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La întreprinderea textilă - Lugoj
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Cu planul semestrial
îndeplinit

la începutul anu- 
și pînă în prezent 
95 000 tone cărbu- 

cocsiiicabil mai

Petrila s-a reali- 
în primele 5 luni 
productivitate de
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In dimineața zilei de 
26 iunie explodtarea 
minieră din Lupeni și-a 
realizat sarcinile de 
plan pe primul semes
tru al acestui an. Mi
nerii de aici au extras 
de 
lui 
cu 
ne 
mult decît în perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut. In com
parație cu aceeași pe

rioadă a anului 1961, 
în acest an produc
tivitatea muncii a cres
cut cu 7,5 la sută, iar 
prețul de cost al căr
bunelui extras a fost 
redus cu 3 400 000 lei. 
Cu o zi înainte, adică 
la 25 iunie, au rapor
tat îndeplinirea sarci
nilor de plan pe se
mestrul I al anului a- 
cesta și minerii din 
Petrila și Aninoasa. La 
exploatarea minieră

din 
zat 
o
1,299 tone pe post față 
de 1,290 tone pe post 
cît prevedea angaja
mentul minerilor de 
aici. Economiile la 
prețul de cost realiza
te pe lunile ianuarie— 
mai se ridică la 
400 000 Iei la Petrila 
și la Aninoasa.

LAL ROMULUS

Prin reducerea

(Agerpres)

F. EUGEN

(Continuare în pag. a HI-a)

can ti
se pot 
fontă, 

fiecare

consumurilor specifice

vorbi, gîndea 
perioadă cînd 
lui se efec-

Hermina Mantsch 
de tinără. Dar 

vorbim despre so- 
Ludovic 

în

CU NEVOILE PRODUCȚIEI!
să poată căpăta cunoștințe noi. 
Pentru fiecare cura trebuie nu
mit un lector, acesta trebuind să 
fie cel puțin maistru sau tehni
cian, dacă nu un inginer. După 
cum tot aș» de normal era sâ 
se stabilească ca o zi pe săptă- 
mină să fie dedicată cursurilor 
de ridicare a calificării, fiecare 
muncitor știind că în ziu» res
pectivă singura acțiune planifi
cată, în afara orelor de muncă, 
este învățămintul profesional. 
Sarcina organizației U.T.M. era 
să mobilizeze la cursuri pe fie
care tînâr.

Așa ar fi trebuit... Așa arată 
experiența celor mai bune între
prinderi in act' itatea de ridi
care a calificări.. Cum s-a pro-

n organizarea acti
vității de ridicare 
a calificării munci
torilor, întreprinde
rile noastre au as
tăzi la îndemînă o 
experiență bogată. 

Din practică se știe că atunci 
cînd la această treabă se por
nește de la nevoile cele mai 
concrete ale producției, și, mai 
•Ies, cînd acțiunea de ridicare 
a calificării are un caracter per
manent, se obțin rezultate bune. 

Sute de asemenea exemple se 
pot da. Iată de ce este surprin
zător că mai există unele între
prinderi unde tocmai experiența 
bună este mai puțin valorificată.

Una dintre acestea este între
prinderea textilă—Lugoj. Mulți 
tovarăși din conducerea între
prinderii, din conducerea sec
țiilor, din cadrul Comitetului 
organizației U.T.M. vorbesc 
despre învățătură ca despre o 
cerință de prim ordin pentru 

în întreprin-fiecare muncitor, 
dere s-au luat și unele măsuri 
pentru ridicarea calificării mun
citorilor, cum este, de pildă, 
creerea unor cursuri. Nedumeri
rea începe însă deîndată ce în
cerci să stabilești cum au fost 
organizate aceste cursuri, cum se 
desfășoară ele.

La întreprinderea textilă Lu
goj, principala cerință de pro
ducție la ora actuală o consti
tuie îndeplinirea indicelui de 
productivitate (de 5 luni între
prinderea se află sub sarcina de 
plan, la acest important indica
tor). Firesc era, să se stabi
lească ce probleme trebuie re
zolvate în primul rînd în fiecare 
secție prin ridicarea calificării 
muncitorilor. S-ar fi ajuns, fără 
îndoială, la concluzia că la fila
tură muncitorii trebuie să-și spo
rească cunoștințele în așa fel 
încît numărul de fuse pe lucră-

tor să crească cu 30-—10. pentru 
ca indicele de productivitate să 
se realizeze în secție. L* finisaj, 
concluzia ar fi fost cu totul 
alta : aici în genere muncitorii 
acoperă bine suprafața de lucru 
a mașinilor, mai apar insă unele 
deficiențe de calitate (procenta
jul de cupoane a crescut în ul
timele luni de la 1,5 la suta 
cifra planificată, la 2,6—3 la 
sută). Aceasta este cauza prin
cipală pentru care la finisaj nu 
se îndeplinește indicele de pro
ductivitate. Cu totul altfel stau 
lucrurile la țesătorie: aiei se 
pune ți problema trecerii mun
citorilor pe mai multe războaie 
(de la 2 la 3—4), fapt care în
seamnă calificare mai înaltă, dar 
se pune în egală măsură și pro
blema calității și a îndeplinirii 
sarcinii de plan de către unii 
muncitori, mai ales tineri.

Secții diferite, probleme dife
rite. în urma unei asemenea a- ■ 
nalize concluzia e clară: luptîhd 
pentru îndeplinirea indicelui de 
productivitate pe întreprindere, 
trebuiau luate măsuri pentru în
lăturarea deficiențelor specifice 
fiecărei secții. în acest 
conducerea întreprinderii 
tile—Lugoj trebuia să i
fiecare secție în parte

scop 
tex- 

ajuta 
. ’ *• 

stabilească foarte precis ce tre
buie si învețe tinerii 
țiile amintite și astfel 
tuiască pentru fiecare 
ridicare a calificării 
cîte un plan de lecții 
bine legate de condițiile fie
cărei secții. în mod firesc, 
s-ar fi stabilit eă e necesar ea 
la cursurile de ridicare a cali
ficării să fie antrenați toți mun
citorii, dar că e necesar ca lă m 
întreprindă o muncă de grupare 
a lor după gradul de cunoștințe 
pe care le posedă pînă acum, 
pentru cei mai buni creîndu-se 
un curs, pentru cei mai slabi alt 
cura, în așa fel ca și unii și alții

din sec
tă al că- 
cur» de 
tinerilor 
cit mai

Concursul de meserii pe țară 
al elevilor din școlile profesionale
Intre 23 și 24 iunie 

șurat în București cel 
concurs de meserii 
care au participat elevi din șco
lile profesionale ale Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini.

