ora 20, la patinoarul 

artificial „23 August” va avea loc prima 
reuniune a semifinalelor campionatelor 
republicane de box. în centrul atenției se 
situează întîlnirea de la cat. grea în care 
campionul țării V. Mariuțan (Dinamo) va 
primi replica lui Gh. Negrea (Steaua). A 
doua reuniune a semifinalelor va avea 
loc joi de la ora 19,30 pe stadionul Re
publicii. Finalele se vor disputa siinbătă 
pe același stadion cu începere de la ora 
19,30.

★
La Kiev s-a dat startul in cea

10-a ediție a cursei cicliste unionale de 
mare fond. Traseul competiției măsoară 
2 058 km, impărtit în 12 etape. Prima 
etapă, Kiev—Jitomir (136 km) a fost cîș- 
tigată de Antis Viaravas (R.S.S. Estonă) 
în 3h 23’ 55”.

★
A început cea de-a 76-a 

neului internațional de
ediție a tur- 
tenis de la 

Wimbledon. în primul tur al probei 
simplu masculin Lihaciov (U.R.S.S.) 
învins cu 2—6; 4—6; 6—1; 6—4| 6—4; 
pe brazilianul Bames, iar Leyus (U.R.S.S.) 
l-a eliminat cu 7—5; 3—6; 6—1; 12—10 
pe belgianul Jacques Brichant. Cunoscu
tul campion australian Rod Laver l-a în
vins cu 7—5j 6—1; 6—2 pe indianul Ku
mar. Bungert (R.F. Germană) a cîștigat cu 
7—5; 6—2; 6—3 meciul cu Ion Tiriac 
(R.P. Romînă).

de
1-a

La fabrica de telefoane din Budapesta a început producția în serie 
a unui nou tip de magnetofon, precum și a aparatului de radio portativ 
cu tranzistori, Orienten, cu trei lungimi de undă. în fotografie ; mon
tarea unui aparat de radio.
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Să se pună capăt experiențelor nucleareManifestații 
ale partizanilor păcii 

în Franța
PARIS 26 (Agerpres), — In dife

rite departamente din Franța con
tinuă marile manifestații ale parti
zanilor păcii, care se desfășoară 
sub lozincile luptei pentru întărirea 
păcii între popoare, pentru dezar
mare generală. Asemenea manife
stații au avut loc la 24 iunie în 
orașul Conzeles Bains (Moselle) cu 
participarea a peste 3 000 de re
prezentanți ai partizanilor păcii din 
departamentele răsăritene ale tării 
și în orașul Vierzon (Cher), unde 
s-au adunat 2 500 de reprezentanți 
din partea c^.or zece departamente 
învecinate.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
La 25 iunie, în fața Casei Albe a 
avut loc încă o demonstrație pen
tru pace, împotriva războiului, a 
cursei înarmărilor și a experimentării 
armei nucleare. Peste 300 de partici
panți — fermieri, profesori, studenți 
și elevi, oameni de afaceri și preoți 
din 17 state ale țării au manifestat 
în fața reședinței președintelui Sta
telor Unite cu lozincile : „Spunem 
nu războiului 1", „Să se pună capăt 
experiențelor nucleare 1", „Să trans
formăm săbiile în pluguri 1“, „Să 
cultivăm prietenia, nu să construim 
adăposturi I". Demonstrația a durat 
patru ore și jumătate. Apoi de
monstranții au plecat spre Departa-

O chemare la rațiune
DELHI 26

■ TASS
(Agerpres). 
transmite : 

în India iau amploare 
acțiunile de masă pen
tru dezarmare și pace, cleare, 
La Bombay și Calcutta 
au luat sfîrșit recent 
conferințele partizani
lor păcii, care se desfă
șoară în toate statele 
țării în cadrul pregăti
rilor în vederea Con
gresului mondial pen
tru dezarmare genera
lă și pace.

