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Culturi furajere în miriște 
pe suprafețe cit mai mari

în multe părți 
ale țării, secerișul 
se desfășoară din 
plin. După recol
tarea cerealelor 
păioase sau a al
tor culturi timpu
rii terenul rămîne 
liber o perioadă 
lungă de timp, pe

se pot cultiva curioadă în care 
succes porumbul, iarba de Sudan 
și alte plante de nutreț.

Cultivarea plantelor furajere în 
miriște reprezintă una din măsurile 
importante pentru sporirea pro
ducției de nutrețuri în gospodăriile 
colective și de stat. Culturile în mi
riște pot asigura mai ales nutrețu
rile verzi în partea a doua a verii 
și în lunile de toamnă, perioadă 
cînd în multe unități agricole se 
simte nevoie de’ furaje. Totodată 
nutrețul produs în miriște se poate 
pregăti fie sub formă de siloz, fie 
fin, folosindu-se în acest fel în hra
na animalelor pe timp de iarnă. 
Gospodăria colectivă din comuna 
Ștefan Vodă, raionul Călărași, a cul
tivat în anul trecut peste o sută de 
hectare cu porumb în miriște. Prin 
aceasta gospodăria și-a asigurat 
pentru animale hrană îndestulă
toare și ieftină.

Experiența arată că culturile în 
miriște prezintă și o deosebită im
portanță agrotehnică. După cultu
rile ' în miriște solul rămîne curat 
și afinat ceea ce permite executa
rea unei arături corespunzătoare de 
toamnă. în același timp, prin can
titatea mare de rădăcini și resturi 
pe care le lasă în pămînt, plantele 
cultivate în miriște contribuie la ri
dicarea fertilității solului.

Iată de ce consiliile agricole re
gionale și raionale, conducerile gos
podăriilor de stat și gospodăriilor 
colective trebuie1 să acorde cea mai 
mare atenție semănatului de culturi 
furajere în miriște. Dar reușita cul
turilor în miriște depinde într-o mă
sură foarte mare de pregătirea so
lului înainte de semănat. Prin a- 
ceste lucrări se urmărește păstra
rea apei în sol și asigurarea unui 
pat germinativ cît mai bun pen
tru semințe. într-un sol bine lucrat 
și umed, semințele plantelor răsar 
foarte repede, iar plantele se înră
dăcinează bine. De aceea, arătura 
trebuie executată îndată după re
coltare.

Conducerile gospodăriilor de stat 
și colective au datoria să ia măsu
rile necesare ca pe toate suprafețele 
care nu vor fi semănate în toamnă 
să se cultive plante furajere care 
vor contribui la completarea balan
ței furajere, la o mai bună hrănire 
a animalelor și prin urmare la spo
rirea producției în sectorul zooteh- 
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® Gh. Drafta : Viața de partid 
— în brigăzile din G.A.C. — grupe 
de partid puternice (pag. 2-a).

® C. Mantu, I. Chiujdea : Ti
mișoara, orele 16 (pag. 3-a).

• K. Nepomniașci : „Operațiu
nea Livia” (pag. 3-a).

Cu planul semestrial
ÎNTREPRINDERILE

INDUSTRIEI 
CHIMICE

îndeplinit cu,,4 zile 
men planul ,r}e producție pe pri
mul semeștm, al anului.

Prin folosirea mai bună a capa
cităților de producție ale instala
țiilor, precum- și prin intrarea în 
funcțiune ■ a-moi unități productive, 
chimiștii au 
mele 6 ‘luni 
o producție" 
depășește teu: peste 650.000.000 lei 
valoarea producției realizate în a- 
ceeași peri.og.dă a anului trecut. 
Astfel, în acest an s-au produs 
mai mult cu peste 44 000 de tone 
de îngrășăminte chimice, 48 000 de 
tone de sodă -calcinată și causti
că, 35 000 de tone de acid sulfu
ric etc.

De la începutul anului și pînă 
acum, gama produselor chimice 
s-a îmbogățit-cu noi sortimente de 
coloranți, lacuri și vopsele, medi
camente, produse din materiale 
plastice și altele. în același timp, 
ca urmare a' perfecționării proce
selor tehnologice și întăririi con
trolului pe faze de fabricație, s-a 
reușit ca la numeroase produse 
să se îmbunătățească calitatea.

Prin reducerea prețului de cost 
colectivele din întreprinderile in-

Muncitorii, teh
nicienii și ingi
nerii din indus
tria chimică au 
înainte de ter-

realizat în pri- 
ale acestui an 
a cărei valoare

Din economii — 
cocs pentru elaborarea 

a 460 tone de fonta

îndeplinit

Folosind wxndrovere, gospodăriile agricole de stat execută recoltarea în 
aceasta pierderile de boabe prin scuturare.

Această metodă se folosește cu succes la G.A.S.- „I. 1. Caragiale", din raionul Lehliu, unde grîul de 
pe 840 de hectare din cele 2 090 ha a și fost recoltat cu windroverele. în fotografie: mecanizatorii din bri
gada condusă de tov. Ion Păcuraru, recoltînd grîul cu windrcverele. (Foto: A. Cartojanu)

La începutul campaniei de vară
Lanurile de cereale pă

ioase de 
niei s-au 
binelea. 
agricole 
nii, de cîteva zile a înce
put recoltarea orzului și 
chiar a griului. Să ve
dem ce pregătiri s-au fă
cut pentru această cam
panie în raionul Segar
cea.

Cu puțin timp în urmă, 
la raion s-a organizat o 
consfătuire de lucru la 
care au participat condu
cătorii unităților agricole, 
ingineri agronomi, preșe
dinții sfaturilor populare 
comunale, mecanizatori, 
șefii bazelor de recepție 
etc. Cu acest prilej s-a a- 
nalizat situația pregătiri
lor pentru strîngerea re
coltei și s-au stabilit mă
surile ce trebuie luate 
pentru folosirea tuturor 
mijloacelor și forțelor exis
tente în vederea termină
rii recoltatului în cel mai 
scurt timp și fără pier
deri. în raionul Segarcea 
vor lucra în această cam
panie 374 
combine și 
tru 122 de 
sigurat și 
care va lucra noaptea 
arat. S-au organizat 
de arii.

Strîngerea recoltei 
întreținerea culturilor

pe întinsul Olte- 
îngălbenit de-a 
In unele unități 

din sudul regiu-

tractoare, 206 
61 batoze. Pen- 
tractoare s-a a- 
schimbul II, 

la 
15G

?»
sînt

■$<»<?>

dustriei chimice au realizat în pri
mele 5 luni din acest an economii 
suplimentare în 
28 524 000 lei.
NOI ÎNTREPRIN

DERI DIN REGIU
NEA BANAT

valoare de

TIMIȘOARA 
(coresp. „Scîn
teii“). — în a- 
ceste zile, tot 

mai multe colective de muncă din
întreprinderile, uzinele și institu
țiile regiunii Banat raportează par
tidului că și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de producție 
pe primul semestru al acestui an. 
Astfel, colectivul de muncă de la 
întreprinderea de utilaj „G Martie" 
din Timișoara a îndeplinit planul 
producției globale și marfă pe 
primul semestru cu 10 zile mai de
vreme.

Succesul obținut se datorește bu
nei organizări a procesului de pro
ducție, introducerii de tehnologii 
noi, aprovizionării ritmice a locu
rilor de muncă etc. Toate acestea 
au dus la depășirea sarcinii de 
creștere a productivității muncii cu 
7,42 la sută, iar prin folosirea ra
țională a materialelor și materiilor 
prime, economiile realizate la pre
țul de cost peste sarcina planifi
cată se ridică la aproape 900 000 
lei.

Tot în aceste zile a raportat rea
lizarea sarcinilor de plan la pro
ducția marfă și globală și între-

prinderea „Tehnometal“ din Timi
șoara. Colectivul de aici a 
avut în centrul activității sale rea
lizarea de mașini agricole de înal
tă tehnicitate.

Cu multe zile înainte de termen 
și-au realizat planul semestrial și 
Uzinele mecanice din Timișoara, 
întreprinderea „Fierarul" din Arad 
și altele.

FABRICA ORADEA 7m>-
DE AZBOCIMENT resp. „Scîn- 

DIN ORADEA ,teh'? . ~ , Co.’.
lectrvul Fabricii 

de azbociment din Oradea obține 
zi de zi succese de seamă în 
întrecerea pentru îndeplinirea rit
mică și la toți indicii a pla
nului de producție. In secțiile 
în care se produc plăci de 
azbociment pentru învelitori și tur
nuri de răcire, aprovizionarea 
locurilor de muncă este asigurată 
conform graficului. Prin mecaniza
rea unor operații — printre care 
și cea de tăiere a azbocimentu
lui cu ajutorul unei foarfeci rota
tive automate — s-a înlăturat me
toda veche de tăiere manuală 
sporind astfel cu mult productivi
tatea muncii. îndeplinind planul 
semestrial înainte de termen, mun
citorii și tehnicienii întreprinderii 
au produs în plus, pînă in pre
zent, 925 000 plăci de azbociment 
de bună calitate.

lucrări care stau în cen- loz. La indicația președin- 
trul atenției organizațiilor telui gospodăriei, inginerul 
de partid din unitățile 
gricole. Birourile organi
zațiilor de bază din gos
podăriile colective din ra
ion și-au întocmit pla
nuri în vederea intensifi-

în zile ei au recoltat 40 ha.
și Și la gospodăria colec

tivă din comuna Drănicu 
s-a terminat recoltarea

carii muncii politice 
rîndul colectiviștilor 
mecanizatorilor'.

Cum se lucrează în
■iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

a- agronom Ștefan Bimbirică, 
mecanizatorii Gheorghe 
Iordache, Pușcașu Zeno- 
vie și Ion Cincă au înce
put recoltarea griului cu 
combina. în primele două

a- or-

In raionul Segarcea
'|llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!llllll!llllllllllll!IIIIH 1' 

zului și s-a amenajatceste zile în unitățile a- 
gricole din raion ? La gos
podăria colectivă „7 No
iembrie“, din comuna Ho
rezu Poena-ri, participă 
zilnic la muncile agricole 
peste 850 de colectiviști. 
Pe cele 579 ha culti
vate cu porumb, 100 ha 
cu sfeclă de zahăr și. din Gîngiova a 
130 ha cu floarea-soarelui treieratul orzului, 
brigăzile de cîmp lucrează— panoul de onoare au apă- 
de zor la prașila a 4-a. La rut primele poze de frun- 
marginea lanurilor de grîu tași în noua campanie : 
care se întind pe 826 ha brigadierul Filimon Ale- 
sînt așezate 9 combine... xandru și colectivistul 
gata de a lua cu „asalt” 
spicele aurii. Cele S0 ha 
cu orz ale gospodăriei au de stat Segarcea 

pentru prima dată 
in acest an se fo
losesc windrovere 
la recoltatul griu
lui. Conducerea

fost recoltate manual de 
colectiviști în numai 2 
zile și s-a început ara
tul în vederea însămînță- 
rii porumbului pentru si-

o 
arie electrificată. In punc
tul Crivina, unde de obi
cei culturile ajung la ma
turitate mai devreme, me
canizatorul Dediu Romu a 
și intrat cu combina în la
nul de grîu.

La gospodăria colectivă, 
început 

La

gospodăriei a. întocmit un 
plan de campanie care 
prevede ca prin folosirea 
deplină a. celor 5 windro
vere și 39 combine, grîul 
de pe 1 778 ha să fie re
coltat și treierat în 8 zile.

După datele comunicate 
la Consiliul agricol al ra
ionului Segarcea pînă la 
27 iunie s-a recoltat 
de pe 1170 ha, iar 
de pe .1 500 ha..

Peste o zi-două, 
ție de coacerea 
țiată a soiurilor
în raionul Segarcea, se va 
trece din plin la recolta
rea griului.

Întrucît este o . campa
nie care cere ca lucrările 
să se facă repede, colec
tiviștii și mecanizatorii 
sînt hotărîți să folosească 
din plin toate mijloacele 
de lucru, să nu-și precu
pețească forțele.

CÄLAN (coresp. „Scînteii"), — Co
lectivele de muncă de la cele două 
furnale din Călan înregistrează succese 
importante în reducerea cheltuielilor 
de producție. Aplicînd un șir de mă
suri tehnico-organizatorice cum sînt 
cînfărirea cît mai corectă a șarjelor, 
alegerea unor rețete noi, mai judicioa
se de încărcare a furnalelor, ridicarea 
temperaturii aerului suflat etc. furna- 
lișfii de aici au redus prețul de cost 
pe tona de fontă cu 63 de lei față de 
primul semestru al anului trecut.

Factorul principal în obținerea a- 
cestor economii îl constituie reducerea 
consumului specific de cocs pe tona 
de fontă. Cocsul economisit astfel, de 
la începutul anului și pînă acum, este 
suficient pentru 'elaborarea în plus a 
mai bine de 460 tone de fontă.

oc

în

orzul 
grîul

func- 
diferen- 

cultivate

?»
Gheorghe Ștefan.

La gospodăria

întrecerea artiștilor amatori
în sala din b-dul Magheru a tea

trului, „C. Nottara“ începe duminică 
dimineața faza pe ' Capitală a celui 
de-al III-lea Festival bienal de tea
tru „I. L. Caragiale“ al artiștilor a- 
matori. La această întrecere participă 
peste 50 de formații fruntașe din 
Capitală : echipe de teatru și re
citatori. în prima zi vor prezenta 
spectacole formațiile de teatru ale 
Uzinei „Semănătoarea“, Casei de cul
tură a raionului ,,30 Decembrie“, ofi
ciului P.T.T.R.-Gara de Nord și altele.

Repertoriul artiștilor amatori cu
prinde piese din dramaturgia clasică 
și contemporană; recitări și montaje 
literare.

CONSTANTIN LINTE 
Scînteii”

Consfătuirea cadrelor didactice 
din raionul Tg. Mureș

Turnătoria uzinei
Pe drept cuvînt se spune că tur

nătoria este inima unei uzine con
structoare de mașini. De munca ei, 
de felul cum se toarnă și. mai ales, 
de ritmicitatea cu care se livrează 
piesele depinde în mare 
activitatea tuturor celorlalte 
îndeplinirea în bune condiții 
cinilor de plan pe întreaga 
prindere.
conștienți și muncitorii și
ienii de la turnătoria Uzinei de 
■>mpe și mașini agricole din Bucu

rești. în primele cinci luni ale a- 
nului. ei au depus o activitate rod
nică. Valorificînd mai bine rezer
vele și posibilitățile de sporire a 
producției, ei au turnat în această 

, perioadă 48 de tone piese peste 
plan. Ajutați de unele măsuri teh- 
nico-organizatorice luate de condu
cerea secției, turnătorii au muncit 
mai spornic, fapt care s-a concre
tizat în depășirea sarcinii de plan 
privind creșterea productivității mun
cii. Muncitorii și tehnicienii de aici 
au dobîndit și pe tărîmul economiilor 
realizări de seamă. Gospodărind mai 
bine cocsul, evitînd pierderile de 
fontă, precum și o serie de cheltu
ieli neproductive, ei au obținut e- 
conomii suplimentare ' la prețul de 
cost în valoare de peste 185 000 de 
lei, din care 146 000 de lei la ma
teria primă. La aceasta a contri
buit mult și faptul că s-au aplicat 
pe scară largă unele procedee teh
nologice avansate — turnarea în 
modele ușor fuzibile, în miezuri în
tărite cu bioxid a'e carbon și turna
rea în cochile. în primele patru 
luni, bunăoară, încă treizeci de re
pere au început să fie turnate în 
cochile. Aplicarea și extinderea pro
cedeelor tehnologice moderne de 
turnare au înlesnit o mai bună uti
lizare a fontei prin înlăturarea adao
sului de prelucrare.

Un criteriu important de aprecie-

De acest lucru

măsură 
: secții.

a sar- 
între- 

i sînt 
tehni-

re a activității unei turnătorii este 
măsura în care sînt reduse și elimi
nate rebuturile.