Acest concurs, care a devenit 
o tradiție în rîndul școlilor pro
fesionale, se bucură de o parti-

s-a desfă- 
de-al 5-lea 

pe țară la

cipare din ce în ce mai largă, 
oglindind 
pregătirii 
cadre. La 
sului au 
de tineri 
mai buni 
următoare

creșterea calificării și 
profesionale a tinerelor 
faza pe școli a concur- 
participat peste 25 000 
elevi, dintre care cei 
au luat parte la fazele 
— regionale și pe țară.

(Agerpres)

Toate brigăzile de fumaliști 
de la Uzinele „Victoria" Că- 
lan, regiunea Hunedoara, sînt 
antrenate în acțiunea de re
ducere a consumurilor speci
fice și a celorlalte cheltuieli 
de producție. Ca urmare, ele 
au economisit peste plan, de 
la începutul anului, o 
tate de cocs cu care 
elabora 465 tone de 
iar prețul de cost pe 
tonă de fontă a fost redus cu

63 lei, față de cel realizat în 
primul semestru al anului 
trecut.

Aceste succese au fost posi
bile datorită introducerii unei 
noi rețete de încărcare a fur
nalelor, care a dus la o redu
cere simțitoare a consumului 
de cocs și de alte materiale 
mai scumpe. De asemenea, 
ele sînt rezultatul ridicării 
regimului termic al furnale-

ltele trecute, a ur
cat scările redac
ției noastre o fe
meie în vîrstă. A 
bătut în ușă cu 
sfiiciune, prin fie
care gest parcă 

vrînd să se scuze că vine să 
ne ceară ajutorul într-o pro
blemă care, la prima impre
sie, ar părea pur familială. 
Se numește Hermina Mantsch.

Ce a îndemnat-o pe femeia 
aceasta să-și lase treburile 
zilnice sau să renunțe la o 
clipă de odihnă, pentru a bate 
drumul de pe strada Episcop 
Chesarie 15, pină în cealaltă 
parte a Bucureștiului ?

— Am doi copii, a început 
ea. Un băiat și o fată. Fata 
este bucuria noastră. Din par
tea băiatului îtlscL-

tatea să muncească. Dar cită 
bucurie n-a trăit bătrînul 
Mantsch în anii din urmă, 
cînd munca lui a fost prețui
tă ! „Parcă a devenit deodată 
alt om“ — își amintește azi 
soția.

Cu cîțiva ani în urmă Lu
dovic Mantsch s-a îmbolnăvit 
grav. Nu-și putea mișca bra
țele , dar putea 
bine. Era într-o 
sub

Excursie pe Dunăre
Foto: N. STELORIAN

Vasile Rotaru, tînăr muncitor la Uzinele „lndependenfa"-Sibiu pune 
în fiecare lucrare ce o execută toată pasiunea și cunoștințele sale. 
Poate fi de aceea pentru el întotdeauna un prilej de mîndrie cînd 

sudurile primesc calificativul „foarte bine".
Foto: I. CUCU

ESTE

bolnav mama avea 
mai mult ajutor și 
n-a mai continuat

îrpamilia Mantsch e una 
J/1 dintre acele numeroase 

familii in care — lucru 
foarte firesc — nu s-a pus 
niciodată întrebarea dacă ci
neva trebuie sau nu să mun
cească. Ar fi fost ca și cum 
cineva și-ar pune întrebarea 
dacă trebuie sau nu să res- 

a
ce

pire, 
muncit 
să mai 
țul ei! Ludovic Mantsch a 
fost nevoit în copilărie să 
caute luni întregi de lucru, să 
șomeze vreme îndelungată. 
Hermina și-l amintește și as
tăzi cît de neliniștit, cît de 
trist era cînd r.-avea posibili-

0 treaptă spre viitoarea profesie
n institut nou : In
stitutul pedagogic de 
3 ani din Constanța. 
Prima sesiune de 
examene din vară a 
celui dintîi an. încă 
doi ani vor mai tre

ce pînă cînd secretariatul institu
tului va elibera primele diplome 
de absolvire. Dar de pe acum 
toate eforturile se fac în virtutea 
acestui scop : pregătirea cadrelor 
didactice cerute de avîntul cul
tural al țării noastre. Iar pro
cesul de învățămînt se desfășoară 
In strînsă legătură cu viața, înar- 
mîndu-l pe viitorii absolvenți cu 
cunoștințele necesare activității ce 
o vor desfășura ca profesori și ca 
activiști în slujba dezvoltării agri
culturii socialiste.

...La examenul de socialism 
științific, Popescu Victoria înfăți
șează în cadrul temei „prima eta
pă a revoluției democrat-populare" 
politica partidului la sate ; ea e- 
vocă rolul însemnat pe care l-a 
avut lupta oamenilor muncii sub 
conducerea P.C.R. pentru înfăptui
rea reformei agrare în închegarea 
alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare.

Constantin Laurenfiu obține no
ta 10 după răspunsul amplu, 
profund și temeinic concretizat 
despre încheierea colectivizării a- 
griculfurii In țara noastră (pe lin
gă studierea temeinică a proble
melor din cadrul cursului, un aju
tor efectiv l-a constituit însușirea 
documentelor Plenarei C.C. al 
P.M.R. și Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale, a hotă- 
rîrilor C.C. al P.M.R. și Consiliu
lui de Miniștri ; o adunare gene
rală U.T.M. și informările politice 
au ajutat studenții in această pri
vință. Iar vizitele făcute în timpul 
anului la gospodăria agricolă de 
stat Amzacea și la gospodăria a- 
gricolă colectivă Comana i-au 
ajutat să concretizeze problemele 
teoretice).