Conferința de la Bom
bay a chemat- la inter
zicerea imediată a tu
turor experiențelor nu

la încetarea 
cursei înarmărilor și 
încheierea unui acord 
cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Participanții la con
ferință au hotărît să 
organizeze la 27 iunie 
o demonstrație de 24 
de ore în fața Consu
latului american din

de 
ex- 
în

Bombay în semn 
protest împotriva 
ploziilor atomice 
Cosmos.

în rezoluția confe
rinței partizanilor păcii 
din Calcutta se prote
stează cu hotărîre îm
potriva intenției S.U.A. 
de a efectua explozii 
atomice în Cosmos și 
este condamnată pozi
ția S.U.A. la conferința 
pentru dezarmare 
la Geneva.

mentul ds Stat al S.U.A., în fața că
ruia au manifestat încă două ore.

Participanții la demonstrație s-au 
întîlnit cu reprezentanți oficiali ai 
Casei Albe și ai Departamentului de 
Stat, precum și cu membri ai Co
misiei pentru Afacerile Externe și ai 
Comisiei pentru problemele forțelor 
armate ale senatului și Camerei re
prezentanților. Ei au declarat aces
tora că poporul american încearcă 
o neliniște profundă în legătură cu 
actuala linie a politicii externe și 
militare a guvernului Statelor Unite.

*
în pofida protestelor opiniei pu

blice americane, guvernul S.U.A. nu 
numai că nu intenționează să înce
teze experiențele nucleare, ci, dim
potrivă, planifică noi explozii. 
După cum relatează la 26 iunie co
respondentul din Washington al zia
rului „New York Times“, John 
Finny, Casa Albă a permis Penta
gonului să efectueze în iulie, în at
mosferă, cel puțin două explozii 
nucleare „mici”, deasupra poligonu
lui atomic din statul Nevada.

europene pentru
SOFIA 26 (Agerpres). — TASS :
La 25 iunie s-a deschis la Sofia 

cea de-a 4-a conferință regională a 
Comisiilor naționale europene pen
tru U.N.E.S.C.O. La conferință parti
cipă și o delegație romînă condusă 
de acad. Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O.

După cuvîntul de introducere 
rostit de R. Maheu, director general 
ad-interim al U.N.E.S.C.O., partici
panții la conferință au ales în una
nimitate ca președinte al conferin
ței pe S. Ganovski (Bulgaria).

La insistența puterilor occidenta
le, din regulile procedurale a fost 
exclus punctul care permite parti
ciparea la conferință în calitate de 
observatori a reprezentanților țări
lor europene care nu sînt membre 
ale U.N.E.S.C.O. Scopul acestei mă
suri este de a nu admite la con

ferință pe reprezentanți al R.D.G. 
Pentru menținerea acestui punct în 
regulile procedurale au votat 10 de
legații, 18 delegații au votat con
tra.

Conducătorul delegației U.R.S.S., 
A. P. Pavlov, a arătat că această 
hotărîre contravine principiilor țelu
rilor U.N.E.S.C.O., aduce un prejudi
ciu ideii dezvoltării și lărgirii co
laborării internaționale.

Conferința va discuta proiec
tul programului și al bugetului 
U.N.E.S.C.O., problema rolului Comi
siilor naționale europene în îndepli
nirea sarcinilor U.N.E.S.C.O. și pro
blema îndeplinirii hotărîrilor confe
rințelor regionale ale Comisiilor na
ționale europene pentru problemele 
U.N.E.S.C.O. în afară de aceasta, 
membrii delegației vor discuta la 
masa rotundă „Problema tineretu
lui și problemele actuale ale învă- 
țămîntului, științei și culturii".

... —OgO

Deima^wl baodeloff O* A* 
ia Oran

• Mari distrugeri provocate Ia Oran ® Șeful O.A.S. amenlnfă cu noi aten
tate •
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Rezoluția Uniunii belgiene 
pentru apărarea păcii

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Din inițiativa 
„Uniunii belgiene pentru apărarea 
păcii" s-a desfășurat la Bruxelles 
conferința națională pentru dezar
mare și pace. Această conferință 
face parte din pregătirile efectuate 
de opinia publică progresistă din 
Belgia în vederea Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova. La lucrările 
conferinței au participat aproxima
tiv 150 de delegați, reprezentînd 
diferite organizații obștești, demo
cratice, sindicale și religioase.