Cum stau lucrurile din acest 
punct de vedere în cadrul turnăto
riei ? Deși s-au obținut unele rezul
tate, numărul de piese defectuos 
turnate depășește de multe ori pro
centul admis. Cauzele sînt cunoscute, 
în primul rînd, n-au fost aplicate 
toate măsurile tehnico-organizatorice 
prevăzute în plan — unele dintre 
acestea extrem de importante pentru 
munca turnătorilor. Era stabilit, de 
pildă, să se facă un acoperiș pe 
cîmpul de șarjare, adică pe locul 
unde se pregătește sortarea materia
lelor pentru cubilou. Termenul a 
trecut de mult, însă acoperișul 
n-a fost executat. Din această 
cauză sortarea s-a făcut anevoios, 
fapt care a influențat în bună mă- 

calita- 
de mă- 

era pre- 
volumul

bri- 
îna- 
bri- 
exe- 
pie- 
Din

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 
Ieri, la reședințele raioanelor din re
giunea Mureș-Aufonomă Maghiară au 
început consfătuirile anuale ale cadre
lor didactice, la care participă învăță
torii și profesorii, președinți și vice
președinți ai sfaturilor populare, primi- 
secrefari și secretari ai comitetelor ra
ionale și orășenești de partid.

La consfătuirea cadrelor didactice 
din raionul Tg. Mureș au fost subli
niate succesele obținute în anul re
cent încheiat în dezvoltarea învățămîn- 
fului, îmbunătățirea conținutului aces
tuia, creșterea numărului de școli și 
clase, laboratoare etc. Ca urmare, și 
rezultatele dobîndite de elevi la în
vățătură sînt mai bune> față de cele 
din anul școlar 1960—1961.

în cadrul discuțiilor s-a arătat că 
în unele școli a existat o preocupare 
insuficientă pentru înlăturarea formalis
mului din conținutul orelor de diri- 
genție, pentru îmbunătățirea activității 
diriginților 
înlăturarea 
educativă.

perienfă pedagogică și a altor cadre 
didactice fruntașe din raion, fov. Du
mitru Ursu din comuna Cristești, Kiss 
Arcadie din Praid, Ion Tăușan de la 
Band și alții au arătat cît de mult con
tribuie pregătirea ideologică și poli
tică a fiecărui profesor și învățător la 
îmbogățirea conținutului lecțiilor pe 
care le predau.

Mai multe cadre didactice au arătat 
necesitatea îmbunătățirii unor ma
nuale școlare, precum și a unor lucrări 
destinate diriginților.

în cuvînful lor, participanții la dis
cuții au subliniat însemnătatea recen
telor măsuri luate de partid pentru ri
dicarea nivelului învățămîntului agricol 
în școli. Totodată, numeroși învățători 
și profesori au făcut o serie de propu
neri privind predarea cunoștințelor a- 
gricole într-o cît mai strînsă legătură 
cu cerințele practicii, buna organizare 
a cursurilor de vară pentru cadrele di
dactice care vor preda obiectul „Agri
cultura”, elaborarea din timp a 
nualelor necesare etc.

sură mersul cubiloului, 
tea fontei. Tot în planul 
suri tehnico-organizatorice 
văzut, ținîndu-se seama de
sporit de piese care trebuie realiza
te în acest an, să se confecționeze 
o serie de rame metalice. Nici a- 
ceastă măsură — foarte importantă 
pentru munca turnătorilor — n-a 
fost aplicată. Dacă s-ar fi confec
ționat ramele, s-ar fi creat condiții 
pentru creșterea în mai mare mă
sură a producției și productivității 
muncii ; utilizîndu-se ramele noi, 
se puteau evita unele „deplasări“ ale 
formelor și, deci, procentul de re
buturi ar fi fost simțitor diminuat. 
Aplicarea acestor măsuri — ca și a 
altora — depășea posibilitățile tur
nătoriei ; ele însă trebuiau rezolvate 
la timp la nivelul conducerii uzinei.

în turnătorie au stăruit în aceas
tă perioadă și unele deficiențe in
terne. Nu întotdeauna au fost res
pectate întocmai prescripțiile tehno
logice la toate fazele de lucru. Sla
bă a fost și asistența tehnică acor
dată muncitorilor de către maiștri

și ingineri. Bineînțeles că toate a- 
cestea s-au răsfrînt negativ asupra 
rezultatelor obținute în producție, 
au împiedicat colectivul turnătoriei 
să se încadreze în coeficientul de 
rebuturi admis.

Pentru a se înlătura lipsurile 
și a se asigura o bună desfășurare 
a producției în turnătorie, conduce
rea sectorului, la propunerea birou
lui organizației de bază, a luat o 
serie de măsuri de îmbunătățire a 
muncii. S-au format numai 4 
găzi, în loc de 7 cîte existau 
inte. Așa cum erau organizate 
găzile în trecut, fiecare din ele 
cuta forma, turna și dezbătea 
sele pe același loc de muncă,
această cauză, nu numai că spațiul 
din turnătorie era utilizat nesatisfă
cător. dar cînd veneau dimineața la 
lucru muncitorii erau nevoiți mai 
întîi să descongestioneze locul de 
muncă, să curețe terenul ocupat de 
materialele și piesele turnate în ziua 
precedentă. Acum s-a fixat un spa
țiu precis de depozitare a pieselor, 
iar locul de muncă este curățat 
noaptea, fiind pregătit și materialul 
de formare.1 Dimineața, cînd încep 
schimbul, muncitorii au terenul cu
rățat și materialele la îndemînă.

Odată cu reorganizarea brigăzilor 
s-a schimbat și sistemul de re
partizare a lucrului. înainte, unele 
brigăzi executau piese mai comple
xe, deși nivelul pregătirii profesio
nale a muncitorilor din aceste bri
găzi nu era pe deplin corespunză
tor ; în același timp, alte brigăzi 
executau piese mai simple, cu toa
te că aveau o pregătire profesiona
lă superioară. Acum, la reparti
zarea lucrulüi se ține seama de 
încadrarea medie a muncitorilor 
din fiecare brigadă. Această mă
sură a fost luată, de altfel, ținîn-

L. ȚINTEA

(Continuare în pag. Il-a)

La 28 iunie, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit la Palatul 
R.P. Romîne pe vicepreședintele Re
publicii Dahomey, Sourou-Migan 
Apithy, șeful misiunii de bunăvoință 
a Republicii Dahomey, care ne vizi
tează . țara. împreună cu membrii 
delegației.

Cu acest prilej a fost transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, un mesaj i 
de prietenie, colaborare și pace din

partea președintelui Republicii Da
homey, Hubert Maga.

La întrevedere au luat parte Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și alte persoane oficiale.

Intre președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne și vicepreședin
tele Republicii Dahomey a avut loc 
o convorbire cordială, prietenească.

(Agerpres)

a tovarășului György Marosân
în ziua de 28 iunie a.c., tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretàr al C.C. al P.M.R., a primit 
pe tovarășul György Maroșăn, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.S.U.
ția

care, la invita-
C.C. al P.M.R., și-a petrecut con-

odihnă în țara noastră, 
cu soția.

cediul de 
împreună ____

întîlnirea, la care au luat parte 
tovarășii Alexandru Moghioros. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.M.R., s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Congresului al XVIII-lea 

al Partidului Comunist din Uruguay
Montevideo

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin trimite un 

călduros și frățesc salut delegaților celui de-aț XVIII-lea Congres al 
partidului dv. și tuturor comuniștilor uruguaieni.

Lupta Partidului Comunist din Uruguay pentru înfăptuirea reven
dicărilor și drepturilor democratice ale clasei muncitoare și ale între
gului popor Uruguayan se bucură de simpatia și solidaritatea frățească 
a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din Republica Populară 
Romînă.

Vă dorim, dragi tovarăși, să obțineți noi succese sub steagul atot
biruitor al marxism-leninismului, în întărirea continuă a rîndurilor 
partidului, în unirea clasei muncitoare și a tuturor forțelor patriotice 
și democratice din țara dv. în lupta pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

IN PRAG UI CĂLĂTORIEI

în afara orelor de clasă, 
paralelismului în munca 

Referindu-se la propria ex-

Aspect din timpul unei probe scrise a examenului de maturitate 
la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu" din Capitală.

Ca să faci ocolul Pămîntului 
pe la Ecuator, trebuie să 
parcurgi vreo 40 000 km. Ca să 
ajungi în Lună trebuie să te urci 
într-o rachetă și să zbori aproa
pe 400 000 km. Ei bine, în'marea 
călătorie din această vară se vor 
parcurge milioane de km ! Nu, nu 
la bordul unei nave interplaneta
re, ci... cu trenul, cu autobuzul, 
dar mai ales cu rucsacul în spi
nare, pe jos. Este vorba, așadar, 
despre miile de ex
cursii care vor îm- 
pînzi, peste munți și 
ape, de la un capăt 
la altul, țara. ; este 
vorba de cei vreo
două milioane de . drumeți aflați 
la vîrsta marilor descoperiri.

Din atîtea mii de excursii să 
alegem una, din atîți nenumărați 
drumeți să ne oprim la cițiva.

Marile și chiar micile călătorii 
sînt.precedate mai întotdeauna de 
așa-numita febră a plecării.

— Încă din noiembrie, — ne 
asigură Pop Liviu, președintele 
cercului de geografie — ne gîn- 
deam la călătoria pe care o vom 
face în vară

Intr-adevăr, aproape 1 500 km 
pe drumurile patriei nu sînt o 
joacă ! Și președintele, care pe 
atunci nu împlinise 17 ani, a de
venit sever și a trasat sarcinile 
cu o voce cît mai gravă. Trebuia 
pregătit un „ghid” al excursiei, o 
descriere economică, geografică 
și chiar geologică, cu mențiuni 
despre floră și faună, cu consi
derații istorice, etnografice...

Așa se face că, deși nu a vă
zut Porțile de Fier, nici Valea
Jiului, nici Hunedoara, Marilena 
Petrovici, responsabila secției 
„excursii”, se ■ documentează, ci
tește, răsfoiește albume și „vede” 
parcă aievea peisajele apropiatei 
călătorii.

Care sînt, de fapt, peisajele 
cele mai mult așteptate ? Con
tururile Hunedoarei, cunoscute

din jurnale cinematografice și 
din fotografii, îi atrag ca un 
magnet pe acești adolescenți ; 
apoi Reșița, unde îi interesează 
„dezvoltarea combilnatului side
rurgic” ; apoi Valea Jiului, „unde 
vrem să vedem orașul nou Uri- 
cani și să-i cunoaștem pe mi
neri” ; „Oțelul roșu”, Uzinele 
„Electroputere” din Craiova, Șan
tierul naval din Tr. Severin.

Excursioniștii așteaptă cu înfri
gurare peisajul Du
nării la Cazane, ves
tigiile străvechiului 
pod al lui Apollodor 
și ale băilor Hercu- 
lane, istoria plină de

lupte a Văii Jiului și frumusețea 
munților Retezat. Acești utemiști 
— viitori tehnicieni, ingineri, a- 
gronomi sau profesori — se vor 
opri îndelung pe platourile furna
lelor Hunedoarei și, în fața mă
reței priveliști a prezentului, vor 
visa. la înfăptuirea propriilor lor 
aspirații legate ..indisolubil de 
construirea socialismului și a co
munismului în patria noastră.

De altfel, aspirațiile lor sînt 
conturate de pe acum. Acest tî- 
năr negricios, care-și poartă . cu 
seriozitate ochelarii, este atras de 
industria chimică, această fată, 
care a repurtat succese în cer
cul dramatic al Palatului Pionie
rilor, preferă totuși matematica 
și fizica, iar „președintele“ vrea 
să urmeze Institutul de petrol, 
gaze și geologie.

Nu știm dacă acești tineri și 
inimoși drumeți, elevi ai Școlii 
medii „Al. I. Cuza" din Capitală, 
vor face în călătoria lor desco
periri .în domeniul florei, al fau
nei sau al geologiei... Dar, cu si
guranță, atît ei cit și ceilalți dru
meți ai acestei veri, vor desco
peri cu. bucurie imaginile prezen
tului nostru socialist, nespusele 
frumuseți naturale ale patriei.

Le urăm tuturor călătorie plă
cută !

PAUL DIACONESCU
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O activitate complexă, 
plină de răspundere

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la 
redistribuirea cadrelor de specialiști 
în agricultură a răspuns unei nece
sități imperioase a agriculturii so
cialiste. Am primit cu bucurie să 
muncesc în circumscripția veterina
ră din Girbou, raionul Dej. în raza 
ei de activitate sînt patru gospo
dării mari, fiecare din ele avînd 
un sector zootehnic în plină dez
voltare. Aceasta cere medicului ve
terinar să-și îndrepte atenția în di
recția acordării unui ajutor multi
lateral de specialitate, în strînsă le
gătură cu realizarea indicilor pre- 
văzuți în planul de producție al fie
cărei gospodării în parte.

în cele ce urmează vreau să mă 
refer la una din sarcinile noastre 
principale și anume luarea tuturor 
măsurilor menite să asigure apăra
rea sănătății animalelor, pornind de 
la principiul unanim recunoscut : 
este mai ușor să previi decît să tra
tezi o boală. în gospodăriile din ca
drul circumscripției în care lucrez, 
un număr însemnat de viței erau 
infectați de diferite boli. Prin asigu
rarea unor condiții corespunzătoare 
de întreținere și măsuri severe sa- 
nitar-veterinare, am reușit să înlă
turăm multe boli și să asigurăm o 
dezvoltare normală a vițeilor. Ace
leași măsuri le-am luat la tineretul 
porcin, reușind să asigurăm mate
rialul necesar pentru îngrășare.

Este știut că majoritatea bolilor 
pot fi prevenite prin vaccinuri și 
tratamente, dar mai ales prin res
pectarea normelor de igienă, alimen
tație și întreținere. Mărirea numă
rului de animale în gospodării ne
cesită operațiuni de amploare mai 
mare și care trebuie neapărat fă
cute în totalitate, 
efectivul 
obștească, 
personală 
lucru este 
neglijăm animalele dintr-un sector, 
ele Ie pot îmbolnăvi și molipsi și pe 
celelalte. Succesele obținute pînă în 
prezent de către industria noastră 
de medicamente și material biolo
gic au făcut ca an de an aceste 
acțiuni să fie mai bine susținute. în 
noua etapă de dezvoltare a agricul
turii este necesar să se asigure în 
întregime cantitățile de vaccin și 
medicamente. Adresele prin care ni 
se face cunoscut uneori că „din 
motive obiective nu putem livra cu
tare sau cutare ser" — nu înlocuiesc 
medicamentele și se pot ivi epide
mii.

De asemenea, acțiunea de preveni
re a bolilor infecto-contagioase ne
cesită folosirea unor instrumente și 

' aparate. în ultimii ani, dispensarele 
veterinare au fost tot mai bine do
tate cu utilajele necesare. Sînt însă 
unele lucruri care mai lipsesc, ca 
de pildă siringa specială necesară 
pentru tuberculinarea cu tubercu
lins brută, improvizațiile în această 
direcție nu pot -fi decît dăunătoare.. 
De asemenea, se simte nevoia ca la 
nivelul circumscripției veterinare, 
să se amenajeze un mic laborator 
cu ajutorii] căruia medicul veteri
nar să poată preciza mai rapid diag
nosticul la bolile infecto-contagioase.

Dacă în vaccinări sarcina princi
pală revine medicului veterinar, 
apoi respectarea normelor de igienă 
nu se poate face fără ajutorul co
lectiviștilor. Iată de ce medicul ve
terinar trebuie să fie în mijlocul 
colectiviștilor, să îndrume activita
tea lor în mod concret. Noi nu tre
buie să așteptăm numai chemările 
la cazurile de boală, ci în afară de 
acțiunea de tratamente trebuie să 
ne ocupăm cu perseverență de in-

adică atît- la 
de animale proprietate 
cit și la cele proprietate 
a colectiviștilor. Acest 

necesar întrucît dacă

struirea îngrijitorilor și brigadieri
lor din sectorul zootehnic. Aceasta 
impune să stăm cit mai mult în 
fiecare gospodărie colectivă.

La ridicarea nivelului de cunoș
tințe al colectiviștilor va contribui 
aplicarea măsurilor prevăzute în 
Hotărîrea partidului și guvernului 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol. Va trebui să 
ne ocupăm cu toată răspunderea de 
buna desfășurare a învățămîntului 
la cursurile agrozootehnice de masă.

Pentru prevenirea bolilor este im
portant ca medicul veterinar să con
troleze starea sănătății animalelor 
pe care le cumpără gospodăriile co
lective, astfel incit să se evite a- 
dtlcerea unor animale bolnave sau 
necorespunzătoare.

Sarcina medicului veterinar nu 
este numai aceea de a asigura pre
venirea și combaterea bolilor la ani
male. Noi avem datoria să-i îndru
măm și să-i ajutăm pe colectiviști 
să sporească producția animalelor. 
Ce pot spune, în această privință, 
din experiența mea ?