în general, răspunsurile studen
ților din anul l-matematici la exa
menul de socialism științific au 
dovedit interesul pentru însușirea 
marxism-leninismului, a politicii 
partidului — verigi importante ale 
unei rodnice activități a viitoare
lor cadre didactice ale satului so
cialist. O dovedesc rezultatele : 
din 46 studenți — doar doi n-au 
trecut examenul — 12 au luat 
nota maximă ca Radulescu Ștefan, 
Deg Irina, Suciu Magdalena, iar 
majoritatea, note peste 7.

$i examenul de pedagogie a 
prilejuit asemenea rezultate. Iar 
răspunsurile date de studenți au 
dovedit, de asemenea, nu numai 
o bună pregătire, dar și preocu
parea pentru însușirea aprofundată 
a problemelor legate de viitoarea 
lor activitate. Este cazul, de pil
dă, al studentei Suciu Magdalena 
care, vorbind despre sarcinile și 
metodele educației în spiritul 
moralei comuniste, a accentuat 
problemele formării și dezvoltă
rii colectivismului; sau al studen
tei Popescu Victoria care la tema 
„Invăfămîntul politehnic" a subli
niat importanta măsurilor luate 
pentru legarea mai strînsă a în- 
vățămîntului din școlile de la sate 
de problemele muncii agricole 
prin predarea cunoștințelor agri
cole.

Explicația răspunsurilor bune 
date de asemenea studenți se 
găsește, desigur, în primul rînd, 
în munca bine organizată de stu
diu, cum a fost aceea din grupa 
a doua a anului l-matematici. Dar 
și în faptul că studenți cum sînt 
cei amintiți au lucrat în învăță- 
mîntul de la sate înainte de a 
veni să studieze în institut. Dra
gostea pentru profesiunea de în
vățător la sat și-a spus și ea 
cuvîntul: cînd viitorii profesori

Vau ascultat pe Eroul Muncii So
cialiste, Nicolae Hudițeanu, pre
ședintele gospodăriei agricole/co
lective din Comana, vorbindu-le 
despre munca harnică a colecti
viștilor și despre faptul că pro
fesorii sînt așteptați în sat, cînd 
ei au văzut cu ochii lor clădirea 
noii școli de 7 ani și a clubului 
pentru tineret construite din fon
durile gospodăriei — au înțeles 
mai bine pentru îndeplinirea că
rei importante misiuni se pregă
tesc. Și tot în legătură cu aceas
ta au discutat ei și în adunarea 
generală U.T.M. pe tema „sarci
nile intelectualului de tip nou“, 

Examenele sînt în curs. La cele 
de geometrie — participarea cu

rezultate a studenfilor "din 
la olimpiada de materna- 

constituit o premiză a unor.

bune 
grupă 
fici a 
succese asemănătoare : Deg Irina, 
fruntașă la olimpiadă, a luat nota 
10 și la examenul de geometrie 
analitică.

Sînt rezultate îmbucurătoare. 
Din păcate, nu tot atît de bune 
sînt cele obținute de studenții fa
cultăților de naturale și de fizico- 
chimie; privite îndeosebi prin 
prizma viitorului, a profesiunii de 
după absolvire, a marilor ei ce
rințe. Căci așa cum au arătat-o 
cei mai buni dintre studenții tâ
nărului institut constănțean, sesiu
nea trebuie înțeleasă ca o treap
tă spre viitoarea profesie.

M. FLORIAN

A -

tăi a fost 
nevoie de 
astfel ea 
școala.

Dar tot ea a fost aceea care, 
dțiva ani mai tîrziu și-a fă
cut socoteala că a venit vre
mea să nu se mulțumească cu 
ceea ce face în casă, că tre
buie să muncească așa ca 
orice om, și tot ea și-a zis că 
trebuie să continue învățătu
ra. Ziua muncește iar după-conducerea

tuau lucrări importante pe un 
mare șantier din Făgăraș. O- 
bligat să nu facă mișcări dar 
știind cit de importante erau 
cunoștințele sale, Ludovic 
Mantsch a cerut să rămină in 
infirmeria șantierului. Și așa, 
imobilizat la pat, el a conti
nuat să conducă lucrarea. Eu 
nu pot trăi fără să muncesc 
— spune el.

Același caracter simplu, fru
mos, aceeași dragoste firească 
de muncă a moștenit-o și 
fiica lui, Runi. Cît timp ta-

amiază învață la cursurile 
serale ale unei școli medii.

Dar iată că într-o aseme
nea familie, pe trunchiul unui 
arbore frumos și sănătos, a 
apărut un ciot: un tinăr care 
— închipuiți-vă — nu vrea să 
muncească ! E băiatul Hermi
nei și al lui Ludovic Mantsch, 
fratele lui Runi: Friedel. Are 
18 ani,

— Dacă l-ați vedea cum ara
tă ! E înalt cit ușa, sănătos... 
e puternic,... spunea mama lui. 
Dar ce folos ! S-a înhăitat cu

pierde-vară care 
în cap că mun
cim e „prost" și 

t „deștept" știe să
'trăiască altfel viața decît 
muncind.

Și iată că Friedel al nostru 
s-a lăsat de muncă (lucra pe un 
șantier la Popești-Leordeni). 
A uitat de rușinea față de fa
milia sa, a uitat tot. Un sin
gur lucru n-a uitat Friedel: 
ca deobicei, mama pregătea 
dimineața cîte un pachețel cu 
mîncare pentru fiecare din 
cei trei care plecau la servici 
și le număra banii de buzunar. 
Ei, tocmai pachețelul cu mîn
care și banii „de buzunar" 
nu-i uita Friedel niciodată ! 
După cum tot niciodată nu 
uita să vină la prînz la masă.

Multă vreme părinții n-au 
știut că băiatul lor nu mai lu
crează. Dar lucrurile cît 
teau dura așa ?