Delegații la conferință au adoptat 
o rezoluție în care cer încheierea 
unui tratat de dezarmare generală 
și controlată, încheierea unui tra
tat de neagresiune între
participante ale Tratatului de 
Varșovia și țările membre 
N.A.T.O., crearea unor zone 
dezangajare în centrul Europei, 
cunoașterea granițelor de pe Oder-
Neisse. Ei s-au pronunțat împotriva 
amplasării de baze vest-germane pe 
teritoriul Belgiei și împotriva înze
strării armatei belgiene cu arma 
atomică,

Intr-o declarație remisă amba
sadei S.U.A. de un grup de 
fruntași ai vieții publice din 
Irak, se spune : „Noi, un grup 
de militanți pe tărîmul culturii, 
interesați ca poporul țării noas
tre și întreaga omenire să tră
iască în condițiile unei păci 
trainice, ne adresăm Statelor 
Unite cu chemarea să înceteze 
experiențele nucleare, politica 
de echilibristică în pragul răz
boiului, cursa înarmărilor și să 
contribuie la realizarea acordului 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală“.

țările 
la 

ale 
de 
re-

în Anglia
a

100 000 (Se partizani al mișcări! 
pentru pace din Japonia au mani
festat la baza militară americană 
Tatzuke subi lozinca „JOS RĂZBO
IUL 1".

âastesMațloaaaîe
„© lame £ăa?ă bombe“

ACCRA 26. — De la trimisul 
special Agerpres, Mircea Dimi- 
triu : La 25 iunie, la Accra și-a 
continuat lucrările Adunarea in
ternațională „O lume fără bom
be", la care participă aproape 120 
de reprezentanți ai opiniei publi
ce și savanți din toate continen
tele, cu excepția continentului 
australian.

Cele cinci comitete create de 
adunare și-au întocmit proiectele 
de rapoarte. In raportul pregătit 
de primul comitet, care s-a o- 
cupat de situația internațională 
actuală, se subliniază că majori
tatea membrilor acestui comitet 
s-au pronunțat pentru acordarea 
locului legitim la O.N.U. Repu
blicii Populare Chineze.

In cadrul dezbaterilor s-a rele
vat importanța economică pe 
care ar avea-o folosirea in sco
puri pașnice a mijloacelor elibe
rate prin înfăptuirea dezarmării 
generale. Participanții la discuții 
sînt de părere că eliberarea ome
nirii de povara cheltuielilor mili
tare, pe lingă faptul că ar izbăvi 
lumea de pericolul unui război 
nimicitor, ar avea în același timp 
o uriașă importanță economică.

Au mal rămas doar două săptă-* 
mini pînă la deschiderea Congre
sului mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace. Acest eveniment care 
va constitui fără Îndoială o impu
nătoare manifestare a dorinței de 
pace a popoarelor este așteptat cu 
un deosebit interes de cercurile cele 
mai largi ale opiniei publice din 
Anglia. Este suficient să arunci o 
privire fugară peste lista lungă a 
celor care s-au pronunțat pînă acum 
în favoarea Congresului pentru a 
avea o imagine sugestivă despre 
felul cum se dezvoltă aici mișcarea 
pentru dezarmare și coexistență 
pașnică. Lista cuprinde muncitori, 
oameni de știință, scriitori, funcțio
nari, reprezentanți ai bisericii, ac
tori etc. Somerset Maugham, cel mai 
renumit romancier în viață al An
gliei, figurează printre sprijinitorii 
marelui Forum al partizanilor păcii. 
Cînd numele său a fost pronunțat 
pentru prima oară, unii au încercat 
să prezinte lucrurile ca șl cum 
scriitorul și-ar fi dat sprijinul fără 
a înțelege semnificația politică a 
Congresului. Dar Maugham, în ciu
da celor peste 80 de ani, este 
un observator perspicace al eveni
mentelor mondiale. El a rămas ferm 
în hotărîrea sa. Sir Compton Mac
kenzie, care este la rîndul său un 
romancier cu renume, șl-a exprimat 
adeziunea față de Congres, decla- 
rînd : „Dezarmarea este un mijloc 
mult mai sigur de a împiedica răz
boiul decît bomba nucleară șl sper 
că Congresul va ajuta la convinge
rea oamenilor de stat al tuturor na
țiunilor că singura speranță pentru 
viitorul omenirii este dezarmarea 
mondială". Lista cuprinde și nume
roase alte nume bine cunoscute : 
lordul Boyd Orr, pictorul Ruskin 
Spear, scriitorul James Aldridge, -ac
trița Vanessa Redgrave, oameni de