Pentru a asigura obținerea unei 
producții din ce în ce mai mari de 
lină și carne am efectuat batali- 
zarea la întregul efectiv de miei, 
după metoda savantului sovietic 
Baiburțean care asigură un randa
ment mare de carne și lină. Rezul
tate îmbucurătoare am obținut și în 
creșterea producției de lapte.

O atenție deosebită am acordat 
reproducției la vaci reușind să re
ducem procentul de vaci cu sterili
tate temporară.

Indicii zootehnici pe care ni i-am 
propus să-i realizăm în acest an în 
fiecare din cele 4 gospodării colec
tive din cadrul circumscripției unde 
lucrez sînt : de la fiecare vacă un 
viței anual, de lă fiecare scroafă 
cite două fătări anual cu paispre
zece purcei întăreați.

Noi. medicii veterinari, avem da
toria să desfășurăm o activitate com
plexă și plină de răspundere. Dar 
nimic nu este mai frumos decît să 
pui în practica de zi cu zi cunoș
tințele tale de specialitate, să vezi 
cum sub ochii tăi și cu ajutorul tău. 
colectiviștii obțin succese tot mai 
mari în sporirea producției agricole.

DUMITRU OPREA 
medic veterinar 

circumscripția Girbou, 
raionul Dej

(Urmare din pag. î-a)

ele. Flecare piatră, sculpturile, tezau
rul, sanctuarul etc. au istoria lor.

Comori arheologice, pe care ghidul

la ce au- folosit amfiteatrul — 
"Hma jumătate a secolului al 
erei noastre, — clădirea au- 
— pe vremuri un palat imens.

«*M «

De Ia Deva, trecțnd prin Simerla și 
Hațeg, drumul te 'jSWartă spre Sarmise- 
getuza, unde odinioară se afla capitala 
Daciei. Traseul este cunoscut mai ales 
de turiști. De dimineața pînă seara îl 
întîlnești lîngă cejajé^, iMțăjuită de tur
nuri și ziduri întretăiate’ de șanțuri, pe 
Dumitru Dălinescu — ghidul de la Sar- 
misegetuza. Are .«peste 60 de ani. 
Bătrînul te poartă -printre ruine și-ți 
povestește Istoria vechii cetăți în lu
mina celor mai noj descoperiri arheolo
gice eiectuate aici. De unde le știe ?

— Am luat parte la săpături. Cum 
s-ar spune, i-am ajutat pe arheologi — 
ne spune el.

Așa a aflat bătrînul cum au fost ''con
struite și 
clădit î» 
Il-lea al 
gustalilor
forumul și instalațiile de aducere a apel

Succesele muncitorilor 
forestieri

TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scînfeii"). 
Lupfînd în întrecerea socialistă pentru 
valorificarea mai rațională a lemnului, 
muncitorii forestieri din regiune au 
obținut în primele 5 luni ale anului 
rezultate însemnate. Planul producției 
globale a fost realizai în proporție 
de 104,4 la sută. S-au produs pes
te pian 13 000 metri cubi bușfeni răși- 
noase,
10 000 metri 
meroase alte produse. In urma sortării 
judicioase, indicele de utilizare la lemn 
de lucru fag a crescut 
față de cel planificat, 
aproape 15 000 metri 
lemnos în plus, din
lemnoasă dafă în exploatare.

Datorită introducerii unor mecanisme 
— funiculare, fierăstraie electrice, în
cărcătoare și cojitoare mecanice — 
precum și a une' mai bune organizări 
a muncii, sarcina do plan privind creș
terea 
lizată

în 
bune 
derile 
Odorhei și Sovafa.

2 000 metri cubi lemn de mină, 
cubi bile manele și nu-

cu 5,9 la sută 
realizîndu-se 

cubi material 
aceeași masă

productivității -muncii a fost rea- 
în proporfie de 102,1 la sută, 

întrecerea socialistă, cele mai 
rezultate le-au obfinut întreprin- 

- forestiere din Gheorghieni,

O»O

du-se seama de experiența existen
tă în cadrul turnătoriei. în brigada 
condusă de tov. Iancu Căpraru. de 
pildă, care lucrează constant aceleași 
repere — corespunzătoare pregătirii 
muncitorilor din brigadă — procen
tul de rebuturi este cu regularitate 
sub cel admis.

Prin micșorarea numărului de bri
găzi s-a putut asigura acestora o 
mai bună
partea maiștrilor și 
Dacă înainte un maistru 
inginer răspundea de 
mai multor brigăzi, acum fiecare a
fost repartizat pe lîngă o brigadă.

Sigur că sînt multe avantajele 
care se obțin prin aplicarea acestor 
măsuri de îmbunătățire a organiză
rii mtincii. Din calculele făcute re
iese că spațiul din turnătorie va fi

utilizat, scontîndu-se să se 
producție sporită cu 0,3

mai bine 
obțină o
tone piese pe m.p. de suprafață. Prin 
reorganizarea brigăzilor și, mai ales, 
prin repartizarea lucrului după po
sibilitățile fiecăruia, 
serioasă reducere a 
rebuturi.

se va obține O 
procentului de

*
început să dea

asistență tehnică din 
inginerilor, 

sau un 
activitatea

Măsurile luate au 
roade chiar din primele zile după 
aplicarea lor. E nevoie însă ca, odată 
cu aplicarea lor, să fie traduse în 
viață la termenele stabilite și măsu
rile tehnico-organizatorice prevăzute 
în planul uzinei. Pe această bază, 
muncitorii și tehnicienii din turnăto
rie vor putea obține noi succese în 
munca lor, vor putea contribui în și 
mai mare măsură la îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan pe în
treaga uzină.

VIAȚA DE PARTID

In brigăzile din G. A. C. — 
grupe de pprtid puternice

In acest început de vară, primim 
vești bune din toate gospodăriile 
colective ale raionului. Pretutin
deni s-au pus în mișcare ener
giile și inițiativele a mii și mii de 
oarneni dornici să contribuie din 
toate puterile lor la înflorirea sa
tului colectivizat, la făurirea unui 
trai mereu mai bun. mai îndestulat, 
în fruntea tuturor acțiunilor se află 
organizațiile de partid, comuniștii. 
Un rol din ce în ce mai mare in 
mobilizarea și îndrumarea acestor 
energii îl joacă grupele de partid 
din gospodăriile colective. Acolo 
unde birourile organizațiilor de 
bază le ajută și Ie îndrumă îndea
proape, grupele de partid acționează 
prompt în rezolvarea tuturor pro
blemelor care se ivesc în raza lor 
de activitate, sesizează, și răspîndesc 
tot ce este nou și avansat, observă 
la timp lipsurile și acționează ope
rativ pentru înlăturarea lor.

Pe linia recentei hotărîri a C.C. al 
P.M.R. cu privire la întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, Co
mitetul raional Costești acordă o 
mare atenție îmbunătățirii activită
ții organizatorice de partid în gos
podăriile colective. O sarcină care 
se pune în această direcție este 
constituirea de grupe de partid în 
toate brigăzile de producție din gos
podării. Astfel, în cele 68 de gospo
dării colective din raionul nostru au 
fost create 184 grupe de partid. în 
munca de organizatori ai grupelor au 
fost aleși membri de partid cu expe
riență în sectoarele unde muncesc și 
care se bucură de stimă și respect 
din partea maselor de colectiviști.

Crearea grupelor de partid în cea 
mai mare parte a brigăzilor s-a 
făcut pe baza unei munci susținute 
de creștere a rîndurilor membrilor 
și candidăților de partid. De pildă, 
prin primirea de noi candidați și 
membri de partid dintre cei mai 
buni colectiviști, organizația de bază

din gospodăria colectivă „înfrăți- 
rea”-Buzoești — gospodărie tînără, 
cu un mare număr de familii 
— a putut repartiza membri 
de partid in principalele locuri de 
muncă și a creat grupe de partid 
în majoritatea brigăzilor de produc
ție. La fel s-a procedat și în orga
nizația de bază a gospodăriei colec
tive „Victoria socialismului“ din co
muna Negrași etc.

Pentru a-i ajuta pe membrii bi
rourilor și pe organizatorii de grupe 
în îndeplinirea sarcinilor de răspun
dere ce le stau în față, Comitetul 
raional de partid Costești organi
zează adesea instructaje și schim
buri de experiență în gospodăriile 
colective cu rezultate dintre cele 
mai bune. Valoros s-a dovedit a fi, 
de exemplu, schimbul de experiență 
organizat in comuna Izvoru la care 
au participat organizatori de- grupe, 
brigadieri, șefi de echipe și alți co
lectiviști fruntași în producție. Aces
tora le-a fost împărtășită experiența 
gospodăriei colective din comuna: 
Izvoru în ce privește creșterea sec
torului zootehnic, mărirea produc
ției și productivității în acest sector. 
Cei prezenți s-au documentat și a- 
supra modului cum își desfășoară 
activitatea grupa de partid din sec
torul zootehnic.

Sprijinul dat de biroul comitetu
lui raional de partid nu se limitează 
numai la instructaje și schimburi 
de experiență. Membrii biroului și 
instructorii teritoriali ajută grupele 
de partid la fața locului să acționeze 
operativ în rezolvarea problemelor 
care se ridică într-un sector sau al
tul. Instructori ca Toma Iana, 
Radu Dumitru și alții participă 
sistematic la ședințele organizațiilor 
de bază din gospodăriile colective, 
sprijină grupele de partid să inter
vină prompt în răspîndirea experi
enței bune și înlăturarea unor ôte-, 
ficiențe4

Grupele de partid își desfășoară 
activitatea pe baza planului de mun
că al organizației de bază, ele nu-și 
întocmesc planuri de muncă, nu fac 
procese-verbale, nu ‘ adoptă hotărîri 
scrise. Pe temeiul sarcinilor trasate 
de birourile organizațiilor de bază și 
ținînd seama de problemele speci
fice ce se ridică în brigada respec
tivă, organizatorii de grupe stabi
lesc dinainte ce au de făcut, înco
tro să orienteze munca politică și 
organizatorică a grupei în ansamblu 
și a fiecărui membru al ei în parte.

Principala preocupare a grupelor 
de partid este desfășurarea unei in
tense munci politice în rîndurile 
colectiviștilor în vederea antrenării 
lor la îndeplinirea planului de pro
ducție al gospodăriei’. Colective, la 
executarea unor lucrări de bună 
calitate.

O experiență valoroasă în condu
cerea și rezolvarea treburilor eco
nomice au dobîndit-p grupele de 
partid din brigăzile zootehnice ale 
gospodăriilor colectiva.^Unirea” din 
comuna Ungheni, „16 Februarie” din 
comuna Gliganu și „Ț.Noiembrie” 
din comuna Strîmbenj;^’P.ină nu de 
mult,, la sectorul zooțghriic al gos
podăriei colective ,,Unirea;'-Ungheni 
producțiile de lapte erau scăzute. 
Organizatorul de grupă și ceilalți 
membri de partid auÎZ’.sesizat bi
roul organizației de bagă și consi
liul de conducere despre situația de 
aici. Ca urmare, la sectorul zooteh
nic s-a organizat o consfătuire la 
care au participat merrtbrif biroului 
organizației de bazä."Viö.'structorul 
teritorial Toma Iana, . președintele 
gospodăriei Marin Molea, colectiviști 
fruntași. Pe baza propunerilor fă
cute, s-au luat pe loc un șir de mă
suri. S-a mărit rația de concentrate 
la vaci, s-a stabilit un program con
cret de hrănire și îngrijire a anima
lelor.

S C î N T E I A
lri-F^^»»mT^U3agg;saCSWSaC
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le păzețte cu sfințenie ?I despre care 
îți povestește cu dragoste și pasiune, 

D. M.

Prin farmacii și puncte 
farmaceutice
continuă a asis- 

a populației este
ransebeș și Oficiul farmaceutic 
regional Banat ar trebui să studieze 
și posibilitatea mutării acestei far
macii într-un local mai corespun
zător.

In orașul Buzău stau la dispozi
ția publicului . cinci farmacii, în a- 
fară de cele din. cadrul unităților 
spitalicești. Se simte însă nevoia 
unui punct farmaceutic în cartie
rul muncitoresc „23 August”, — 
arată, printre altele, corespondentul 
voluntar Nicolae V. lonescu.

Dintr-o altă scrisoare aflăm că la 
punctul farmaceutic din cartierul 

-minier al comunei

Îmbunătățirea 
tenței medicale 
struts legată și de producerea și a- 
provizionarea unităților farmaceu
tice cu un sortiment bogat de me
dicamente de bună calitate. Indus
tria noastră farmaceutică a dobîn- 
dit în ultimii ani succese impor
tante; se produce azi în țară o gamă 
variată de medicamente. Rețeaua de 
desfacere a cunoscut, de asemenea, 
o largă dezvoltare la orașe și sate.

Printre numeroasele scrisori care 
sosesc la redacția ziarului nostru de 
la corespondenți voluntari și cititori 

SÎ UTLCle CCLTß ____ __ -
se referă la acti- .'iHIII'll!Hiil!l!llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli- .Filipeștii de Pă- 
vitatea farmacii
lor și a punctelor 
farmaceutice.

Farmacia nr. 1 
permanentă din 'iWlHîiiîii& ?i. ne^unsuri' în
Craiova — ne in- ..........
formează corespondentul nostru vo
luntar Dimitrie Golopența — e un 
model de organizare și bună deser
vire. Aici, la orice oră din zi și din 
noapte, ești bine 
Farmacia e 
zionată cu 
rarea rețetelor se face operativ, 
în ordinea urgenței. Lucrătorii
unității sînt binevoitori, politicoși.
La fel stau lucrurile, după cum a- 
flărn din alte scrisori, și la farma
ciile nr. 119 din Făgăraș, nr. 4 și 25 
din București, la farmaciile perma
nente din Timișoara, Tg. Mureș, 
Ploiești și multe altele.

Rezultate bune în activitatea lor 
obțin — ne informează coresponden
tul voluntar Simion Bochiș — punc
tele farmaceutice din comunele 
Lăscud și Eăgaciu, raionul Tîrnă- 
veni, care sînt. în permanență bine 
aprovizionate cu medicamentele de 
strictă necesitate

Scrisorile primite la redacție sem
nalează însă și deficiențe în activi
tatea unor unități farmaceutice. 
Mecanicul de locomotivă Loghin 
Merean, de la Oțelul Roșu, ne scrie 
că în localitate funcționează, în a- 
fară de cîteva puncte farmaceutice, 
doar o singură farmacie, care de
servește atît populația orașului, cit 
și pe aceea a comunelor învecinate 
de pe Valea Bistrel. Fiind deschisă 
doar 8 ore pe zi, unitatea este a- 
proape tot timpul aglomerată. Bine 
ar fi ca în acest centru muncito
resc, farmacia să fie deschisă per
manent, în orice caz să aibă un pro
gram mai lung, — așa cum au pro- 

rînduri cetățenii.

Răsfoind scrisorile 
sosite la redacție

dure nu se respec- 
. tă programul de 

lucru stabilit.
Se semnalează

primit și servit, 
aprovi- 
Prepa-

îndestulător 
medicamente.

pus în cîteva
Sfatul popular al raionului Ca-

■ privința aprovi
zionării unor unități farmaceutice. 

Sînt. cazuri cînd comenzile repetate 
făcute de unități nu sînt satisfăcute 
în întregime de 'către depozitele re
gionale de medicamente, pentru că 
ele însele neglijează să se aprovi
zioneze din timp cu ceea ce sê cere. 
„Ce altă explicație poate să existe 
pentru faptul că, în anumite pe
rioade, în unele farmacii din cu
prinsul regiunii Ploiești — cum este 
cea din Moreni — au lipsit, antine
vralgicele. ele trebuind să fie pre
parate în farmacii ? — se întreabă, 
pe bună dreptate, corespondentul 
nostru voluntar Gheorghe Ilinca. 
Farmacia face comenzi, 'dar depozi
tul Oficiului farmaceutic regional 
Ploiești nu are- grijă să le rezolve.

Din cele arătate mai sus se des
prinde necesitatea ca Direcția : gene
rală farmaceutică din Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale să 
exercite un control- mai riguros asu
pra felului în care oficiile farma
ceutice regionale se achită de sarci
nile ce le revin.