— Intr-o zi mă trezesc 
mă 
un

cine știe ce 
i-au băgat 
cește numai 

(că un băiat

pu-

ca
cap

povestea mama
scoală cu noaptea-n 

băiat,

EUGEN FLORESCU 
VASILE BARAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

Prima piesă. Care muncitor nu-și aduce aminte de clipa cînd meșterul i-a acordat încrederea de a 
realiza prima piesă. Clipa aceasta îi aduce aminte de momentul cînd, din bobul semănat răsare tul
pina unei noi plante, lată de ce strungarul Nicolae Voinea de la Uzina metalurgică din Colibași, ur

mărește cu atîta atenție primii pași în meserie ai elevilor săi.
Fofo i I. CUCU

*>•



îs grei sacii, recolta-i bogată, pare a spune tînărul Emil Mano’e, 
de la G.A.S.-Piatra, raionul Zimnicea.

LA ORDINEA ZILEI:
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«ârii lacriruor. icnnUara 
a fw iuestratâ m mu —H» 
Blajini p traoaara icrimi» 
fa|i da aaal trecu Ia ve
derea Krințerii la i—» ,i 
firi pierderi a rented. maa- 
dtarU din &JLT. «i G_VS, 
sub ladruurea erțaaaaț».- 
lor de partK aa reasd sd 
puni ia (tare da f—rținire 
Ia timp iatrețul pare de trac
toare ji utilaj acricaL iar re- 
parajiile sint de bund cali
tate.

Conducerile wnHdjilac agri
cole de stat 0 ale ,rnr,lli ini
lor colective, eu sprijinul «r- 
,anelor de partid ți de stal, 
au întocmit planuri de măsuri 
concrete, pe unități, pe brigăti 
ți pe oameni, fapt rare Ta *- 
juta la buna desfășurare a 
lucrărilor de Tari.

In regiunile din sudul țării

art. in- 
pderde-

Va bad

Nlcolaa lonetcu
vicepreședinta al Consiliului Superior al Agriculturii

pentru a obține o producție 
caliialiv superioară, recoltarea 
păicaseior trebuie să înceapă 
in faza de coacere in pirgă, 
cu intreaca capacitate de lu
cru a windrowerelor, secerăto- 
rilor-legâtori și simple și 
chiar seceratul cu secera sau 
roasa in G^VC.-uri. pe tere
nuri nemecanizabile, con ti- 
nuind cu combinele îndată ce 
ele vor putea bate bine spi
cele și scoate toate boabele. 
Permanent trebuie să se su
pravegheze și să se controleze 
calitatea lucrărilor care se 
execută cu mașinile în cîmp, 
astfel ca să nu rămînă spice 
netăiate la capetele lanurilor, 
sa fie bine reglate combinele 
pentru a scoate complet boa
bele din spice etc.

Treieratul cerealelor va tre
bui organizat astfel, incit să 
înceapă la 4-5 zile după sece
ratul culturilor. In acest scop, 
comitetele executive ale sfa
turilor populare și consiliile 
agricole respective au datoria 
să sprijine buna organizare a 
ariilor și mai ales amplasarea 
acestora, înlăturînd transpor

tul de snopi de la distanțe 
mari. Pentru ca batozele să 
lucreze cu întreaga lor capa
citate de lucru, se va orga
niza alimentarea lor continuă 
pe ambele părți, repartîzin- 
du-se pe batoze oamenii cei 
mai experimentați.

In scopul asigurării fondu
lui de semințe pentru recolta 
anului viitor, consiliile agri
cole regionale și raionale au 
recunoscut în cîmp lanurile 
însămînțate cu soiurile cele 
mai productive în condițiile 
pedoclimatice respective. Re
coltarea acestora va trebui fă
cută la coacerea deplină, se
parat, pe soiuri, evitîndu-se 
amestecurile mecanice. Aceste 
semințe se vor condiționa și 
depozita separat și se vor păs
tra în cele mai bune condiții.

Intrucît în acest an au fost 
însămînțate suprafețe mari 
cu mazăre — cultura impor
tantă pentru furajarea anima
lelor — conducerile unităților 
agricole trebuie să aibă o 
preocupare deosebită pentru 
recoltarea ci Ia timp. Cele 
mai mari pierderi la această 

cultură se înregistrează la re
coltat dacă nu se execută în 
faza de pirgă, cînd tecile sînt 
galbene-verzui. Transportul 
la arii pentru treierat trebuie 
făcut noaptea sau dimineața 
pe rouă, cînd tecile nu se 
sparg ; carele trebuie să aibă 
prelate sau cergi așternute pe 
fund. Treieratul cu combina 
din claie în claie este de pre
ferat, intrucît înlătură pier
derile ce se produc cu trans
portul la arii.

Paralel cu recoltatul, se pun 
bazele producției agricole a 
anului viitor prin executarea 
arăturilor de vară. Această 
lucrare trebuie făcută în timp 
scurt și dacă se poate in a- 
ceeași zi cu eliberarea terenu
lui de cultura respectivă. Cu 
fiecare zi întîrziere se pierd 
din recolta anului viitor 10-20 
kg de boabe, la fiecare hectar. 
Fiind unul din factorii princi
pali în obținerea de producții 
sporite, cadrele tehnice din 
consiliile agricole regionale și 
raionale și organele tehnice 
din unitățile de producție, tre
buie să îndrume pe mecani
zatori ca în funcție de condi
țiile de umiditate a solului și 
de piantele ce se vor cultiva, 
să facă arătura la un nivel 

de calitate superioară. Cu 
prioritate se vor ara terenu
rile rezervate insămînțărilor 
cu cereale din această toam
nă, Arătura se va face în a- 
gregat cu grapa stelată.

Intrucît în vară este perioa
da cu lucrările agricole cele 
mai aglomerate, se cere din 
partea muncitorilor și lucrăto
rilor din agricultură un efort 
deosebit. O bună parte din a- 
ceștia sînt tineri. Cu elanul 
caracteristic vjrsici, tinerii pot 
aduce o contribuție importan
tă Ia urgentarea tuturor lu
crărilor din această campanie. 
Există o tradiție bună; este 
bine ca ea să fie continuată, 
îmbogățită. Indiferent că lu
crează pe tractor sau combi
nă, Ia strînsul recoltei cu 
secera sau coasa, la transpor
tul sacilor sau al paielor, fie
care tînăr are un post impor
tant de muncă în acest front 
larg al luptei pentru strînge- 
rea la timp a recoltei. Și de 
felul în care-și va îndeplini 
sarcinile depinde într-o în
semnată măsură atît rezulta
tele muncii sale cît și ale uni
tății agricole socialiste în care 
lucrează.