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
TASS : La 26 iunie, A. F. Dobrînin, 
ambasadorul U.R.S.S. în Statele 
Unite, și Ormsby-Gore, ambasadorul 
Marii Britanii în S.U.A., au făcut o 
vizită lui G. Ball, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., și i-au remis un 
mesaj al copreședinților Conferinței 
de la Geneva în problema laoțiană :

l

următoarei ședințe 
Geneva pentru Laos

„Copreședinții, se arată în mesaj, 
au fost informați că în prezent a 
fost creat un guvern de coaliție al 
Laosului și că o delegație laoțiană 
unică va pleca la Geneva pentru a 
participa la viitoarele discuții. în 
conformitate cu aceasta, copreședin
ții au căzut de acord că următoarea 
ședință a conferinței să aibă loc luni? 
2 iulie, la ora 15,00“.

o©o———— /

Vizita lui A. N. Kosîghin în Italia
(Agerpres). — TASS : 
N. Kosîghin, prim-vice-

MILANO 26 
La 25 iunie A. 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în vizită în Ita
lia, a sosit cu avionul la Milano, im
portant centru industrial al Italiei.

La sediul Camerei de comerf, indus
trie și agricultură din Milano, A. N. 
Kosîghin s-a înfîlnit cu reprezenfanfll 
cercurilor de afaceri din nordul Ita
liei.

în 
ghin 
mele 
mice 
pre problemele relațiilor 
italo-soviefice.

Uniunea Sovietică, a spus A. N. Ko
sîghin, caută prin toate mijloacele să 
lărgească relațiile comerciale, tehnlco- 
știinfifice șl culturale cu toate țările, 
inclusiv cu Italia,

cuvînfarea sa A. N. Kosî- 
a vorbit po larg despre proble- 
acfuale ale relațiilor econo- 
internajionale și în specia1 des- 

economice

el, 
de

In ultima vreme, a spus 
mulțl reprezentanți al cercurilor 
afaceri din țările Europei occidenta
le înclină fof mal mult să folo
sească posibilitățile pe care le des
chide pentru ele comerțul cu Uniunea 
Sovietică. Printre ei II vedem șl pe 
reprezentanții cercurilor de afaceri din 
Italia.

în prezent, a devenit actuală nece
sitatea de a se lichida în practica co
merțului internațional metodele cu a- 
jutorul cărora pot fi impuse condiții 
inegale în drepturi altor state. Spre a- 
ceasta duce în ultima analiză forma
rea a fot felul de grupări economice 
izolate care sînt ferite de celelalte 
țări ale lumii prin mari bariere va
male. De aceea, guvernul sovietic con
sideră utilă convocarea unei conferințe 
internaționale pentru problemele co
merțului, care să pună capăt unor ast
fel de metode și discriminări.

OjO

Presa pariziană subliniază pericolul pe care-l reprezintă inten
sificarea acțiunilor fasciste

O parte din populația europeană, 
speriată, caută să părăsească în gra
bă orașul.