Și acum cîteva propuneri, spi
cuite din scrisori, pentru fabricile 
de medicamente. 'Este știut cit de 
greu iau copiii mediCameriîê cu 
gust neplăcut, amărui. Ar fi util — 
sugerează unii cititori — ca indus
tria noastră farmaceutică sa stu
dieze posibilitatea preparării Ünora 
din aceste medicamente sub formă 
de siropuri dulci, bomboane sau ta
blete învelite în ciocolată. Alte pro
puneri privesc; îmbunătățirea calită
ții ambalajelor, , folosindu-se . mai 
mult cele din material plastic.

AL. STROE

Schițele volumului „Nopțile tovară
șilor mei“, al lui Radu Cosașu, oglin
desc mai ales viața muncitorilor și a 
tehnicienilor de pe marile șantiere, 
poezia nobilă a efortului depus de 
constructorii înaintați ai socialismu
lui. Aproape toți eroii sînt oameni 
volubili, deschiși la suflet, privesc via
ța muncitorește. Aici vedem una din 
calitățile de bază ale volumului. Ale
xandru Lăzărache („Noapte sub ba- 
lonseid"), muncitor fruntaș în produc
ție dar mai slab pregătit teoretic, 
își povestește singur viața, cu un umor 
fin, punînd accent pe ideea că astăzi 
între munca fizică și cea intelectuală 
au dispărut vechile bariere. Munca 
a devenit principalul criteriu de va
lorificare a oamenilor, atitudinea față 
de ea determinînd totodată și noble
țea preocupărilor intime. Gigi Mihăilă 
(„Sîmbăfă seara...") părăsește șantierul 
pentru a merge la dans, lată însă că 
iubita lui, Varvara, personaj bine de
finit, îl determină pînă la urmă să se 
întoarcă la locul de producție, unde 
va munci pînă în zori în haine de 
sărbătoare, înfriiniînd cu amară stăpî- 
nire de sine zîmbetele justificate ale 
celor din jur. Lungile dezbateri inte
rioare ale eroului sînt urmărite și în 
schița „De la orele 23,20 la orele 
0,40...", unde tîhărul frivol de altădată, 
apare într-o ipostază nouă. Prin mun
că intensă, el recîșfigă treptat încre-

dragostea Var-derea tovarășilor și 
varei.

Volumul „Nopțile 
cuprinde și alte schițe izbutite, care 
demonstrează că Radu Cosașu e re
ceptiv îndeosebi la aspectele de or
din moral. Sfilui oral, mărturisirea di
rectă, aerul de permanentă și savuroa
să confesiune imprimă schițelor o 

originală. Dar vorbirea . di- 
a personajelor, reproducerea 
a gîndurilor și sentimente

lor te-i frămîntă, e ö sabie cu 
două tăișuri. Nu odată prozatorul cade 
într-un discursivism plat, ascultîndu-și 
parcă emoționat și cu un vădit deli
ciu propria-i 
proape la fel, autorul uitînd că limba
jul specific e un mijloc important de 
individualizare. Dacj la acest neajuns 
structural mai adăugăm și faptul că, 
datorită locvacității fără frîu, unii eroi 
sînt siliți mereu să asculte (secretarul 
de partid Dobre, de exemplu), 
putem trage concluzia că fînărul pro
zator Radu Cosașu mai are de . învins 
unele dificultăți artistice. Tentația dis
cursivității îl duce uneori la situația de 
a înfățișa neveridic frămîntările inte
rioara ale personajelor („Mărturisire în 
noapte“). Insuficient realizată artistic 
este si schița „Noapte cu proces", lip
sită de un mesaj clar.

ÏON OARCĂȘU

tovarășilor mei"

notă 
rectă 
fidelă

voce. Eroii vorbesc a-

----------  Cărți
A. CEAKOVSKI ■ Un an de viață 

roman (vol. I). Căile pe care le 
alegem — roman (vol. II). Edi
tura pentru literatură univer
sală, vol. I — 564 pagini ; voi. 
II — 344 pagini — 14,10 lei
ambele volume.

OLGA BERGGOLȚ : Stele în 
plină zi — nuvelă autobiogra- 

. fică. Editura pentru literatură 
universală, 256 pagini — 4,10 
lei.

VERA PANOVA : Roman senti
mental. Editura pentru litera-

n o I
tură universală, 256 pagini —
— 6,10 lei.

NICOLAE LABIȘ : Primele iu
biri — poezii. Editura pentru 
literatură. 448 pagini. 14,10 lei.

ARIEȘANU I. . Anii adolescenței
— schițe, povestiri. Colecția 
„Luceafărul“. Editura pentru li
teratură 200 pagini — 3 lei.

ȘT. BOSSUN Acolo cîntă apele
— schițe și povestiri. Editura 
pentru literatură, 132 pagini — 
3,50 lei.

TEATRUL DE OPERA'ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : RIGOLETTO — (orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
INTÎLNIRE CU DRAGOSTEA - (orele 
19,30). (Parcul Herăstrău) : VĂDUVA 
VESELA — (orele 20).

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala

Maglieru) : FRAȚII KARAMAZOV — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : . BĂIEȚII 
VESELI - (orele 20).

TEATRUL .LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VA PLACE — (orele 
19,30). (Parcul „N. Bălcescu“)- : TACHE, 
IANKE ȘI KADIR — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădiîția 
Boema) : VORBA REVISTEI — (ora
le 20).La această consfătuire s-au tras 

nu numai concluzii strict tehnice, 
ci și politico-organizatorice. S-a con
statat că numărul membrilor și can
didaților de partid care lucrează în 
sectorul zootehnic este încă mic, 
deși există aici colectiviști fruntași 
care doresc să intre în partid.

Un aport însemnat l-au adus gru
pele de partid în mobilizarea tutu
ror colectiviștilor la executarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole. 
Comuniștii s-au situat în fruntea 
colectiviștilor în lupta pentru folo
sirea fiecărei ore bune de muncă. 
Intre brigăzile și echipele multor 
G.A.C. a fost organizată întrecerea, 
grupele de partid îndeplinindu-și și 
în această direcție rolul de organi
zatoare și însuflețitoare ale efortu
rilor colective. Biroul organizației 
de bază din gospodăria colectivă 
Miroși a îndrumat grupele de partid 
spre a organiza în cadrul brigăzilor 
o vie întrecere socialistă. într-o 
adunare deschisă de partid, briga
dierul Constantin Enache a chemat 
la întrecere cele trei brigăzi 
de cîmp pe următoarele obiective : 
terminarea lucrărilor de însămîn- 
țări la timp și executarea lor la un 
înalt nivel calitativ, aplicarea de în
grășăminte pe întreaga suprafață 
destinată „porumbului 5 000“, exe
cutarea la un nivel agrotehnic supe
rior a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor și de recoltare, valorificarea 
terenurilor degradate și amenajarea 
de terase pe care să se planteze 
viță de vie etc. Obiectivele întrecerii 
au fost apoi dezbătute de cei 800 de 
colectiviști în adunarea generală pe 
gospodărie După aceea, grupele de 
partid au organizat discuții pe bri
găzi luîndu-se măsuri pentru susți
nerea întrecerii.

Problemele de care se ocupă gru
pele de partid sînt multiple și va
riate. Ele se îngrijesc de educarea 
tovarășilor din activul fără partid 
și a utemiștilor, se ocupă de popu
larizarea colectiviștilor fruntași, a 
inițiativelor acestora la gazetele de 
perete.- Totodată, ele informează 
operativ colectiviștii în legătură cu 
hotărîrile partidului și guvernului, 
cu evenimentele politice la zi.

Grupele de partid nu constituie 
unica formă organizatorică de partid 
în brigăzile din G.A.C Pe baza indi
cațiilor C.C. al P.M.R., și noi ca și 
alte comitete raionale am înființat 
in cîteva brigăzi din G.A.C. organi
zații de atelier.

Multe comitete comunale de partid- 
sprijină birourile organizațiilor de 
bază în activizarea grupelor de 
partid și a organizațiilor de atelier. 
Comitetele comunale de partid din 
Mozăceni-Deal, Izvoru organizează 
schimburi de experiență între orga
nizatorii de grupă, în vederea ge
neralizării metodelor bune de muncă.

Din păcate insa nu peste tot gru
pele de partid reușesc să-și îndepli
nească sarcinile pentru care au fost 
create — și aceasta datorită slabei 
îndrumări din partea unor birouri 
de organizații de bază și unor co
mitete comunale. Biroul comite
tului raional de - partid a ana
lizat activitatea ‘ comitetului co
munal de partid Teiu în ce privește 
îndrumarea și sprijinirea birourilor 
organizațiilor de bază și a grupelor 
de partid din brigăzile de producție 
ale G.A.C. din comună. în cadrul 
ședinței s-a arătat că nu s-a acor
dat suficientă atenție primirii în 
partid a celor mai buni colectiviști ; 
în conducerea grupelor nu erau a- 
leși cei mai activi membri de partid; 
grupele de partid erau lăsate 
să se „descurce” singure în proble
me, uneori, destul de .complicate.

Printre1 alte măsuri care au fost 
luate pentru îndreptarea situației se 
numără și faptul că i s-a încredin
țat tovarășului Constantin Chirca, 
secretar al comitetului raional de 
partid, sarcina de à se ocupa o 
bună bucată de vreme în mod spe
cial de îmbunătățirea muncii poli
tice și organizatorice în această 
comună.

în planul de muncă al comitetului 
raional de partid este prevăzută 
analizarea. într-o ședință, a muncii 
birourilor organizațiilor de bază cu 
grupele de partid pe linia întăririi 
economico-organizatorice a gospodă
riilor colective. Totodată, birourile 
organizațiilor de bază vor fi îndru
mate să analizeze periodic munca 
grupelor de partid și a organizato
rilor.

Organele și organizațiile de partid 
de la sate vor trebui să îmbunătă
țească continuu munca grupelor de 
partid din brigăzile gospodăriilor 
colective în vederea ridicării pe o 
treaptă și mai înaltă a întregii 
munci de partid.

GHEORGHE DRAFTA 
prim-secretar al Comitetului 

raional P.M.R. Costești, 
regiunea Argeș

RADIO, VINERI 29 IUNIE, e Muzică 
din operele lui Rossini — orele 9,20 — I 
o Cvartetul de coarde de Diamandi Ghe- 
ciu — orele 10,30 — I ® Muzică ușoară 
romînească — orele 12,15 — I o Limba 
noastră — orele 13,15 — II o Mari an
sambluri corale romînești — orele 14,03
— II o Actualitatea în țările socialiste
— orele 15,35 — II « Vorbește Moscova
— orele 16,15 — I * Cîntă „Taraful Gor- 
Jului“ — orele 16.30 — ÏI • Noi înregis
trări do muzică populară primite din 
partea Radioteleviziunii sovietice — ore
le 17,15 — I • In slujba patriei — orele 
17,30 — Ie Cîntă Iolanda Mărculescu 
și Dan Iordăchescu — orele 18,00 — I

o Concert ghicitoare — orele 18,03 — H 
e Teatru la microfon : „Consiliu de fa
milie“ de Mihai Leonard — orele- 19,30
— II • Muzică ușoară interpretată la 
chitară - orele 19.45 - 1 • Formații 
artistice de amatori — orele 20.15 — 1 
o Din muzica de operetă a compozito
rilor sovietici — orele 20.40 — I 9 ..Noi 
cîntece în cinstea încheierii socializării 
agriculturii — orele 21,05 — II « ' ciclul 
„George Enescu, compozitor“ — «rele 
21,10 — II o Jurnalul satelor — orele 
21,13 — I 9 Moment poetic — orele -22.30
— II » Trio elegiac de Rahmaninov — 
orele 23.15 — II • Orchestre de Muzică 
ușoară — orele 23.26 — I.

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21). Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21 - grădină 20,30), 1 Mai (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), 16 Februarie (16: 18; 20).
CÎND COMEDIA ERA REGE rulează la 
cinematografele Republica (9,30: 11,15;
13; 14,45; 16.45; 18.45; 20.45; 22,30). Bucu
rești (9; 11; 13; 15: 17; 19; 21), 13 Sep
tembrie — grădină (20.30). UN OM 
TRECE PRIN ZID : 23 August (10;
12,15: 14,30; 16,45: 19 - grădină (20,30), Sta
dionul Dinamo (20.30). Grădina Progresul 
(20,15), Grădina I. C. Frlmu (20.30), V. 
Roaltă (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). V. Alecsandri (16; 
18; 20). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (9.45: 12; 14.15; 16.30; 19; 
21,15 — grădină 20,30), Gh. Doja 
(10; 12; 15.30: 17,30; 19,30; 21,30), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Stadionul Giulești (20,30), Arenele Liber
tății (20,30). Grădina 13 Septembrie (20.30). 
DACĂ ȚII LA MINE - cinemascop : Lu
mina. rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 15.15. după-amlază 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 De FILME
DOCUMENTARE rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. TOM DEGE
ȚELUL : Tineretului (11; 15; 17; 19; 21). 
BĂTRÎNUL ȘI MAREA : înfrățirea în
tre popoare (10,30; 15,30: 18; 20,30), Alex. 
Sahla (10; 12; 14,30; 16.45: 19; 21 - gră
dină 20.30). CARMEN DE LA RONDA ; 
Cultura! (11: 13: 15; 17; 19: 21). FOCURI 
IN MUNȚI • Alex Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Flacăra (16; 18.15; 20.30) Moșilor (16; 
18; 20). Grădina cinematografului Liber
tății (orele 21). CERUL INFERNULUI : 
Libertății (în sală) — spectacolele încep 
la orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30. RAZE 
PE GHEAȚĂ : 8 Martie (15; 17; 19 — 
grădină 20,30), Olga Banele (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). ARTICOLUL 420 — ambele

serii: Grlvița (9; 12;. 15: 13; 21). .OMUL 
AMFIBIE rulează la cinematograful C-tin 
David (14,30; 16.30: 19; 21.15). POMPIE
RUL . ATOMIC : Unirea (11: 15; 17; .19 — 
grădină 20,30) Donca Slmo (15; 17; 19; 
21 - grădină 20,30). UN MECI NEOBIȘ
NUIT : T. Vladimirescu (16; 18;.20), A- 
GRAFA ALBĂ : Munca (16; 18,15: 20.30). 
VlRSTA DRAGOSTEI : Popular (16.' 
18,15; 20,30). ÎNVIEREA - ambele, serii 
Floreasca (16.30; 20,15). Arta (16,30; - gră
dină 20.15). AUSTERI,ITZ - cinemascop 
(ambele serii) : M Emincscu (14,30; 17,30: 
20,30). SABIE Șl ZAR : Iile Pintilie (15: 
17; 19 - grădină 20.30). ȘOFERII IADU
LUI : 8 Mai (15; 17: 19; 21). DUELUL N-A 
AVUT LOC : Luceafărul (15; 17; 19 -
grădină 20,30). MEXICUL CÎNTĂ : 
rulează la cinematograful G. Baco- 
via (15; 17; 19; 21). CAIDUL rulează
la cinematograful Olga Banele (15; 17; 
19 — grădină 20.30). COCOȘATUL — ci
nemascop : 30 Decembrie (10; 14,30: 16,45: 
19; 21,15). ULTIMA NOAPTE PE TTTA 
NIC : Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). IN 
TOARCE-TE rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (16; 18; 20). CARTEZ-
JUNGLEI ; 13 Septembrie (11,30; 16: 18 
20,15). HANUL DIN SPESSART : Grădi 
na Moșilor (20.30) APARTAMENTUL - 
cinemascop : Grădina T Vladimirescu 
(20,30). MELBA : Drumul Serii (16; 18: 20).

TIMPUL PROBABIL
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească. mai ales în nord-vestul 
țării, rămînînd instabilă. Cerul ' a fosl 
variabil, mai mult noros. Averse, înso 
țite de descărcări electrice, au căzut în 
cea mai mare parte a țării. Izolat grin 
dină. Vîntul a suflat potrivit, cu-inten 
siflcări de scurtă durată, din sectoral 
vestic. Temperatura minimă a fost cu
prinsă între 6—16 grade, iar maximă în
tre 18—28 grade

Timpul probabil pentru zilele de 39 
Iunie, 1 și 2 iulie : Vreme instabilă și 
relativ răcoroasă. Cer variabil. Ploi fo
cale. sub formă de averse, vor cădea în 
toate regiunile țării, fiind mai frecvente 
în nord și în regiunile muntoase. Vînt 
potrivit din nord.vest. Temperatura : Mi
nimele vor fi cuprinse între 8—18 grade, 
Jar maximele între 20—30 grade.
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Parafarea unor acorduri de colaborare 
între P. P. Romînă și Republica Dahomey

Anton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, Roman Moldo
van, membru al Consiliului de Stat 
și vicepreședinte al C.S.P., general 
de armată Iacob Teclu, membru al 
Consiliului de Stat, Eduard Mezin
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Alexe Eugen, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Ma- 
teescu Constantin, președintele Cen- 
trocoop, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de Stat, și experți.