>
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Organizare bună
timp cîștigat

După o zi de muncă intensă, 
Ion Drăghici, vicepreședintele 
gospodăriei colective din comuna 
Putineiu, raionul Giurgiu, și Radu 
Bălan, inginerul agronom, s-au 
arătat foarte bucuroși să ne spu
nă cite ceva despre felul în care 
colectiviștii de aici au pregătit 
campania de recoltat și cum se 
desfășoară lucrările în prezent.

— Toată „bătălia" aceasta 
pentru strîngerea recoltei de pă- 
ioase a fost pregătită cu serio
zitate din timp — ne-a explicat 
vicepreședintele. Cu cităva vre
me în urmă, într~o adunare lăr
gită a organiza; ei ce pa.^id, a 
care au pan.cipat rr.e~:- con
siliului de concuce-e, 
inginer agronom, sec-e ; - r - 
gânizafiei U.TJA din gospodărie, 
'brigadierii, șefii de edepă fi 
colectiviști fruntaș , st. n-c-; - * 
ce fel se va 
de recoltare, ce forje vor 
parte la această acf u^e -e—e-
nele în care se vor exeara Ad
erările etc.

— Atunci, noi am stab. * urmă
toarele — a interveni tîră-- in
giner agronom. Mai în-’ oc ec? - 
vele. Avem de strins în această 
campanie recolta de pe 1 570 ce 
hectare. Dintre acestea 1 440 s -4

însămînțate cu griu ; 50 cu orz, 
65 cu mazăre și 15 cu ovăz. 
Astea sînt obiectivele. Fore.e 
noastre sînt : cele 10 combine 
de la S.M.T. Drăgănești-V’așca, 
noi-noufe, care ne deservesc gos
podăria, 15 secerlforf-fogîaarf 
ale gospodăriei cole^Se, gete 
reparate, și qproxbr&iv 1 630 
de brațe de muncă, pe ut e 
putem mobiliza la reco^at ia zi
lele de vîrf. Printre ce care MX 
lua par*e ia recooat sat p foar
te mulfi tineri — r.z bua® da 
500 de băfofi fi foâe, care s-au 
angaîaf irv--o acanare 
deschisă a crgsxxarie oe bezl 
U.TAL să-și -espere ca sr~ cre^e 
sarcie>j« ce ie-ao fosT încrediațaie 
c_ aceasxă ccaze.

Ara efobzs* t -e *ca‘e **e- 
b.' a x a- afoee ia ooneforia 
ci «anaba recoItahX ia
tarzai 7 z • -O’i-oe’e oa la fo- 
ceoerea tai.

— J -e'-ees ci. pe Sagl foa*® 
acerer -o - • ; ■ s e
pregă - — t trer/tai v cepre- 
feOnefo. tal *e er la eza-e^J 
ca •’ career, ai ioitrelcr,
la pregă*ree su* ce-eier fi
a cere fâOO oe xacr de ca-e 
von e<ea reice fes eceari 
cer-patz*. Q tri •er- -a-e pre-

deia cele 50 hec- 
ce prima recc'fl, 

culturi dubli pe>- 
D® «Md. esa 

noi ți cu ce e a *•

La arii se va lucra în trei schimburi
un ral
Și cei

La strîngerea recoltelor 
important il au mașinile, 
care răspund pentru starea lor ae 
funcționare, pentru randamentul 
lor zilnic sînt mecanizatorii. in 
toate S.M.T.-urile regiunii Crișana 
S-au făcut din vreme pregătiri 
pentru campania de vară. Rezul
tate deosebite au ob/inut meca
nizatorii de la S.M.T. Valea lui 
Mihai. Ei au raportat terminarea 
planului de reparafii pe ziua de 
15 iunie. Paralel cu lucrările de 
reparafii, aici s-a efectuat și trans
portul mașinilor la locurile de 
muncă. In acest fe| ceie 44 de 
combine, cele 18 batoze, seceră* 
torile, tocătorile de nutref, elec
tromotoarele pentru arie sint in 
perfectă stare de funcfionare. Se 
așteaptă doar semnalul de por
nire. Acum brigăzile sint pe cîmp. 
Pină la începerea recoltatului e e 
lucrează de zor la întrefine-ea 
porumbului, florii-soarelui și a.ior 
culturi.

— Acum lucrăm la instalarea 
iluminatului la fiecare din ceie 18 
arii, pentru a putea asigura lu
crul în două și chiar trei schim
buri — ne-a relatat tovarășul Pe- 
frîcă Florian, mecanicul șef al 
S.M.T. Mecanizatorii noștri, în ma-

----- •-----
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BUN PENTRU
Am avut o scurtă convorbire 

cu tovarășul Ion Stancu, inginer 
șef al I.R.T.A. Ploești.

— Avem sarcini deosebite față 
de anii anteriori. E și firesc. 
Au crescut suprafețele cu griu. 
De aceea încă de la începutul 
lunii mai noi am luat masuri 
operative de punere la punct 
a întregului pare de mașini. 
Sub conducerea organizației de 
partid s-a format un comanda
ment pe I.R.T.A. Ploiești, pe 
raioane și autobaze. S-au repar
tizat 6arcini precise pe oameni. 
Fiecare din noi a răspuns de 
buna pregătire a numărului de 
mașini dintr-o autobază. Am ur
mărit cîteva obiective importan*

Mecanizatorii așteaptă
Tovarășul Ion Bucevschi, 

directorul S.M.T. Adjud, re
giunea Bacău, ne-a relatat:

— Sîntem gata să începem 
recoltatul păioaselor cu toate 
forțele. Deși am avut ceva 
greutăți cu procurarea unor 
materiale și piese (șaibe pen
tru batoze, rulmenți) am pus 
la punct totul pină în cele 
mai mici amănunte. Raza de 
activitate a stațiunii noastre 
este foarte întinsă. Brigăzile 
lucrează în 45 de gospodării 
colective, pe aproape jumătate 
din terenul raionului Adjud 
și în toate colectivele din ra
ionul Tîrgu-Ocna. Iată de ce 
pentru noi buna organizare a

muncii și repartizarea judi
cioasă a agregatelor au 
preocupări de zi cu zi. 
conducerea organizației 
partid am reușit să fim „la 
zi“ cu toate pregătirile. Con
comitent cu reparațiile tutu
ror mașinilor și agregatelor, 
ne-am îngrijit și de alte lu
cruri. De exemplu, 
evita aglomerările 
sările inutile am 
un punct S.M.T. la 
raionul Tîrgu-Ocna. Avem a- 
colo un atelier-mobil perma
nent, cu cîțiva meseriași buni 
și un dispecer. Am construit 
o magazie pentru materiale 
și piese, un depozit de carbu

fost 
Sub 

de

pentru a 
și depla- 
organizat 

Onești, în

ranți ; am asigurat brigăzii a 
cu tot ce e necesar. De ase
menea. In comun* Perechi- 
s-a instalat o cisternă de 
combustibil eu o eapadu.e 
de 33 de tone, pentru aprovi
zionarea brigăzilor care lu
crează peste Șiret

In felul acesta nu va mai 
fi nevoie să se facă un ocol 
de circa 70 de km pentru ali
mentare în timpul campaniei 
Ne-am preocupat și de pregă
tirea oamenilor. Timp de 8 
zile am făcut lecții teoreuce 
și practice eu combinerii, cu 
batozarii și cu unii tractoriști 
Cu sprijinul organizațiilor 
de partid din unele gospodă
rii colective mai apropiate, 
la reparații au venit și 12 
colectiviști care au deprins 
tot rostul funcționării batoze
lor. La sfatul S.M.T. care a 
avut loc recent, i-am îndem
nat pe președinții gospodării
lor colective să asigure din

CEREALE
ca specialiștii de acolo s-au 
stabilit punctele de lucru, s-a 
evaluat recolta, condițiile de a- 
liaentare, traseele după hartă și 
altele.

Buna erțanixare a muncii a 
făcut «ă fim gata cu 10 zile mai 
devreme cu toate cele 400 de 
autocamioane ce sînt folosite în 
campanie. Am pus la punct 124 
de remorci, 4 ateliere mobile, 
autocisterne pentru alimentare. 
Fiecare coloană este prevăzută 
cu echipe de reparații formate 
din cei mai buni meseriași, în 
majoritate tineri. Aproape 70 la 
sută din conducătorii auto și din 
meseriașii care vor lucra în cam
panie sint ntemiști și tineri. Sub
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Îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile de bază 
U.T.M. din autobaze i-au mobi
lizat pe toți în întrecerea pen
tru reparații de bună calitate 
și la timp. De-acum majoritatea 
coloanelor au și ajuns la locul de 
muncă. în fiecare zi, pe măsură 
ce sîntem anunțați, alte și alte 
coloane pornesc spre diferite 
colțuri ale regiunii.

Vrem ca în mai puțin de 8 
zile, 
tone 
vine 
fără 
ți uni

Coloana da autocamioane de 

la baz* I.R.T.A. din Alexandria 

în drum spr® locurile unde se 

dă bătălia secerișului.

Foto t I. CUCU

cele aproximativ 30 000 de 
de grîu (sarcină ce ne re- 
prin contract) să ajungă 
pierderi și în bune condi- 
în silozuri și magazii.

B. NICOLAE

doar semnalul
timp echipele care vor lucra 
La batoze, atelajele necesare, 
sacii, spațiile de depozitare.

— Unde se află acum mași
nile și agregatele?

— Toate, pe teren după 
graficul de repartizare pe 
care l-am întocmit din timp. 
Brigada lui Costică Popa e 
acum la Urechești și Coțofe- 
nești cu 3 combine, 3 batoze 
și toate tractoarele, cea a lui 
Nicolae Stoian în comuna Ad- 
judul-vechi și așa mai depar
te. îndată ce lanurile vor fi 
pirguite vom putea să înce
pem lucru din plin. Vrem ca 
cele 12.823 de hectare cu pă- 
ioase să fie recoltate rapid șl 
bine, în funcție de condițiile 
specifice terenurilor și climei 
de la noi.

— Ce ne puteți spune 
pre contribuția tinerilor 
toate pregătirile ce s-au 
cut pentru seceriș ?

— La noi, majoritatea

des- 
la 

fâ-

m»-<

Sub 
de

canlzatorilor sînt tineri, 
conducerea organizației 
partid, organizația U.T.M. i-a 
mobilizat pe toți tinerii 
muncă în așa fel îneît în timp 
ce pregăteam mașinile pentru 
recoltat să nu stagneze lucră
rile de întreținere a culturilor. 
Calitatea bună a reparațiilor, 
scurtarea timpului de lucru la 
fiecare mașină se datoresc și 
contribuției tinerilor noștri 
mecanizatori. E firesc, ei vor 
lucra cu cele 44 de combine, 
55 de batoze, 7 motoare-sta- 
bile, cisterne și 170 de trac
toare care sînt gata pentru 
campanie. Pe măsură ce se 
va strînge recolta, vom ara 
fără întîrziere miriștile. Am 
organizat de pe acum schimbul 
doi care feă lucreze noaptea 
cu tractoarele care ziua acțio
nează batozei®.

la

M. BARBU

Orice întîrziere =
pierderi de recoltă

I rîhl de Pe cele 250
de hectare pe

I IsSBLIEL care le are gos- 
l. podăria colectivă 
; i »»? Noiembrie4* din

IlHnTTmil 11111 comuna Bălăria, 
raionul Drăgănești 

Vlașca, a crescut bogat în 
sp|c. Se prevede o recoltă 
bună. Mecanizatorii de la 
S.M.T. Gomeni sînt gata să 
înceapă recoltatul pe parcele
le care au dat în pîrg. In ace
lași timp însă, pe unele supra, 
fețe grîul este culcat din 
cauza vînturilor și nu se 
poate recolta cu combina. Iată 
de ce se impunea ca, din timp, 
conducerea gospodăriei să or
ganizeze echipe de cosași și 
secerători. să se ocupe de pla
nificarea mijloacelor pentru 
transportul snopilor la arie. 
Apoi, deși timpul este înain
tat, înhă nu s-au asigurat spa. 
ții suficiente pentru înmaga- 
zinarea recoltei și nici numă
rul corespunzător de saci