Opinia publică franceză, spriji
nind lupta poporului algerian împo
triva pericolului fascist, cere cu ho
tărîre să se pună capăt acțiunilor 
O.A.S. Lozinca maselor populare din 
Franța este : „Nici un fel de indul
gență față de complotiștii fasciști”. 
Pe insula Corsica au avut loc mani
festații și greve împotriva pericolu
lui fascist. Pe străzile orașului Bas
tia a avut loc o puternică manifes
tație antifascistă sub lozinca „O.A.S. 
— asasini“.

La Paris a avut loc în seara de 
25 iunie un miting în cadrul căruia 
au luat cuvîntul numeroase perso
nalități care au .chemat pe toți de
mocrații francezi să-și ascută vigi
lența. Presa pariziană, referindu-se la 
acțiunile O.A.S. care au culminat cu 
incendiul din portul Oran, sublinia
ză pericolul ce-1 reprezintă, pentru 
Algeria, cît și pentru Franța, inten
sificarea acțiunilor fasciste. Chiar 
„Le Figaro” scrie despre „delirul 
care a cuprins ultimul bastion al 
O.A.S. din Oran, unde consemnele 
de ucidere, jaf, incendii au fost date 
de Georges Bidault.

26 (Agerpres). — Marele 
provocat luni după-amiază

ORAN 
incendiu 
de O.A.S.-iști în Oran, prin arun
carea în aer a 10 rezervoare mari 
de păcură, a provocat mari pagube. 
Flăcările au distrus nu numai por
tul, ci și cartiere întregi. într-o emi
siune pirat, pe lungimea de undă a 
postului local de radio, șeful O.A.S.- 
iștilor, fostul colonel Dufour, a a- 
menințat că „acest incendiu nu este 
încă nimic în comparație cu ceea 
ce avem de gînd să facem într-un 
viitor apropiat“.

în ultimele 24 de ore O.A.S.-iștii 
au făcut să explodeze la Oran 30 de 
bombe distrugînd școli, centrale te
lefonice, clădiri administrative.

Ogo
IN ÎNTREAGA FRANȚA

Vii proteste împotriva
PARIS 25 Corespondentul Ager

pres transmite : Apropiata vizită a 
cancelarului Adenauer la Paris, 
care va avea loc între 1 și 6 iulie, 
a provocat în întreaga Franță vii 
proteste din partea a diferite orga
nizații obștești și de masă. La 23 iu
nie, Federația națională a foștilor 
deportați și internați, participanți 
la mișcarea de rezistență, a dat pu
blicității la Paris o declarație în 
care cheamă pe toți patrioții fran
cezi să facă din ziua de 4 iulie 
o „Zi națională în memoria victi
melor militarismului și nazismului 
german“.

Declarația se pronunță împotriva 
vizitei oficiale în Franța a cance
larului Adenauer, „care refuză să 
recunoască actualele frontiere ale 
Germaniei, ocrotește și animă aso
ciațiile militariste și organizațiile 
foștilor S.S.-iști“.

Comitetul Federației naționale a 
foștilor combatanți și a invalizi
lor de război din arondismentul al 
13-lea al Parisului a trimis, de ase
menea, pe adresa președintelui Re
publicii Franței, o rezoluție de pro
test împotriva .vizitei în Franța a lui 
Adenauer.

vizitei lui Adenauer
La 24 iunie, în diferite localități 

din împrejurimile Parisului au avut 
loc mitinguri și manifestații de pro
test organizate de organizațiile foș
tilor combatanți și participanți la 
mișcarea de rezistență.

Inaugurarea portului Ahmedi din Yemen 
construit cu ajutor sovietic

AHMEDI 26 (Agerpres).
— TASS : Recent a avut 
loc inaugurarea oficială 
a portului Ahmedi din 
Yemen, construit cu aju
torul Uniunii Sovietice. 
Acesta e unul din cele 
mai mari porturi din O- 
rientul arab. La ceremo
nia inaugurării a partici
pat o delegate guver
namentală a Uniunii So-

viefice în frunte cu Mi
hail Malahov, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat pentru Relafii Eco
nomice Externe de pe 
lingă Consiliul de 
niștri al U.R.S.S.