Din partea dahomeyană : Arouna 
Mama, ministrul afacerilor interne 
și al apărării, Alexandre Adande, 
ministrul agriculturii și cooperației, 
Solomon Gilbert Chaudaton, mem
bru al Adunării Naționale, și Pierre 
Akeke, consilier tehnic al vicepreșe- 
dinției.

La solemnitate au rostit cuvîntări 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, și 
Sourou-Migan Apithy, vicepreșe
dintele Republicii Dahomey.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială și de înțele
gere reciprocă.

★
Simo“ din comuna Mihail Kogălni- 
ceanu, raionul Medgidia. Aici, oaspe
ții s-au interesat de gradul de meca
nizare a lucrărilor agricole și de alte 
aspecte din activitatea gospodăriei. 

Tot în cursul zilei de joi, oaspeții 
au vizitat Muzeul de artă al R. P. 
Romîne.

Joi, 28 iunie a.c., a avut loc la , 
Palatul Republicii Populare Romîne < 
solémnitatea parafării Acordului de . 
Colaborare culturală, a Acordului . 
de Colaborare tehnico-științifică și 
a Programului de schimburi cultu- ' 
ral-stiințifice pe anii 1962—1963 în- ' 
tre . Republica Populară Romină și 
Republica Dahomey, încheiate ca 
urțn.are a tratativelor ce au avut loc 
între reprezentanți ai celor două 
pȘfți cu prilejul vizitei făcute în 
țâră noastră de către misiunea de 
bunăvoință a. Republicii Dahomey 
condusă de Sourou-Migan Apithy, 
vicepreședintele Republicii.

Totodată a fost adoptat un comu
nicat comun cu privire la desfă
șurarea și rezultatele Vizitei misiunii 
de bunăvoință a Republicii Daho
mey în Republica Populară Romînă.

Documentele menționate au fost 
parafate din partea. Republicii Popu
lare Romîne de către Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
iar din partea Republicii Dahomey 
de către Dl. Sourou-Migan Apithy, 
vicepreședintele Republicii.

La solemnitate au asistat : 
Din partea romînă: Gogu Rădu- 

lescu, ministrul comerțului exterior,
*

Joi dimineața, înainte de a pleca 
din regiunea Dobrogea, misiunea de 
bunăvoință a Republicii Dahomey, 
condusă de Sourou-Migan Apithy, 
vicepreședintele republicii, însoțită 
de Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a vizitat 
gospodăria agricolă de stat „Donca

*

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Ștefan Voitec, a oferit joi seara la 
restaurantul Pescăruș un cocteil în 
cinstea misiunii de bunăvoință a 
Republicii Dahomey condusă de 
Sourou-Migan Apithy, vicepreședin
tele republicii.

Au luat parte : Anton Breitenho- 
fer, Atanase Joja, Isac Martin, Ro
man Moldovan, Maria Rosetti și ge
neral de armată Iacob Teclu, mem
bri ai Consiliului de Stat, Constan
ța Crăciun, Gogu Rădulescu, Come-

VÎ21e directorului 
geai al F.A. O.

făcută în regiuneaDuzita __ _ _o__ _
Dobrdr. B. R. Sen, directorul 
genei Organizației pentru ali- 
menti agricultură a O.N.U., 
(F.A.ipreună cu experții care 
ne vă țara au sosit joi dimi- 
neațastituțul de cercetări pen
tru < și plante tehnice de la 
Functegiunea București. Oas
peții ntîlnit aici cu specialiști 
ai inluț. Cu acest prilej, prof. 
Nicolsan, vicepreședinte al 
ConsSuperior al Agriculturii, 
diregeneral al Institutului 
centrercetări agricole, a pre- 
zentritatea de cercetare în 
domgriculturii în țara noas
tră, lele obținute de institu
tul Fundulea, și modul de 
răspl acestora în gospodă
riile! de stat și gospodăriile 
colececum și cu privire la 
relațitutului cu alte institu
ții sde peste hotare.

Ou vizitat apoi cîmpurile 
expœ, culturile de produc
ție al zootehnic.

(Agerpres)

*

liu Mănescu, loan Constant Mano- 
liu, Voinea Marinescu, miniștri, con
ducători ai unor organizații obștești 
și instituții centrale, oameni de 
știință și artă, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre arma
te, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

—e>e

ormațll
e lomitetelor de specialitate 

ale ectrdtehnice internaționale 
au fvizită de studii la uzinele 
„Ele din Craiova.

tiuitei oaspeții s-au intere
sat le care se execută aici. 
Ei a nivelul tehnic al produ- 
seloi transformatoarelor, mași- 
niloii a diverselor aparataje.

★
Jtază, Comitetul executiv 

al iilar al Capitalei a ofe
rit n cinstea participanților 
la c Reuniune generală a Co- 
misinice internaționale care 
își icrările la București.

6 C.C. al Crucii Roșii din 
R. bi a sosit în Capitală o 
delenii societăților de Cruce 
Roșnă Roșie din U.R.S.S., 
con dh Grigori Miterev, pre- 
ședi organizații.

Daspeții au fost întîmpi- 
națiton Moisescu, președin
tele din R. P. Romină, de 
meîlui executiv și activiști 
ai

4i membri ai Ambasadei 
Uni Ia București.

(Agerpres)

'LE U

Filarmonica din Iași 
și-a incheiat stagiunea
Filarmonica de Stat „Moldova“ 

din Iași și-a încheiat stagiunea cu 
un concert „Beethoven“.

Cele trei formații ale Filarmoni
cii — orchestra simfonică, orches
tra de muzică populară „Doina 
Moldovei" și corul de stat „Gavril 
Musicescu“ au organizat în aceas
tă perioadă, în afara concertelor 
periodice, concursuri muzicale și 
conCerte-lecții și alte manifestări 
destinate elevilor, studenților, tine
rilor muncitori din fabrici și uzine.

La cele aproape 400 de concerte 
date de formațiile Filarmonicii la 
Iași și in alte localități din țară 
au asistat mai mult de 100 000 de 
persoane.

...Este timpul cel mai . potri
vit să-i întîlnim pe sportivii ora
șului pe terenurile Și la ba
zele sportive. Lăsăm în urmă, at
mosfera caracteristică marilor ora
șe. Pătrundem, prin parcuri și gră
dini spre canalul Bega. De-a lungul 
malurilor se înșiră cabanele. Primul 
popas — printre cei 700 de cano
tori de la Banatul, Voința, C.S.O., 
Știința... Pe Bega este o activi
tate febrilă. Ambarcațiunile alu
necă cu viteză. La un bac fix se 
antrenează cei mai tineri vîslași, e- 
levii Școlii sportive. Antrenorii — 
am întîlnit vreo șapte — acordă 
multă atenție tineretului. Și e foar
te bine.

...E vară și Bega parcă te îmbie 
la scăldat. Nimeni nu face însă 
baie aici. Pentru timișoreni s-a a- 
menajat un mare ștrand la margi
nea orașului, alimentat de apele Be- 
gheului. înconjurat de pădure, dis- 
punînd de o plajă bună, ștrandul 
oferă multiple posibilități de practi
care a sportului. Ar trebui, poate, 
cîteva aparate de gimnastică. Foru
rile respective locale, U.C.F.S. și
.sfatul popular, ar trebui să se ocu
pe de amenajarea unor terenuri--------------------------- „

pentru practicarea sportului.
Punem și o întrebare. De ce nu 

s-au deschis încă centrele de în
vățare a înotului pentru copii ? 
La ștrandul orașului, în bazinul 
special amenajat pentru cei mici, în 
afară de bălăceala și joaca obișnuită 
— cu farmecul ei totuși — n-am în
tîlnit nimic organizat pentru viito
rii „mari" înotători ai Timișoarei. 
Nici un instructor, nici un program. 
De altfel, această problemă e ne
glijată de vreo trei-patru ani. La 
Clubul sportiv orășenesc aflăm că 
într-un sezon întreg abia 300-400 de 
copii învață înotul prin grija cadre
lor de specialitate existente — și 
deloc puține — din acest oraș. De 
ce oare ? Pentru că, ni se spune, 
întreaga atenție a antrenorilor este 
ndreptată spre pregătirea jucători
lor de polo. înotătorii sînt dați 
uitării. In felul acesta însă, se frâ
nează formarea și promovarea ele
mentelor tinere în echipele de polo 

• din Timișoara. Desigur, problema ar

de în-

merita o discuție mai amplă.
In urmă cu cîțiva ani

Început amenajarea
s-a

bazinului de

la „Progresul". Dar lucrurile s-au 
petrecut ca în povestea cu o- ; 
mul care a cumpărat întîi pot
coavele și pe urmă calul. Pentru ba
zinul de la „Progresul“ au existat 
fonduri, s-au procurat materialele, au 
început săpăturile. Spre surprinderea 
sportivilor însă, după luni întregi 
de lucru, constructorii au ridicat... o 
tribună. Apoi lucrările s-au oprit. 
Cine-i de vină ? Greu de stabilit. 
Răspunderea este pasată cu o abili
tate de invidiat de la Consiliul re
gional U.C.F.S. la Asociația „Pro
gresul”, devenită între timp proprie
tara tribunei.

...Vizitîndu-i pe boxerii timișoreni 
la antrenamentele pe care le fac, 
într-o sală bine utilată, sub condu
cerea antrenorilor Ambruș și Ment
zel. asistînd la nocturnele de box 
de la terasa Eminescu, pleci satis
făcut de condițiile optime în care-și 
desfășoară aceștia activitatea. Și 
sutele de fotbaliști au la dispoziție 
baze sportive bine dotate.

Deosebit de utile pentru dezvol
tarea sportului timișorean sînt 
cele patru piste de atletism. Cea 
mai bună este aceea de la 
C. S. O. Aici au loc (deși cam 
rar) cele mai importante concursuri. 
Orașul, care a dat atletismului ro
mânesc atleți fruntași de talia Io- 
landei Balaș, Ion Soter, Eugen 
Lupșa, iar acum pe Ana Șerban și 
Ion Pricop, are totuși un număr mic 
de atleți. Performanțele de răsunet 
se lasă și ele așteptate. Analizînd de 
curînd, printre altele, ritmul de 
dezvoltare a atletismului, o brigadă 
de specialiști a ajuns la concluzia că 
deși în regiune există nenumărate 
elemente tinere, talentate, baze spor
tive corespunzătoare și cadre califi
cate avînd o mare experiență în 
activitatea atletică, această ramură 
nu se ridică încă la nivelul condiții
lor create. Unii antrenori de atle
tism, în loc să promoveze în munca 
lor metode științifice de antrena
ment, să manifeste o intensă preo
cupare pentru descoperirea elemen
telor tinere, cu perspective de dez
voltare, își justifică inactivitatea 
prin ...lipsa pistelor de atletism — 
ceea ce nu corespunde realității. Din 
cei 16 antrenori calificați, doar 
Iovănescu și Witman își desfă
șoară munca la nivel corespun-

dați uităriizăau fost 
pîria regională de atle- 
tisirare deci de ce atle
tism stagnează, de ce 
viisportive am întîlnit 
atileți la antrenament.

t pe scurt doar cite- 
vaportului timișorean. 
Uii fost discutate mai 
arul unei ședințe de 
anul regional U.C.F.S. 
C necesitatea lichidă
ri natură organizato- 
riAr fi bine însă ca 
ol, să se insufle miș
ei fizică și sport bă-
n, mult entuziasm și
o. îndrumarea activi
té. in primul rînd, a- 
ebui să pornească de 
lonal U.C.F.S.-Banat.

C. MANTU 
ï. CHIUJDEA

Noul orar al curselor 
aeriene

La 1 iulie intră în vigoare noul orar 
al curselor aeriene de pasageri pe ru
tele interne. Avioanele TAROM asigură 
transportul călătorilor spre cele mai im
portante orașe ale tării.

în fiecare zi (in afară de duminica) 
au fost stabilite curse pe rutele : Bucu
rești — Sibiu — Cluj, f 
Cluj — Satu Mare, București 
Iași, București —
Cluj — Baia Mare, București — Sibiu —• 
Deva, București — Tg. Mureș — Cluj, 
București — Timișoara — Arad, Bucu
rești — Bacău — Suceava, București — 
Constanta — Tulcea, București — Con
stanța, București — Tulcea, București — 
Craiova. Spre București — Tg. Mureș — 
Cluj și București — Sibiu — Cluj vor 
exista zilnic cite două curse. In zilele 
de luni, miercuri și vineri a mai fost 
stabilită, de asemenea, cursa : Bucu
rești — Cluj — Baia Mare, iar marțea, 
joia și simbăta cursa București — Cluj — 
Oradea. Intre București — Timișoara — 
Arad și București — Constanta avioa
nele vor circula și duminica.

Consfătuire a specialiștilor 
în construcjii

ONEȘTI (red. ziarului „Steagul 
Roșu"). — La Onești au început ieri 
lucrările unei consfătuiri la care iau 
parte ingineri și tehnicieni de pe 
șantierele de construcții și montaje 
ale Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei, reprezentanți ai unor 
trusturi regionale de construcții și ai 
Direcțiilor de sistematizare, arhitec
tură și proiectare a construcțiilor. 

La consfătuire, care durează două 
zile, se dezbat probleme privind 
diferite sisteme noi de execuție în 
construcția de locuințe și anume fo
losirea cofrajelor glisante și a ele
mentelor spațiale, materiale noi de i 
finisaje, precum și probleme legate | 
de realizarea de stații semiautomate 
de mortare și betoane.

Manifestări cultural-artistice 
penfru sfudenji

Pentru studenții care pe timpul 
vacanței rămîn în Capitală vor fi 
organizate numeroase manifestări 
cultural-artistice, sportive și distrac
tive. Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa“, clubul Univer
sității și clubul Institutului politeh
nic și-au întocmit pentru perioada 
1—15 iulie programe bogate și a- 
tractive. Din manifestările care vor 
avea loc spicuim : spectacole mu- 
zical-distractive, simpozioane și seri 
literare, seri ale „Prietenilor filmu
lui", „Joi ale tineretului“, excursii 
în împrejurimile Capitalei, pe Va
lea Prahovei și altele.

Sibiu — Cluj, București —
. . ,.i — Bacău —

Oradea, București —

i Un șuierat prelung de sirenă. Va- 
I porașul se deslipește de cheiul Nan- 
■ kinului și își croiește cu dibăcie drum 
• printre alte sute de vase și bărci 

pescărești, Ieșim în larg pe cursul 
inferior al 'marelui fluviu Iantzî — 
Fluviul Albastru — lung de 5.800 km 
care își adună apele dintr-un bazin 
de 1,8 milioane 
km2. Pilotul anun
ță: lărgimea fluviu
lui — aproape trei 
kilometri; adinei- 
mea — 45 de metri.

Două ore mai tîr
ziu acostăm la 
cheiul combinatului chimic, una din 
cele mai mari întreprinderi producă
toare de îngrășăminte chimice din 
R. P. Chineză.

Soarele e la asfințit cînd termi
năm vizitarea combinatului, cu ha
lele lui mari, instalațiile moderne. 
In fabricile combinatului se obțin 
azot, amoniac, acid sulfuric, îngră
șăminte azotoase și fosfatice.

Ici-colo, printre clădirile mai noi 
ale fabricilor, se ascund parcă clă
dirile scunde, rămășițe ale fabricii 
de îngrășăminte care exista îna
inte de eliberarea țării. Pe atunci —■ 
cînd aproape toate procesele de mun. 
că se executau manual, în condiții 
de muncă colonială, aici lucrau 4.000 
de muncitori. Astăzi, deși producția 
este mecanizată și în bună parte și 
transporturile, combinatul are 18 mii 
salariați.

I

Față de 1949 — anul eliberării 
Chinei — producția de amoniac a 
crescut de 9,6 ori, de acid sulfuric — 
de 17,6 ori, de îngrășăminte — de 
16,7 ori. Pe lîngă produsele de bază 
pentru îngrășăminte, combinatul mai 
— " '* sorturi de diferite

în cadrul com- 
■ binatului funcțio

nează și o fabri- 
1 că de construcții 

de mașini pentru 
industria de în
grășăminte chimi
ce. în noua clădi- 

de chimie studiază 

noștințele practice chiar în unitățile 
de producție ale combinatului.