Secerișul trebuie să în
ceapă într-o zi, două. Este ne
cesar deci, ca toate aceste ră- 
mîneri în urmă să fie soluțio
nate urgent. In primul rînd 
atenția trebuie îndreptată 
spre asigurarea spațiilor de 
depozitare a recoltei și pro
curării sacilor. Apoi nici 
organizarea echipelor de 'co
sași și secerători și pregătirea 
uneltelor necesare nu suferă 
amînare. La toate acestea se 
mai adaugă măsurile ce tre
buie luate pentru buna desfă
șurare a muncii la arie, la 
transportul boabelor, la elibe
rarea terenurilor de paie în 
vederea efectuării arăturilor 
adînci îndată după recoltat.

Rezolvarea urgentă a aces
tui complex de probleme tre
buie să preocupe într-o mă
sură importantă și organiza
ția de bază U.T.M. din gospo
dărie. Nu-î suficient obiecti
vul : „Vom mobiliza toți ti
nerii la muncă". Este bine ca 
acum să fie organizată opera
tiv o adunare generală des
chisă a organizației cu care 
prilej tinerilor să li se facă

cunoscut planul de acțiune la 
recoltat și să se repartizeze 
fiecăruia sarcini precise: la 
cosit sau secerat, pe combine, 
la transportatul boabelor, la 
strîngerea paielor etc.

★
Colectiviștii din comuna 

Rîca, raionul Costești, au în- 
sămînțat anul acesta 520 ha 
cu grîu: lanurile au dat în 
pîrg. Gospodari cu experiență, 
ei vor ca și în acest an să ac
ționeze cu multă operativita
te pentru a nu pierde nici un 
bob. De aceea, au verificat 
din timp magaziile și depozi
tele, reparînd unde era ne
voie și dezinfectînd toate în
căperile.

Pentru a asigura transpor
tul rapid și in bune condiții 
și-au revizuit căruțele și ce
lelalte atelaje, și-au procurat 
sacii necesari

Sînt totuși și unele gospo
dării colective din regiunea 
Argeș care amînă treaba de 
azi pe mîine. Așa stau lucru
rile în comuna Leordeni. în 
planul de producție colecti
viștii de aici au prevăzut, 
printre altele, în vederea 
campaniei de vară, pregătirea 
a două arii și construirea unei 
magazii cu o capacitate de 
40—50 tone necesară pentru 
înmagazinatul griului. S-au 
format echipe de constructori, 
s-a procurat o bună parte din 
materialele necesare, dar 
construcția încă nu a început. 
Avînd în vedere că anul a- 
cesta suprafața de păioase 
este cu mult mai mare față 
de anul trecut este necesar 
să se ia măsuri urgente pen
tru asigurarea spațiilor cores
punzătoare de depozitare și 
păstrare a cerealelor, să sa 
înceapă fără întîrziere con
strucția magaziei. Organiza
ției de bază U.T.M. din gos
podărie îi revine sarcina să 
mobilizeze tineretul la efec
tuarea unor lucrări necalifi
cate, ajutînd în felul acesta 
la urgentarea ritmului con
strucției

N. POPESCU

Cît vezi cu ochii, o mere de spice, o mare de aur I Colectiviștii din Furculești, regiunea București, au 
intrat cu combinele în lanul de grîu.

Foto : I. CUCU

7

4

*A



ȘfidinU grupului 
reali ai Un unii 
intarpartasMtara

Nai

De ce nu se practica
natația la Iași

C-S3I-S.

Băneasa.

pentru

R.P.R.-Danemarca 19-11

actuali- 
ieșena.

aceste
e reco-

Informații
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Conferință de presă
cu reprezentante ale organizațiilor de femei 

de peste hotare care au participat la lucrările 
Conferinței naționale a femeilor

vjse: ta țara 
ntante ale or- 

^rvnț-i'nr de temei de pesta 
■MM. car» aa pTttripel la 
lacTtnle Coeteruței naționa
le • trme ’nr din R. P. Ro- 
■M. »«■ fc-TO-ir In cadrul 
unei conferințe de presă, cu 
redactori ai presei centrale și 
ai Raritoîel ev~.ziunii.

Cu acest prilej, oaspetele 
au împărtăși: impresii culese 
in timpul lucrărilor Conferin
ței naționale a femeilor și 
din vizitele făcute in diferi
te regiuni ale țării. Ele au 
vorbit, de asemenea, despre 
viața și munca femeilor din 
țările lor. despre activitatea 
organizațiilor de femei in 
sprijinul apărării păcii și în
țelegerii intre popoare.

Referindu-se la lucrările 
Conferinței naționale a fe
meilor, Margarita de Ponce, 
vicepreședintă a F.D.I.F, pre
ședinta Uniunii femeilor ar- 
gentinene, a spus printre al
tele : Am fost impresionată 
în mod deosebit de minuna
tele intervenții ale femeilor 
din gospodăriile colective, de 
înaltul lor nivel de pregăti
re. în vizita făcută la G.A.C. 
Hălchiu, regiunea Brașov, am 
văzut rezultatele frumoase 
obținute In agricultură și în 
creșterea animalelor, viața fe
ricită a colectivistelor. Voi 
vorbi femeilor din patria mea 
despre marea contribuție a 
femeilor romine Ia construi
rea socialismului. In econo
mia țării lor.