Acest port are o 
importanță pentru 
men, contribuind la lăr
girea relațiilor economi
ce ale acestei țări cu

Mi-

mare
Ye-

resful lumii. Se știe că 
pînă acum Yemenul nu 
dispunea de un port care 
să permită navelor să a- 
costeze la mal.

Delegația guverna
mentală sovietică a fost 
primită de regele Yeme
nului, care a dat o înaltă 
apreciere activității spe
cialiștilor sovietici în ve
derea construirii portului.

Situația grea a populației
TOKIO 26 (Agerpres). — Cores

pondentul corporației japoneze de 
radiodifuziune relatează despre via
ța grea a populației din Vietnamul 
de sud, care geme sub dictatura ma
rionetei americane Ngo Dinh Diem.

Situația economică din țară este 
extrem de grea. Nu există orez. Nu
mai în ultimele două luni prețul la 
acest produs de bază a crescut cu

din Vietnamul de sud

știință ca prof. John Bemal, prof. 
C. P. Powell (membri al societății 
regale).

Deși animate de cele mal nobile' 
simțăminte, multe dintre aceste per
sonalități sînt nevoite să înfrunte 
o adversitate fățișă din partea unor 
cercuri care nu văd cu ochi buni 
slăbirea încordării internaționale și, 
în general, orice acțiune menită eă 
pună capăt cursei înarmărilor și

Corespondența din Londra

Or, 
țară 
sînt 
mai 
Va-

„războiului rece”. Lucrătorii din do
meniul teatrului și al cinematogra
fiei, de exemplu, sînt deosebit de 
vulnerabili, întrucît mulți dintre ei 
caută angajamente în S.U.A, 
după cum se știe, în această 
activiștii pentru cauza păcii 
trecuți pe lista neagră. Cu atît 
mult trebuie aplaudat curajul
nessei Redgrave. Salutînd apropia
tul Congres care va avea loc în ca
pitala Uniunii Sovietice, actrița a 
dat totodată o replică hotărttă ace
lora care, în Anglia și în alte țări, 
încearcă eă împiedice în diferite fe
luri plecarea la Moscova a repre
zentanților mișcării pentru pace. 
„Trebuie să ne întîlnim unii cu alții 
— a declarat ea — oriunde și ori
cum putem, și dacă vreun om sau 
grup, vreun partid sau guvern în
cearcă să împiedice acest lucru 
trebuie să le rîdem în față și 
urmăm propria noastră cale de 
propiere a unora de ceilalți".

într-un anumit fel declarația 
a constituit și un răspuns la poziția 
liderilor de dreapta al partidului 
laburist, care caută în prezent prin 
amenințări și presiuni să oblige pe 
membrii partidului, dornici de «

să
a-

sa

MOSCOVA'. La 26 iunie în Pala
tul Mare al Kremlinului a început 
consfătuirea lucrătorilor din direc
țiile teritoriale de producție agrico
lă din regiunile centrale ale 
R.S.F.S.R. Consfătuirea va discuta 
primele rezultate ale activității di
recțiilor teritoriale de producție. Ra
portul a fost prezentat de Ghennadi 
Voronov, prim-vicepreședinte al 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R. La lucrările consfătuirii 
participă N. S. Hrușciov și alți con
ducători de partid și de stat.

ROMA. O nouă grevă generală de 
48 de ore a tost declarată de cei 
1 200 000 metalurgiști italieni. Conco
mitent a fost declarată și greva ge
nerală de trei zile a muncitorilor a-

partlcipa la lucrările Congresului, 
să-și schimbe planul. Este cunoscut 
în această privință cazul lordului 
Russell, care a fost amenințat cu 
excluderea din partid pentru faptul 
că și-a făcut cunoscută intenția de 
a participa la Congres. Asemenea 
manevre nu pot însă stăvili mișca
rea în favoarea marii întîlniri a par
tizanilor păcii. Majoritatea membri
lor de rînd din partidul laburist și 
din sindicate sprijină obiectivele 
Congresului. Ei își manifestă adezi
unea participînd la campania de 
alegere a delegaților și la strîngerea 
fondurilor pentru călătorie. Sprijinul 
pe care ei îl primesc din partea ma
selor este mai larg decît oricînd în 
istoria mișcării pentru pace din An
glia. Acesta este glasul adevărat al 
poporului britanic.