„în momentul de față — ne in
formează directorul Wuana — sar
cina noastră de bază constă în ri
dicarea calității produselor și în 
reducerea prețului lor de cost, în 
îmbunătățirea transportului, ridica
rea calificării muncitorilor și tehni
cienilor. Acestea, ca probleme de 
producție. Totodată, din punct de 
vedere social, ne-am propus să rea
lizăm construirea unui orășel fru
mos, modern care să facă cinste 
bunului renume dobîndit în produc- ; 
ție de către colectivul nostru".

produce încă 40 
produse chimice.

De la corespondentul nostru 
ia Pekin

re a Institutului
1 000 de studenți^ Ei își însușesc cu-

E. SORAN

Cancelarul Iedera! al Austriei 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 28 iunie a sosit 
la Moscova într-o vizită oficială 
Alfons Gorbach, cancelarul federal 
al Republicii Austria. Pe aeroportul 
Vnukovo, Alfons Gorbach și per
soanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinate de Nikita Hrușciov, 
Anastas Mikoian și alte persoane 
oficiale. Cancelarul federal al Aus
triei a fost salutat de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din capitala so
vietică. Cu prilejul sosirii înaltului 
oaspete, pe aeroport se afla aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Austriei și 
Uniunii Sovietice.

Nikita Hrușciov și Alfons Gorbach 
au rostit cuvîntări pe aeroport.

Decorarea unui grup de norvegieni 
care au salvat doi aviatori sovietici 

în timpul celui de-a! doilea 
război mondial

OSLO 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : Acum 17 ani, cîțiva ce
tățeni ai Norvegiei, ocupată pe S’ 
tunci de armata hitleristă, și-au 
riscat viața pentru a-i salva pe a- 
viatorii sovietici Piotr Smorodin și 

Pftchi;;. Prezidiul Sovietului 
cu

Se
care

sînt

la

FQTBAL Petrolul—selecționata Indoneziei 7-3
Selecționata de fotbal a Indoneziei 

Și-a început turneul în țara noastră, 
• jucînd ieri la Ploiești cu Petrolul. 
Meciul, disputat în prezența a 15 000 

■ de spectatori, s-a încheiat cu sco
rul de 7—3 (4—2) în favoarea fotba
liștilor romîni. Cele 7 goluri ale e-

de 
Ba- 
au 

de interul stingă Tlmi- 
fost unul din cei mai 
de pe

chipei Petrolul au fost înscrise 
Dridea (4), A. Munteanu (2) șl 
dea. Toate punctele oaspeților 
fost realizate
sela, care a 
buni jucători teren.

ȘAH Petrosian, viitorul adversar al lui Botvinnik

întrecerea din insula Curaçao, urmă
rită de milioane de iubitori ai șahului 
din întreaga lume, a luat sfîrșit. Disputa 
a confirmat încă odată înalta școală șa- 
histă sovietică. Locul I a revenit lui Ti
gran Petrosian, care a terminat neînvins 
cele 28 de partide ale turneului. Petro- 

‘sian va fi deci viitorul adversar al lui 
Mihail Botvinnik, în meciul pentru titlul 

. mondial ce va avea loc primăvara 
viitoare.

Noul pretendent la titlul mondial este 
de profesie ziarist. Petrosian s-a născut 
în familia unui muncitor armean în anul 
1929, la Tbilisi. A învățat să joace șah 

4 din copilărie. La 16 ani era campion de 
g, juniori al U.R.S.S., apoi a devenit can- 

didat-maestru, iar un an mai tîrziu a 
primit titlul de maestru de șah. Venind

se remarcă prin-

-------------»no ....—
în sgjnn de protest împotriva agravării situației din Industria textilă 

Peste 10.000 de muncitori au participat 
'■ străzile Londrei

că, drept urmare a dezinteresului 
autorităților, industria textilă din 
Anglia trece printr-o criză gravă. 
De la sfîrșitul celui de-al doilea 
război aproape două treimi din to
talul țesătoriilor din regiunea res
pectivă au fost închise și 250 000 de 
muncitori au fost concediați.

la un marș pe
28 (Agerpres). — înLONDRA _ _—x—— xii

semn de protest împotriva agravării 
crizei care se manifestă în indus
tria britanică de textile a avut loc 
la Londra o manifestație a munci
torilor textiliști din regiunea Lan- 
-„.L..-..- - demonstrație,

de un marș pe

crizei care se manifestă 
t............... __ ..........
la Londra o manifestație a munci- 
t—T._ 
cashire. La această 
care a fost urmată_ _
străzile Londrei, au participat peste 
10 000 de muncitori, precum și re
prezentanți ai 'autorităților locale 
din comitatul Lancashire, aeputați 
etc. în manifestele difuzate de către 
organizatorii demonstrației se arată

Scopul vizitei iui Rusk 
la Lisabona

LISABONA 28 (Agerpres). — Se
cretarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Rusk, care întreprinde o călă
torie prin Europa occidentală a avut 
zilele acestea o serie de întrevederi 
cu reprezentanții guvernului sala- 
zarist la Lisabona. După cum reiese 
din relatările agențiilor de presă, 
Rusk intenționează să obțină reînno
irea acordului prin care Statele 
Unite și-au instalat baze militare 
în insulele Azore. Tratativele se re
feră, de asemenea, după cum rela
tează agenția Reuter, și la „consoli
darea unității“ N.A.T.Ö., mai ales în 
lumina recentelor fricțiuni între 
Washington și Lisabona în proble
ma Angolei. Agențiile occidentale 
de presă relatează că la sosirea lui 
Rusk au avut, loc demonstrații anti- 
americane la Lisabona.

___ — ixxwv-i Âoucz, ȘX—eLLț. 
riscat viața pentru a-i salva pe a- ----x-x- • — ■ -
Iuri Potehin. 1______
Suprem al U.R.S.S, a decorat 
ordine și medalii ale Uniunii 
vietice grupul de norvegieni ___
au participat la salvarea aviatorilor 
sovietici.

In orășelul de pescari Vadsö, din 
nordul Norvegiei, ambasadorul 
U.R.S.S. a înmînat lui Hans Vara, 
Olga Vikki și Karl Ulsen ordinul 
„Steaua Roșie”. Medalii pentru vi
tejie au fost înmînate cetățenilor 
R. B. Ananjassen și Sigrid Kwalvik, 

într-un alt orășel norvegian, Var
de, ambasadorul Uniunii Sovietice a 
înmînat medalii pentru vitejie ce
tățenilor Burger Basso, 
tiev. Reinhold Didriksen, 
transportat pe aviatorii 
Peninsula Ribațki cu o 
pescari. La Kirkenes a 
Hokon Eriksen, care de 
participat 
sovietici.

•Oeo-----——

la salvarea

E. Teren- 
care i-au 

sovietici în 
goeletă de 
fost decorat 
asemenea a 
aviatorilor

operațiunea Livia
K. NEPOMNIAȘCI

1<
*Ç;
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Porfreful aces
tei fete a fost pu
blicat de ziarele 
și revistele mul
tor țări din Ame
rica Latină. Se 
numea Livia. S-a 
născut și a crescut 
într-o suburbie a 
orașului Caracas, 
în familia nume
roasă a unui mun-

jrezece frați — unul 
Iful) familie care, din 
fost niciodată unită : 
5 comunistă, iar tatăl 
licii". Cum au fost 
această familie unde 

e se iscau mai des 
ib polific ? Mama 
devărafi comuniști". 
Miciodată". 
ințuiau discuțiile pe 
ivia era de partea 
pentru 
Liviei 
ist din 
oi mai 
>use tatăl, lăsîndu-se

nimeni o sur- 
în rîndurile 
Venezuela.
avea eu ulfi-

I centrul tineretului 
facultatea de șfiinfe 
Irul Universităfii din

oasă — zveltă, pu- 
nvăpăiafi. O iubeau 
tunoșfeau.
umai ochi frumoși, 
tunată — mi-a spus 
j Machado, membru 
al C.C. al P.C. din 
întîlnit la cîteva 

erea partidului co- 
ecret al guvernului

la Moscova, Petrosian 
tr-o bună pregătire teoretică și prin ca
pacitatea de a calcula foarte rapid un 
număr mare de variante. Diferite turnee 
internaționale și campionate unionale îi 
confirmă talentul. El devine unul din 
șahiștii cel mai greu de învins. Stilul 
lui Petrosian, după cum remarcă marii 
specialiști ai lumii, este plin de eleganță 
și fantezie, asemănindu-se în această 
privință cu cel al lui Botvinnik.

Cu trecerea anilor, jocul lui Petrosian id trădătorii 
a devenit și mai complet. în anii 1959 
și 1961 ciștigă titlul de campion al 
U.R.S.S. în 1960, ciștigă Olimpiada de la 
Leipzig, apoi turneul 
Stockholm, unda e 
pentru Curaçao,

prima oară cînd 
Iul nostru, cînd sa 
-I rupe de popor, 
Machado. Cît de 

a încercări o con- 
acufe cu Livia.

cu Livia ?
de

lufionarli cubani, 
îndeosebi în Ca- 

““ "" inat pQ tinerii co- interzonal de ia
obținut calificarea

campion

— Caracas e capitata Venezuelei 
șl nimic altceva. Nu este pămîntul 
Americii de Nord, ci al nostru ! Și nu 
vom îngădui ca pe pămîntul nostru, 
în orașul nosfru, unde Fidel Castro 
e iubit și cinstit, să fie insultată cauza 
penfru care luptă și el și noi. Cine 
merge eu mine să le-o spunem în 
față trădătorilor ?

Multi fineri înflăcărați, viitori me
dici, filozofi, ingineri au urmaf-o pe 
Livia în cartierul unde se baricada
seră slugile lui Bafisfa. Studenții au 
fost înfîmpinați cu focuri de armă.

— Lăsați Cuba în pace ! — strigă 
Livia rănită de moarte.

în acea zi nefericită pentru Ca
racas, fafa a fost ucisă de un foc 
de armă.

întregul oraș i-a deplîns moartea. 
Mii de oameni au venit cu steaguri 
negre la casa tatălui ei — Cezaro 
Umberto Guvernor. Lîngă sicriu erau 
adunați cei unsprezece frați, mama 
ei — comunista, și fatal ei care n-a 
fost niciodată comunist. Ușile căsu
ței modeste, încropite din seînduri 
vechi, nu s-au închis nici o clipă. 
Cînd prietenii au scos sicriul cu 
trupul Liviei penfru a-l transporta la 
universitate, tof orașul a ieșit în stra
dă. „Circulația a fost întreruptă, — 
scria ziarul „darin“ publicînd bio
grafia și portretul Liviei și denumin
d-o „simbolul Venezuelei luptătoare".

Revista „Elite“, care e departe de 
a simpatiza cu partidul comunist, 
descria în felul următor ziua aceea :

„Primui jurămînt al studenților avu 
loc în sala facultății de științe uma
niste. Sicriul alb cu trupul Liviei 
Guvernor era împodobit cu jerbe 
imense. în jur stăteau prietenii ei. 
Juvencio Pulgar, președintele cen
trului studențesc, vorbi emoționat 
despre crimele bandelor lui Batista 
și ceru urmărirea și pedepsirea ime
diată a celor vinovați".

Celelalte ziare din Venezuela au 
descris amănunțit jurămînful miilor 
de sfudenți. „Livia, moartea fa va fi 
răzbunată“, — au repetat ei în cor. 
„Această frază a fost repetată timp 
de cinci ore", — scria revista „Elite“. 

Așa a început „Operațiunea Livia“ 
despre care vorbește azi cu admira-

ție întreaga Venezuela. Au înfăptui
t-o patru sfudenți și un fînăr munci
tor — prieteni apropiați ai Liviei.

Cei cinci pui de vultur n-au îm
părtășit nimănui planul lor femerar. 
Ei au hofărît să răzbune moartea Li
viei prinfr-o faptă pe care dușmanii 
s-o țină bine minte. S-au întîlnit în 
plină noapte și au scris un manifest.

„Cerem restabilirea libertăților 
cerite de poporul nostru 
sîngeiui vărsat de fiii și 
cele mai bune. Chemarea 
luptă este „Livia".

Au tipărit manifestul și 
cum să-l răspîndească mai 
l-ar fi i 
în casă, ar ti tost arestați și n-ar fi 
pufuf duce pînă la capăt lucrul în
ceput. Nu se temeau de închisoare; 
se femeau că nu vor putea duce la 
bun sfîrșit ceea ce au început. Au 
stabilit ferm ca întregul tiraj, de alf- 
fel destul de mare, să fie răspîndif 
printre locuitorii Caracasului. Unuia 
i-a venit ideea de a se inslata ca 
pasager într-un avion al companiei 
olandeze „K.L.M." care decola

cu- 
cu preful 
fiicele ■ sale 
noastră da

s-au gîndit 
bine. Dacă 

împădit pe stradă, din casă 
, ar fi fost arestați și

NEW YORK 28 (A- 
gerpres). — După 
scandalul milionarului 
din Texas, Billie Sol 
Estes, care continuă 
să ocupe spații largi 
în coloanele presei din 
S.U.A., în același stat 
a fost descoperită a- 
cum.o nouă excroche- 
rie de mari proporții.

„Texasul, care a fost 
întotdeauna țara ban
diților la drumul 
mare, transmite agen
ția „France Presse“, 
este în prezent tea
trul unui scandal fără 
precedent. Exploata
tori, deopotrivă de 
șireți pe cit de lipsiți 
de scrupule, au pom
pat petrol din zăcă
mintele vecinilor lor,

folosind tehnica fora
jului în linie curbă".

După cum arată a- 
genția, afacerea a fost 
descoperită în urmă 
cu cîteva săptămâni, 
după ce 60 de exploa
tatori de petrol au re
fuzat să permită ac
cesul la puțurile lor 
inspectorilor Comisiei 
de control a petrolului 
din Texas. „întrucât 
nu au putut să prindă 
pe defraudatori în fla
grant delict, scrie a- 
genția, autoritățile nu 
au putut întreprinde 
contra lor o acțiune 
juridică pînă în luna 
mai, cînd proprietarul 
unuia din zăcămintele 
de petrol a fost sur
prins în ___
cînd încerca să astupe 
cu ciment două puțuri

momentul

suspecte. Pentru a în
șela pe anchetatori, 
transmite France 
Presse în continuare, 
alți defraudatori au 
instalat conducte în 
puțuri neproductive, 
cu scopul de a-i face 
pe inspectori să crea
dă. că. erau proprieta
rii petrolului ce-l vin
deau.

în prezent, sublinia
ză agenția, 50 de ex
ploatatori de petrol au 
primit ordinul să-și 
întrerupă operațiile în 
așteptarea sosirii in
spectorilor. Pînă la 28 
iunie au fost descope
rite 27 de puțuri prin 
care era furat petrolul 
de la vecini; 11 per
soane sînt arestate.

Caracas în direcția Curaçao 
a ruga pa pilof să-i ajute.

— Repet, n-au vorbit cu 
despre planul 
țul Machado.

— De ce ?
— Poate că 

varășii mai în 
scă.

— De aceea 
nea Livia“ ?

— Firește.
— S-au instalat ca pasageri în a- 

vionul companiei „K.L.M.". Aveau a- 
supra lor o încărcătură prejioasă, 
mani Iestele, dar și amoniac.

— Pentru ce ?
— Pentru pasageri, dacă li se va 

face rău în timpul „Operafiunii Li
via".

După decolare, tinerii eroi l-au 
chemat pe pilot și l-au rugat ca îna
inte de a-și lua zborul spre Curaçao, 
să descrie cîteva cercuri deasupra Ora
șului Caracas ca ei să poată lansa 
manifestele. Pilotul refuză. Dar cei 
cinci prieteni și au demonstrat tena
citatea.-

— Dragă prietene I — i-au spus 
pilotului. Privește manifestul și citeș- 
fe-l ! Nu-fi dai seama că apărăm o 
cauză bună, o cauză importantă, 
foarte importantă ?

Comandantul avionului refuză în 
continuare să îndeplinească rugămin
tea pafriofilor.

lor — spune

le era teamă 
vîrstă să nu-i

și ds

nimeni 
fovară-

ea fo- 
oprea- 

au tăinuit „Operațiu-

Așa a început „Operațiunea Livia"

wxi Y *

— Nu ne putem întoarce la Ca
racas, fără să ne fi îndeplinit misiu
nea ! — i-au spus eroii.

Erau cinci — tineri, puternici, fru
moși. Pilotul olandez a povestit ul
terior că au produs o deosebită im
presie asupra pasagerilor. Băieții 
erau respectuoși, corecfi și dîrzi. Echi
pajul a fost uimit și de faptul că ti
nerii știau să piloteze un avion și 
dădeau comenzi foarte precise pilo
tului și ofițerului de bord rămași la 
manșă.

Unei bătrîne doamne i s-a făcut 
rău- cînd a văzut că avionul, în loc 
să zboare spre Curaçao, coboară 
spre Caracas. Amoniacul își dovedi 
utilitatea. Avionul zbura la mică înăl
țime împrăștiind manifestele deasu
pra orașului.

„Cerem restabilirea libertăților cu
cerite de poporul nostru ! Chemarea 
noastră de luptă este „Livia" !

După puțin timp, avionul ateriză 
la Curaçao. Pafrioții au fost arestați. 
Toți participant la „Operațiunea 
Livia" sînt învinuiți de guvernul 
Betancourt de piraterie și vor fi ju
decați. în ziarele venezualiene au 
apărut numeroase articole în care 
cei mai bun- ziariști dau dreptate ti
nerilor prieteni ai Liviei.

Cei mai buni scriitori și poeți com
pun versuri și poeme în cinstea lor. 
„Ați făcut c fap’ă eroică în cinstea 

Liviei — fiică a Caracalului, ;
Să se deschidă în fața voastră porțile < 

închisorii Modelo !" !
glăsuiește un cîntec popular. <

Ei sînt învinuiți de capturarea a- j
vionului, de piraterie și chiar de a- ? 

»asagerilor. Pasagerii >
pretenție față de >

ani, avionul se află s
companiei „K.L.M.", <

iar judecătorii șovăie : tinerii au fost ? 
mînați de un singur gînd, acela de > 
a-și sluji poporul. >

Adresîndu-se deputaților la o șe- ? 
dința recentă a parlamentului, tova- S 
rășul Machado a spus că fapta eroică \ 
a celor cinci tineri din Caracas poate <,
fi asemuită cu un simbol — minu- ?
natul simbol al luptei poporului ve- ? 
nezuelian pentru restabilirea consti- $ 
fuției. El a vorbit cu emoție despre j 
tinerii care au participat la „Opera- ț 
(iunea Livia", glorificînd pafriotis- ? 
mul lor în lupta pentru independen- > 
ța și libertatea Venezuelei. Emoția S 
îi frîngea glasul: pentru că și-a amin- < 
fit de propria sa tinerețe de luptă, < 
și pentru că a iubif-o pe Livia Gu- > 
vernor, așa cum au iubif-o toți cei > 
care au văzuf-o și au auzit-o măcar Ș 
o dată. ?

(După ziarul „IZVESTIA")
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I Conferința Comisiilor naționale 
europene pentru U. N. E. S, C. O.

Host aprobată rezoluția 
io problema viitorului 

teritoriului Ruanda-Urundî
NEW YORK 28 (Agerpres). în 

ședința sa din 27 iunie, Adunarea 
Generală a ' O.N.U. a aprobat 
rezoluția în problema viitorului te
ritoriului african Ruanda-Urundi, 
recomandată de Comitetul nr. 4 al 
O.N.U. (Comitetul de tutelă).

I Fondul rezoluției adoptate constă 
în faptul că, începînd de la 1 iulie 
a.c., lîn conformitate cu doleanțele 
reprezentanților celor două părți ale 
acestui teritoriu, Ruanda și Burundi 
(după cum se va numi acum‘Urun- 
di)'devin două state'suverane inde
pendente. Belgia, care pînă în pre
zent exercita tutela asupra acestui 
teritoriu, este obligată să-și retra
gă trupele pînă la 1 august 1962. 
Se recomandă ca după proclamarea 
independenței, Ruanda și Burundi 
să fie admise ca membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite. în afară 
de aceasta în rezoluție stat cuprinse 
o serie de cereri adresate secretaru
lui general al O.N.U, și diferitelor 
organe ale O.'N.U. cu privire la a- 
cordarea ajutorului și sprijinului 
necesar noilor state independente.

Pentru rezoluție au votat 93 de 
delegații, Zece delegații (Uniunea 
Sovietică și celelalte state socialis
te) s-au abținut de la vot. Delega
ția Islandei a lipsit de la ședință.

Delegațiile țărilor socialiste s-au 
abținut de la votarea rezoluției de
oarece unele puncte pe care le con
ține atribuie secretarului general 
al O.N.U. împuterniciri care depă
șesc cadrul Cartei O.N.U.

în timpul ședinței Comitetului 
O.N.U. de tutelă, precum și la șe
dințele Adunării Generale, delega
ția sovietică a propus un amenda
ment la rezoluție în care se pre
vedea retragerea trupelor belgiene 
de pe teritoriul Ruanda Urundi nu 
la 1 august 1962, ci la 1 iulie a.c., 
adică ta momentul proclamării in
dependenței. Pentru acest amenda
ment au votat atît țările socialiste, 
cît și delegațiile Indiei, Indoneziei.| 
Birmaniei, Irakului, R.A.U., Ghanei.y 
Etiopiei, Siriei, Guineei.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la ședința plenară a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite din 27 iunie în 
problema Rhodesiei de sud, repre
zentantul R. P. Romîne, M. Hașe- 
ganu, a declarat printre altele : 

Dezbaterile noastre au scos 
evidență numeroase dovezi care 
dică în modul cel mai clar că 
tuația din Rhodesia de sud se 
sește în prezent la un punct atît de 
critic îneît. dacă nu se iau acum 
măsuri, pentru a opri și răsturna 
evoluția actuală, Rhodesia va de
veni un izvor . de conflicte avînd 
proporții și consecințe imprevizi
bile.

Delegația R. P. Romîne apreciază 
deci că Adunarea Generală a fost 
însuflețită de simțul răspunderii 
cînd, în ciuda opoziției puternice a 
forțelor colonialiste, a recunoscut, 
caracterul urgent și acut al aces
tei probleme. Ceea ce se petrece în 
momentul de față în Rhodesia de 
sud constituie un exemplu al lip
sei dorinței de a aplica declarația 
privind acordarea independenței po
poarelor și țărilor coloniale. Guver
nul englez nu numai că nu aplică 
această declarație, dar încurajează 
în Rhodesia de sud o politică con
trarie dispozițiilor și principiilor 
declarației.

Constituția Rhodesiei de sud, ela
borată în 1961 și respinsă cu in
dignare de populația africană au
tohtonă, asigura de fapt aservirea și 
pe mai departe a populației de cu
loare de către o mînă de coloni albi, 
care nu reprezintă în ansamblu de
cît 8 la sută din populația acestei 
țări.

Reprezentanții Marii Britanii și 
cei care îi sprijină au încercat să 
convingă Adunarea că măsurile 
treprinse în Rhodesia de sud 
duce spre lichidarea dominației 
loniale și rasiale și că singura 
ferență între vederile lor și cele 
majorității covîrșitoare ale Adună
rii ar privi numai problema ritmu
lui dezvoltării acestui proces.

Dar adevărul este că disputa prin
cipală în problema Rhodesiei de 
sud nu se referă la ritmul schim- 
băriloi- care ar trebui să aibă loc, 
ci la sensul acestor schimbări. Mă
surile recent luate în această țară 
nu fac decît să agraveze situația și
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Militari olandezi refuză să piece in Irianul de vest
HAGA’28 (Agerpres). 

TASS transmite : Presa 
relatează' despre cazuri 
de militari olandezi 
care au refuzat să ple
ce. în Irianul de vest 
unde Olanda încearcă

să-și mențină cu forța 
dominația colonială.

în prezent, în locali
tatea Harderwijk (pro
vincia Gelderland) se 
află arestați trei mili
tari care nu au execu-

tat ordinul comandan
tului, scrie ziarul „De 
Vaarheid“. La Scheve- 
ningen au fost arestați 
alți cîțiva militari care 
au refuzat să plece în 
Irianul de vest.

■1

constituie o dovadă că puterile co
lonialiste nu renunță de bunăvoie 
la dominația lor și că. prin atitu
dinea lor fac inevitabilă ciocnirea 
cu popoarele oprimate care luptă 
pentru libertate.

Toți cei care doresc într-adevăr 
ca drumul spre eliberare al Rho- 
desiei de sud să fie într-adevăr paș
nic trebuie să acționeze acum pen
tru a opri cursul pe care îl urmea
ză în prezent evenimentele în aceas
tă parte a lumii.

Orice tergiversare constituie o 
încurajare pentru elementele co
lonialiste și rasiste care conduc în 
prezent Federația Rhodesiei și Nyas- 
salandului și nu ar face decît să în
tărească poziția acestor cercuri co
lonialiste, să crească tensiunea, să 
provoace conflicte tot mai violente, 
avînd repercusiuni asupra întregii 
Africi.

Adunarea Generală trebuie să se 
pronunțe în mod hotărît pentru res
pingerea imediată a constituției ra
siste și pentru acordarea sufragiu
lui universal după principiul per
soana și votul Adunarea generală 
trebuie să se pronunțe pentru acor
darea imediată a independenței 
Rhodesiei de sud. După părerea de
legației romîne anul 1962 trebuie să 
aducă independență Rhodesiei de 
sud și libertate populației sale.

SOFIA 28 (Agerpres). — La 28 
iunie a.c. s-au încheiat la Sofia lu
crările celei de a IV-a Conferințe 
a Comisiilor naționale europene 
pentru U.N.E.S.C.O. Conferința, la 
care au participat delegați din 29 
■de țări europene, a adoptat în u- 
nanimitate, la propunerea delega
țiilor R. P. Romîne și U.R.S.S., o 
recomandare cu privire la intensi
ficarea activității U.N.E.S.C.O. în 
domeniul educației tineretului în 
spiritul păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare. Se pre-

devede, printre altele, organizarea 
către U.N.E.S.C.O. a unei reuniuni 
de experți în 1963 pentru a. pregăti 
conferința internațională în proble
mele educației tineretului care se 
va ține în 1964.

Conferința a adoptat, de aseme
nea, și alte recomandări privind ro
lul U.N.E.S.C.O. în întărirea păcii, 
contribuția U.N.E.S.C.O. la dezar
marea generală și totală și stimula, 
rea schimburilor și relațiilor inter
naționale în domeniul educației, 
științei și culturii.
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Bastoanele de cauciuc și grenadele 
lacrimogene nu pot fringe voința 

greviștilor belgieni

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Greva metalurgiștilor din orașul 
Haelen (provincia Limbourg) 
trat în a treia săptămînă.

încercînd să înfrîngă voința 
citorilor, care cer majorarea 
riilor, poliția și jandarmeria 
sesc măsuri represive împotriva gre
viștilor făcînd 
cauciuc și 
gene.

întreaga 
un val de 
potriva samavolniciei poliției și jan
darmeriei. Muncitorii multor între
prinderi din Belgia trimit greviștilor 
telegrame în care își exprimă soli
daritatea cu lupta lor curajoasă 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor juste.

Succesul grevei învăfăiorilor 
din Nicaragua

o® o
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mun- 
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uz de bastoane de 
grenade cu gaze lacrimo-

țară a fost cuprinsă de 
indignare și protest îm-

Ce însemna pentru 
aderarea ta

LONDRA 28 (Agerpres). — „Să 
spunem „nu” Pieței comune” — 
astfel este intitulată broșura dată 
publicității la Londra în ziua de 27 
iunie de Partidul Comunist din Ma
rea Britanie. Autorul broșurii, Ted 
Anley, avertizează că aderarea An
gliei la Comunitatea economică eu
ropeană ap aduce o știrbire serioasă 
suveranității Angliei, ar submina 
comerțul ei cu țările Common- 
wealthului și ai- face să scadă ni
velul de trai al oamenilor muncii 
din Anglia.

„Țelul Pieței comune, arată An
ley, este integrarea politică a mem
brilor ei. Această uniune politică 
are menirea să consolideze puterea 
monopolurilor, să întărească puterea 
militară a așa-zisei uniuni occiden
tale independente, îndreptată împo
triva țărilor socialiste. Ea reprezintă 
o primejdie de moarte pentru inde
pendența Angliei”. Amintind că ro
lul conducător în Piața comună îl 
au monopolurile vest-germane, au
torul broșurii arată că acest bloc 
îngăduie cercurilor guvernante din 
Germania occidentală să instaureze 
„dominația germană în Europa”, cu

SPssfai comma
n-au 
două
Hit-

alte cuvinte, să obțină ceea ce 
putut obține cu ajutorul celor 
războaie mondiale Kaizerul și 
1er.

Aderarea Angliei la Piața co
mună, se spune în continuare în 
broșură, va duce la discriminare 
în comerțul cu țările Common- 
wealthului, care pînă în prezent se 
orientau spre piața engleză.

Referindu-se la urmările dezas
truoase pe care le implică aderarea 
Angliei la Piața comună pentru a- 
gricultura ei, Anley subliniază că 
condițiile tratatului de la Roma, 
privind agricultura, „par a fi alcă
tuite în mod special în așa fel îneîț 
să știrbească interesele Angliei și 
ale partenerilor ei ta comerț” (se 
are în vedere țările Commonwealth- 
ului care sînt furnizoare principale 
ale produselor agricole în Anglia).

Subliniind caracterul nefast al 
actualei politici economice a con
servatorilor. autorul broșurii se 
pronunță pentru promovarea de că
tre Anglia a unei politici de dezvol
tare a relațiilor comerciale cu toate 
țările lumii, și mai cu seamă cu ță
rile lagărului socialist.

MANAGUA 28 (Agerpres). — Gre
va învățătorilor din Nicaragua s-a 
terminat cu victoria greviștilor. Gu
vernul din Nicaragua a fost nevoit 
să facă concesii și să majoreze sa
lariile învățătorilor.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, în urma grevei ge
nerale a învățătorilor, în țară au 
fost închise cîteva zile toate școlile.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
Uniunii ziariștilor sovietici, la 27 
iunie a sosit la Moscova un grup de 
ziariști americani în frunte cu Lee 
Hills, redactor responsabil al trus
tului de presă „Knight Newspa
pers“.

GENEVA. La 28 iunie a sosit la 
Geneva, la conferința internaționa
lă pentru Laos, șeful delegației unite 
a Laosului, Q. Folsena, ministrul 
afacerilor externe al guvernului de 
coaliție.

BRASILIA. Camera deputațildr 
din Brazilia a refuzat învestitura 
primului ministru desemnat, San
tiago Dantas. După cum relatează 
agenția Associated Press votul con
trar dat de camera deputaților se 
datorește acelorași cercuri conser
vatoare care s-au opus instaurării 
ca președinte a lui Joao- Goulart 
anul trecut după demisia forțată a 
lui Quadros. Ele se opun lui Dantas 
deoarece acesta s-a pronunțat pen
tru o politică de neintervenție față 
de Cuba, refuzînd să sprijine poli
tica agresivă a S.U.A. la conferința 
de la Punta del Este de la începu
tul acestui an. De asemenea, aceste 
cercuri se opun politicii lui Dantas 
de extindere a relațiilor cu țările 
socialiste.

KUALA LUMPUR. Reprezentan-: 
ții opoziției din parlamentul malayez 
au cerut ca guvernul să nu autori
zeze țările membre ale S.E.A.T.O. 
să folosească Malaya ca bază mili
tară pentru acțiuni împotriva țări
lor vecine. David, membru al parla-

referendumului din Algeria
• Au încetat atentatele și acțiunile criminale ale O.A.S-Iștllor • Tn 

întreaga (ară se fac pregătiri pentru referendum

ALGER 28 Trimisul special Agerpres
Tudor Vornicu transmite :

Un 
astăzi 
trecut 
Bone, 
nisia, 
rocului, atentatele ți aefiunile 
nale ale O.A.S.-ului au încetat aproa
pe cu totul. Cu trei zile înainte de 
referendumul de autodeterminare șefii 
bandelor O.A.S. de la Oran au înfeles, 
este adevărat în al 11-lea ceas, că nu 
pot opri mersul Algeriei spre indepen
dentă. Astfel, cei ce au semănat teroa
rea la Oran disfrugînd numeroase clă
diri și instalafii vor profita cu siguran
ță de aceste zile pentru a se refu
gia. Se semnalează că fostul general 
Paul Gardy, succesorul lui Salan la 
conducerea O.A.S., a fugit din Oran 
împreună cu alte căpetenii ale O.A.S. 
Cîteva ore mai tîrziu, colonelul Dufour 
înfr-o emisiune pirat a dat ordin sec
țiunilor „speciale ale O.A.S." de a în
ceta aefiunile de distrugere și aten
tatele.