în ciuda amenințărilor cu exclu
derea din partidul laburist, canoni
cul Collins,- președintele „Mișcării 
pentru dezarmare nucleară", și-a 
reafirmat hotărîrea de a lua cuvîn- 
tul la Congres.

Campania pentru succesul Con
gresului s-a contopit în ultima lună 
cu o luptă tot mai susținută 
împotriva înarmării nucleare a 
Angliei, pentru lichidarea baze
lor militare americane de pe 
teritoriul țării. Manifestațiile care 
au avut loc la Londra și la baza 
submarinelor americane din golful 
Holy Loch, marșul de la Glasgow la 
Glen-Douglas pentru
armei nucleare sînt numai 
din acțiunile inițiate 
a atrage încă o dată 
primejdiei pe care 
cursa înarmărilor și
vernului să pășească pe calea în
cheierii unui acord de dezarmare 
generală și totală.

lnterzicerea 
cîteva 

cu scopul' de 
atenția asupra 
o reprezintă 

de a cere gu-

GORDON SCHAFFER

participă peste 2 rilor externe. După tratativele duse 
de Rusk la Londra nu a fost dat 
publicității nici un fel de comunicat.

DJAKARTA. Peste 100 de patrioți 
indonezieni au fost parașutați pe li
toralul sudic al Irianului de vest în 
regiunea orașului Merauke. Astfel, 
în cinci puncte ale litoralului sudic 
cu o lungime de 1 000 de' mile, au 
fost parașutați patrioți indonezieni.

LIMA. într-o regiune muntoasă 
din centrul statului Peru au avut 
loc ciocniri între polițiști și 200 de 
țărani indieni din comuna Huanu- 
co. Șase indieni au fost uciși iar 
24 răniți. Ciocnirea s-a produs cînd 
poliția a încercat să-i evacueze pe 
indieni de pe pămînturile lor.

CIUDAD DE MEXICO. La 29 iu
nie președintele Kennedy va sosi în 
Mexic într-o vizită oficială de două 
zile. Știrea acestei vizite 
mită cu nemulțumire de 
blică. Numeroși oameni 
atras atenția că venind 
președintele Kennedy urmărește în 
primul rînd să exercite presiuni a- 
supra guvernului pentru a-1 deter
mina să modifice unele aspecte ale 
politicii sale externe care nu cores
pund planurilor S.U.A.

gricoll Ia care 
milioane de „braccianti". Greviștii 
cer mărirea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor lor de muncă, lărgi
rea drepturilor organizațiilor sindi
cale.

SANTIAGO. La Santiago a avut 
loc înmînarea Premiului Interna
țional Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare" cunoscutei fruntașe 
a vieții publice din Chile, Olga Po- 
blete de Espinoza. La mitingul fes
tiv de la Teatrul de operă și balet 
laureata a fost salutată de Tatiana 
Nicolaeva, reprezentanta Comitetu
lui pentru premiile internaționale 
Lenin, deputat 
al U.R.S.S.

ANKARA'. A 
vein al Turciei 
namentcrlă de 25 de zile. Din guvern 
.faa parte reprezentanți ai Partidului 
popular republican, Partidului Tur
ciei noi, Partidului național republi
can țărănesc șl un independent. 
Noul guvern este condus, ca și cel 
precedent, de Ismet Inonu.