De mai multe zile la Oran O.A.S.- 
iștii au început să arunce uniformele 
și o parte din arme.

Joi dimineajä, la Oran a fost orga
nizată o întrunire a reprezentanților 
celor două comunități cu participarea 
autorităților militare franceze unde a 
fost discutată reorganizarea vieții ora
șului care, după exploziile și incen-

fapt îmbucurător s-a înregistrat 
în Algeria. întreaga țară a pe- 

o noapte în liniște. De la 
la frontiera de răsărit cu Tu- 

pînă la Oran, lîngă granița Ma- 
crimi-

mentului, a declarat că însăși denu
mirea S.E.A.T.O. „stîrnește repulsie 
în Asia”.

LONDRA. La 27 iunie, timp de 
peste trei ore, Comitetul executiv 
național al partidului laburist a cer
cetat „cazul“ celor patru „rebeli" — 
lordul Russell, lordul Chorley, baro
neasa Vootton și canonicul Collins, 
care, în pofida interzicerii de către 
conducerea de dreapta a partidului, 
au luat atitudine în favoarea apro
piatului congres mondial pentru de
zarmare generală și pace. Comitetul 
executiv nu a cutezat să ia măsuri 
disciplinare împotriva lor, limitîn-

diile din ultimele zile, se află înfr-o 
stare de haos. Cu toate că atmosfera 
s-a îmbunătățit, populația de origină 
europeană continuă să plece în Fran
ța. In fiecare zi mai bine de 20 000 
de persoane părăsesc Algeria.

Pregătirile pentru ziua de 1 iulie se 
desfășoară în continuare cu aceeași 
intensitate. In aproape întreaga țară', 
exceptînd o zonă îngustă din jurul 
Oranului, sînt organizate numeroase 
întruniri cu cei ce vor vota la 1 iulie.

O atmosferă de entuziasm domnește 
pretutindeni, centrele de vot fiind 
ticsite de oameni. Sînt luate în același 
timp măsuri de securitate, tocmai 
pentru a se împiedica provocările cu 
ocazia votului.

Atentatele continuă 
la Paris

PARIS 28 (Agerpres). — Bandiții 
fasciști din O.A.S. au săvîrșit ta di
mineața zilei de 28 iunie un atac 
împotriva sediului Partidului Co
munist Francez din arondismentul 
12 al Parisului. O.A.S.-iștii au făcut 
să explodeze în clădire o mare bom
bă pricinuind daune serioase nu 
numai acestui imobil, ci și unor lo
cuințe aflate în apropiere. Din în- 
tîmplare nici o persoană nu a fost 
rănită.

du-se la „condamnarea1’ activității 
celor patru luptători pentru pace. In 
felul acesta s-a dat o nouă lovitură 
simțitoare poziției lui Gaitskell și a 
celor care îl urmează.

ROMA. La sediile a cinci organi
zații fasciste de tineret din Roma 
poliția a descoperit bombe, sticle cu 
lichid inflamabil, pumnale, vergele 
de fier, bastoane. Poliția a acționat 
cu aprobarea organelor 
după ce huliganii fasciști
seră în aer sediul unei secții a 
partidului comunist, incendiind tot
odată sediile altor trei

judiciare, 
arunca

secții.

Sprijinim cu hotărîre Congresul

Pregătiri în vederea Congresului mondial
pentru dezarmare generală și pace

Peste 2000 de reprezentanți din 117 țări 
și-au anunțat sosirea la Congres

MOSCOVA 28. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

Congresul mondial pentru de
zarmare și pace care va avea 
loc. la Moscova între 9 și 14 iu
lie va fi cea mai reprezentativă 
adunare generală a luptătorilor 
pentru pace. Aproape fără între
rupere sosește poșta în clădirea 
ce poartă pe frontispiciu inscrip
ția în cinci limbi : „Comitetul in
ternațional de pregătire a Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace“. Aici 
ni s-a spus că pînă în pre
zent și-au anunțat sosirea peste 
2 000 de reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din 117 țări. Sînt 
așteptate delegații reprezenta
tive din S.U.A., Anglia, Franța. 
Și-a anunțat plecarea spre Mos
cova delegația japoneză. 31 de 
țări din Africa își trimit de ase
menea reprezentanții.

în același timp, listele continuă 
să, se completeze. Neîntrerupt în 
încăperile comitetului sună tele
foanele : pe fir Londra, Paris, 
Viena, Roma..

Primii delegați 
Printre cei dintîi 
gova cunoscutul 
pace din. S.U.A., 
Din Norvegia a 

, Ragnar Forbekk,
siliului Mondial al Păcii. La Mos
cova se află și Ivor Montagu, 
membru al Comitetului de pre
gătire. El ne-a declarat :

„Oameni de diferite naționali-

tăți, concepții religioase și poli
tice au aprobat ideea convocării 
Congresului. Ei consideră foarte 
bine venită discutarea la Con
gres a celor mai arzătoare pro
bleme ale contemporaneității — 
dezarmarea și încetarea expe
riențelor nucleare".

Omare adunare internațională“1)
„Congresul mondial pentru dezarmare 

generală și pace care se deschide ia 9 iulie 
la Moscova, scrie ziarul „Delhi Times”, va 
fi cea mai mare adunare ' internațională 
care va discuta căile și mijloacele de asi
gurare a păcii în întreaga lume. Moscova 
este locul cel mai potrivit pentru organi
zarea congresului, subliniază „Delhi 
Times”, deoarece acest oraș și guvernul 
de acolo au devenit o forță puternică ta 
lupta pentru dezarmare și pace.

HORACIO SCOTT, membru al 
Comiteiului executiv al Confedera
ției oamenilor muncii din Vene
zuela, a declarat într-o convorbire 
cu corespondentul agenției TASS : 
Sprijinim cu hotărîre Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace, care va avea loc în curînd 
la Moscova. Acest congres este 
deosebit de actual astăzi, cînd ex-

periențele nucleare în atmosferă, 
efectuate de guvernul Statelor Uni
te, pun în primejdie viața omenirii.

Bunul simț elementar impune 
femeilor și bărbaților din întreaga 
lume obligația de a se uni și de a 
da o ripostă hofărîtă șantajului a- 
tomic la care recurg imperialiștii 
nord-americani.

Regimul dictatorial al lui Pak Cijan Hi a adus Coreea de sud în 
pragul ialimentului. Iată in ce condiții sini nevoiți sâ trăiască zeci de 
mii de locuitori din Seul
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Presa occidentală despre noile planuri 
aventuriste ale ciankaișiștilor

Colocviu național pe tema dezarmării
au și sosit, 

a venit la Mos- 
luptător pentru 
Rockwell Kent, 
venit pastorul 
membru al Con-

AU FOST ALEȘI REPREZEN
TANȚII PARTIZANILOR 

PĂCII DIN ANGLIA
' Comitetul englez de pregătire în 
vederea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace a anunțat că a ales deja 
peste 100 de delegați care vor 
pleca la Moscova. Comitetul a 
mulțumit tuturor acelora care au 
ajutat la alegerea unei delegații 
atît de largi și reprezentative.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
' Recent, postul de radio Tokio a 
transmis că începînd de la 22 iu
nie un mare număr de nave mili
tare americane, inclusiv submarine 
și purtătoare de avioane, au pără
sit baza maritimă americană de la 
Yokosuka, ieșind în larg pentru a 
efectua așa-numite „aplicații în ve
derea apărării Mării Chinei de sud". 
La cartierul general din Honolulu 
al flotei americane din Pacific s-a 
anunțat însă că transferarea nave
lor are drept scop întărirea unită
ților americane de patrulare din 
strîmtoarea Taivan. în imediata a- 
propiere a coastelor provinciei Fuț- 
zian din R. P. Chineză.

Referindu-se la planurile ciankai- 
șiștilor de a invada R P. Chineză, 
agenția France Presse

cepînd din octombrie trupele guver
nului de la Taipe fac în permanen
ță exerciții pentru operații amfibii 
și statul major a studiat mai multe 
variante de debarcare pe coasta pro
vinciei Fuțzian“.

După cum a anunțat la 25 iunie 
ziarul „New York Herald Tribune", 
ciankaișiștii au anulat în ultima 
vreme toate concediile în armată, 
au intensificat programul pregătirii 
de luptă.

Această activitate suspectă a 
ciankaișiștilor are loc cu știrea 
S.U.A. Timp de trei zile s-a aflat 
la Taipe P. Fey, ministrul adjunct 
al forțelor maritime militare ale 

a dus tratative cu Cian 
șefii militari americani

Declarația Ccmsiliuiui 
partizanilor păcii 

din Austria
La Viena a fost dată publi

cității declarația Consiliului par
tizanilor păcii din Austria în le
gătură cu Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace.

Datorită creșterii primejdiei 
unui război atomic, se arată în 
declarație, fiecare tară este o- 
bligată să-și aducă contribuția 
pentru destinderea încordării in
ternaționale și dezarmare. Con
tribuția Austriei la menținerea 
păcii se bazează pe neutralitatea 
proclamată de bunăvoie, care nu 
se poate limita numai la neade- 
rarea la blocuri militare, ci tre
buie să-și găsească expresia în 
participarea activă la toate ac
țiunile avînd drept scop destin
derea încordării.

S.U.A., care 
Kai-și și cu 
din Taivan.relevă că „în-cifră careielile militare se obține o 

depășește 50 milioane.
A doua temă, intitulată 

responsabilitățile Franței 
problema, dezarmării”, aparține pas
torului Georges Casalis.

După o discuție vie, pa.rticipanții 
la. colocviu au încheiat dezbate
rile prin adoptarea unei rezoluții 
sintetizînd lucrările. Acest text
.'lllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIN 

Corespondența din Paris 
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-
scoate în evidență rolul hotărîtor. pe 
care poate și trebuie să-l joace opi
nia publică pentru a se ajunge la o 
dezarmare radicală.

După ce insistă asuprd'Sra'spunde- 
rii francezilor in acțiunealnnondială 
in favoarea dezarmării,’ Rezoluția 
conchide : „Participanții J.a colocviu 
salută ținerea Congreșțclui de la 
Moscova, care trebuie săț-ajtțte po-, 
poarelor să. devină mai profund con
știente de forța pe care o constituie 
voința și acțiunea lor pentru a se 
ajunge la, dezarmarea genitală, sin
gura garanție a păcii tgtiirgrsale“.

Unele dintre personalitățile care 
au participat la colocviulfde~ la Pa
ris au binevoit să ne facă scurte 
declarații.

— Dl. André ĂWnengaud, 
senator : ÿ

„Riscurile ce decurg din crește- 
permanentă a armamentelor

La 23 și 24 iunie s-a desfășurat la 
Paris, din inițiativa mișcării pentru 
pace și în pregătirea viitorului Con
gres mondial pentru dezarmare și 
pace, un colocviu național pe tema : 
„Necesitatea și posibilitățile dezar
mării generale și controlate".

Mai mult de 200 de personalități 
reprezentînd cele mai diverse opinii 
și aparținînd lumii literelor, artelor, 
științelor și universităților și-au con
fruntat cu acest prilej punctele lor 
de vedere în problemele dezarmării, 
modalităților și consecințelor sale 
în diferitele domenii 
umane — economice, 
turale.

Raportul pe tema 
blemei dezarmării“ a 
de profesorul Pierre 
tor în științe, profesor de fizică nu
cleară la Sorbona.

Apoi au fost dezbătute alte două 
teme : Prima, despre „consecințele 
economice și sociale ale dezarmării”, 
a fost prezentată de dl. Robert 
Chambeiron, fost deputat. În expu
nerea sa, dl. Chambeiron a subliniat 
că în fiecare an lumea consacră 120 
miliarde de dolari pentru cheltuieli 
militare, cifră care echivalează cu 
două treimi din valoarea mone
tară. a venitului național global 
al tuturor țărilor slab dezvoltate. 
Efectivul total al forțelor armate în 
lume se ridică la 20 milioane oa
meni. Dacă la aceasta se adaugă nu
mărul persoanelor ocupate în activi
tăți neproductive, legate de cheltu

ale activității 
sociale și cui-

„Situația pro- 
fost prezentat 
Biquard, doc-

„Rolui și 
față de

sînt prea evidente pentru a trebui 
să mai insistăm din nou asupra 
interesului pe care îl prezintă de
zarmarea în această privință. Cred 
că este de neconceput ca țări in
dustrializate să-și continue cursa 
înarmărilor fără a se preocupa de 
efectele foa/rte grave pe care chel
tuielile decurgind din aceasta le 
pot avea asupra volumului ajuto
rului ce este de datoria lor să-l 
acorde țărilor pe cale de dezvol
tare și sper că marile puteri se 
vor hotărî să reia conversațiile pe 
tema in chestiune”.

— Dl. Jacques Madaule, scriitor, 
membru al Consiliului Național al 
Mișcării pentru Pace, ne-a spus : 

„Dezarmarea, este singurul mij
loc eficace și sigur de a preîntîm- 
pina primejdia mortală care ne 
amenință pe toți... Am putut afir
ma hotărît, la încheierea acestei 
confruntări, că dezarmarea este 
absolut necesară, dar și că, dacă 
realizarea ei prezintă dificultăți 
incontestabile, ea este totuși posi
bilă dacă toate popoarele lumii 
sînt hotărîte să o impună într-un 
mod destul de convingător”.
Numeroși scriitori au semnat ape

lul lansat pentru ținerea acestui co
locviu, printre care Maurice Druon, 
Robert Merle, Jean Paul Sartre, 
Marguerite Duras, Max-Pol Fouchet, 
Armand Lanoux, Louis-Martin 
Chauffier și alții.

In S. U. Ä. :
0*0

Cei care luptă 
sînt arestați...

pentru pace

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Cei 16 participant la „Marșurile pă
cii“ de la Washington arestați săp- 
tămîna trecută pentru participare 
la pichetele postate în fața Penta
gonului au fost judecați la 27 iunie. 
„Vina“ lor a constat în aceea că au 
venit în fața clădirii în 
elaborează planurile unui 
boi cu lozinci și pancarte

care se 
nou răz
oare ce

reau încetarea cursei înarmărilor și 
a experimentării armei nucleare. ■ 

Judecătorul a găsit pe 12 tineri 
americani vinovați de faptul că ar ' 
fi „stat fără nici o treabă“ și le-a 
dat un avertisment pe un termen 
de șase luni. Unul din participanții 
la marș H. Williams, în vîrstă' de 
19 ani, care a obiectat împotriva 
faptului că este judecat, a fost tri
mis la închisoare.

...iar cei ce participă Ia provocăriRezoluția partizanilor 
păcii din Mandaiay
Zilele acestea, 

începe lucrările 
tului birmanez pentru apărarea pă
cii, la care vor fi discutate proble
mele dezarmării generale și totale, 
mișcării de eliberare nafională și 
lichidării colonialismului, întăririi 
colaborării internationale.

„Sprijinim înfrufotul Congresul 
mondial pentru dezarmare genera
lă și pace care va avea loc la Mos
cova", se spune înfr-o rezolufie a- 
doptată de partizanii păcii din ora
șul Mandalay.

militare — decorați
la Rangoon își va 

Congresul Comite- transportați în intervalul 1 iulie—1 
noiembrie 1958 în Liban, soldaților 
și ofițerilor încartiruiți în insulele 
Quemoy și Matsu . după 23 august 
1958 și în strîmtoarea Taivanului 
între 23 august 1958 și 1 ianuarie 
1959.

Dreptul la obținerea medaliei 
fost extins asupra militarilor 
forțele armate americane care
participat la operațiunile „pe linia 
sprijinirii directe a O.N.U.” în Con
go, precum și asupra personalului 
forțelor expediționare americane 
din Laos și Vietnamul de sud.

WASHINGTON 
TASS transmite : 
a fost instituită o 
lor armate care au participat 
corpuri expediționare”. După cum a 
declarat Ministerul de Război al 
S.U.A., vor fi distinși cu această me
dalie soldații și ofițerii care au fă
cut serviciul în Berlinul occidental 
după 14 august 1961, adică în peri
oada în care provocările militare 
americane din acest oraș împotriva 
Republicii Democrate Germane erau 
în toi. Medalia va fi conferită de 
asemenea militarilor americani

28 (Agerpres). — 
în Statele Unite 

„medalie a forțe- 
la

a 
din 
au

GEORGES DASCAL
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