LONDRA. La 25 iunie 
sfîrșit tratativele oficiale 
Dean Rusk, secretar de 
S.U.A., le-a dus cu 
primul ministru al / „ 
cu lordul Home, ministrul

30 la sută. Situația populației, și așa 
destul de grea, se înrăutățește și 
mai mult ca urmare a impozitelor 
crescînde pe care trebuie să le plă
tească pentru înarmare. în țară 
crește permanent ura locuitorilor 
față de guvernul lui Ngo Dinii Diem, 

Corespondentul subliniază că, deși, 
potrivit datelor oficiale, în Vietnam 
se află circa 7 000 de militari ameri
cani „care ajută guvernul”, în rea
litate trupele ngodinhdiemiste sînt 
„ajutate” de o întreagă divizie ame
ricană, care numără aproximativ 
10 000 de oameni.

LA ÎNCHIDEREA
EmȚIEI

în Sovietul Suprem

lost förmat noul gu- 
după o criză guver-

a fost prl- 
oplnia pu- 
politicl au 
In Mexic,

luat 
care

au
Pe 
stat al 

Macmillan, 
Angliei,’> Și 
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întreruperea tratativelor 
Adoula—Chombe

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). — 
Convorbirile Adoula-Chombe s-au 
întrerupt din nou. Șeful secesioniști- 
loi katanghezi a părăsit capitala 
congoleză marți, tocmai în momen
tul în care convorbirile urmau să 
Intre într-o fază hotărîtoare.

Chombe a refuzat să semneze un 
comunicat comun în care să fie con
semnate acordurile care au fost rea
lizate pînă în prezent în cursul celor 
41 de întîlniri.

în cadrul unei conferințe de presă 
convocată la cîteva ore după pleca
rea lui Chombe, primul ministru A- 
doula a declarat că tratativele s-au 
dovedit zadarnice. Adoula a arătat 
că opoziția Iui Chombe față de reu- 
nificarea Congoulul s-a înăsprit în 
ultima vreme.

Justiția în sprijinul patronilor
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

După cum anunță France Presse, 
ministrul muncii al S.U.A., A. Bold- 
berg, a anunțat eșecul lungilor tra
tative cu reprezentanții mecanicilor 
de avioane aparținînd societăților 
de transporturi aeriene „Paname
rican World Airways“ și „Eastern 
Airlines”. Mecanicii au declarat că 
vor intra în grevă dacă conducerile 
acestor două societăți persistă în

intențiile 
care vor 
dițiile lor de muncă. Cei de la so
cietatea „Eastern Airlines” sînt în 
grevă, suspendîndu-se întreaga acti
vitate a acestei companii.

„Panamerican World Airways“ a 
obținut o ordonanță judecătorească 
interzicînd mecanicilor să înceteze 
lucrul.

lor de a aplica măsuri 
înrăutăți considerabil con-

Pe străzile orașelor din Statele Unite : șomeri In fața oficiilor de 
plasare.

Salan din nou pe banca 
acuzaților

26 (Agerpres). — Judecă- 
instrucție Jean Perez, în-

PARIS 
torul de 
sărcinat cu efectuarea unei noi an
chete împotriva lui Salan, acuzat, de 
data aceasta, de faptul că fiind în 
închisoare a menținut legăturile cu 
O.A.S.-ul, dînd instrucțiuni pentru 
continuarea activității acestei orga
nizații teroriste, i-a adus în mod ofi
cial la cunoștință lui Salan aceste 
acuzații. Conform articolului 95 din 
Codul penal francez, Salan este pa
sibil de pedeapsa cu moartea. Data 
noului proces nu a fost fixată.

Demisia ministrului 
de interne al Argentinei

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
La 25 iunie Jorge Perkins, ministrul 
de interne al Argentinei, a demisio
nat din guvern. într-o scrisoare tri
misă președintelui Guido, Perkins pro.. 
testează împotriva suspendării Con
gresului argentinean.

în locul lui Perkins a fost numit 
Carlos Adrogue, fost ministru al în- 
vățămînlului care, după cum 
agenția France Presse, „este 
legat de cercurile militare".

afirmă 
foarte
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