Referindu-se la activitatea

niww1 n ultimii ani spor
tul ieșan a cuno
scut o puternică 
și multilaterală 
dezvoltare datori
tă pe de o parte 
întăririi bazei ma

teriale, prin construcția unor 
noi săli și terenuri cum sint 
stadionul „23 August" și fru
moasa sală „Voința", iar pe de 
altă parte datorită desfășură
rii unei intense activități 
competiționale. Echipele de 
fotbal, rugbi, baschet și vo
lei din Iași sint cunoscute și 
apreciate în întreaga țară, iar 
în alte discipline ca atletism, 
șah, tir, gimnastică s-au fă
cut însemnate progrese.

Cu toate acestea mai sint 
incă sporturi care s-au dez
voltat foarte puțin în rînduri- 
le tineretului ieșan, sau care 
nu nu se mai practică in mod 
organizat. Din cea de a doua 
categorie face parte și nata
ția, una dintre cele mai fru
moase și utile discipline spor
tive.

La Iași există suficiente po
sibilități pentru practicarea 
înotului, posibilități care pot 
fi lesne lărgite. Astfel ștran
dul orașului dispune de un 
frumos bazin, unde s-au orga
nizat mai demult numeroase 
competiții chiar cu caracter 
interregional.

De asemenea, prin amenaja
rea lacului Ciric s-au creat 
posibilități de a se înființa 
și acolo o bază de natație. La 
C.S.M^S. Iași, puternicul club 
sportiv al orașului, ca și la 
asociațiile sportive din locali
tate s-au prezentat numeroși 
tineri care și-au manifestat 
dorința de a practica natația.

Cu toate acestea în mod 
practic nu se poate afirma că 
la Iași există măcar o singură 
secție de natație, că se între
prinde ceva concret pentru 
popularizarea și dezvoltarea 
acestei discipline. înotul se 
practică la întâmplare de că
tre un număr restrîns de ti
neri care frecventează ștran
dul.

Federația de speciality* a 
luat mai demni înrțiaî’.oa in- 
ființării unui centru de înot, 
dar din motive inexplicabile 
a abandonat această acțiune 
care ar fi însemnat un pnm 
și hozâritor pas in dezvoltarea 
natației intr-unui din cele 
mai mari și importante orașe 
ale țârii.

Nici măcar marile compe
tiții sportive de masă și in 
primul rind Spartachiada de 
vară, care a intrat de-acum 
în tradiția mișcării noastre 
sportive nu au constituit 
un prilej spre a se ieși din 
această stare de pasivitate fa
ță de una dintre disciplinele 
de vară, recomandate să ia o 
puternică dezvoltare.

Consiliile regional și orășe
nesc U.C.F.S.t clubul sportiv ca 
și asociațiile sportive din lo
calitate motivează această si
tuație prin lipsa unor cadre 
de specialitate, care să spriji
ne cu competență înviorarea 
activității la natație. Argu
mentul acesta nu rezistă însă 
unei analize mai profunde. 
Cum s-au găsit atâția antre
nori și instructori pentru ce
lelalte discipline și pentru na
tație nu ? Chiar la rugbi — 
sport care nu s-a mai practi
cat la Iași — s-a putut rezol- 
va cu destuii ușurință acea
stă problemă datorită grijii 
manifestate de clubul din lo
calitate. De ce nu ar exista 
oare aceeași grijă și pentru 
natație 7

în direcția aceasta nici co
mitetul orășenesc U.T.M. nu 
a luat măsuri corespun
zătoare. Dimpotrivă, s-a mul
țumit ca ediții la rind din 
Spartachiada de vară a tine
retului să se desfășoare, oco- 
lindu-se programarea și 
ganizarea concursurilor 
natație.

Comisia orășenească de 
tație trebuie să ia masuri 
pentru înființarea unui cen
tru de înot la ștrandul o- 
rașului, pus, deocamdată, sub 
conducerea unui profesor de 
educație fizică ajutat de îno-

tătari cu mei multă experien
ță. organizarea unor secții de 
notație Ia ctieca dintre aso
ciațiile sportive din localitate 
ți in primul rind Ia *
Iași, conincuind ca această 
disciplină să intre in 
tatea oiefii sportive

Un sprijin prețios se eșteap. 
tă ți din partea Federației de 
natație care poate să ajute in 
pregătirea unui număr de an
trenori ți instructori dotați 
cu spirit de inițiativă ți orga
nizare.

De asemenea, trebuie si se 
studieze cu atenție posibilita
tea organizării unui centru de 
inițiere in natație 
copii.

Odată luate toate 
măsuri organizatorice, 
mandabil să se treacă la or
ganizarea primelor competiții 
locale la această disciplină — 
fapt care va duce la o ți mai 
largă popularizare a natației 
in rindurile tineretului ieșean.

Clubul și asociațiile sporti
ve din localitate au datoria si 
privească cu toată seriozita
tea problema asigurării unei 
intense
sport, să 
mare de 
natației.

activități in acest 
antreneze un număr 
tineri la practicarea

L CRISTIAN

{Urmare din pag. 1)

lui Friedel. Cine să fie ? Mă 
uit: un tinerel cu haine croi
te anapoda. Venea în fiecare 
dimineață și îl lua pe Friedel 
la plimbare prin parcuri. 
„Cine ești ?" îl întreb. „Prie
tenul lui Friedel"... Prieten 7 
Asemenea „prieteni" nici pe 
vremea cea mai rea să n-ai !” 

în aceeași zi a venit la fa
milia Mantsch un grup de ti
neri din brigada unde lucra 
Friedel: a venit Dumitru Ră
vaș, șeful brigăzii, a venit se
cretarul U.T.M. de pe șan
tier, l-au invitat pe Friedel să 
se întoarcă la brigadă. Lipsise 
o lună întreagă. A promis că 
se va duce, apoi, după ce a 
plecat, le-a rîs în spate. „Ce 
cred ei, adică, eu sint prost 
să-mi pierd vremea la mun
că 7 Eu vreau să mă distrez !"

Părinții au discutat cu. el, 
l-au sfătuit. A început să le 
vorbească urît, curat limbaj 
de huligan. într-o zi și-a brus
cat mama, pentru că 
o observație.

„Ce atâta zarvă că
cesc ?“ țipa el.

— Astăzi a mințit
că se duce la întreprindere, a 
continuat femeia. I-am pregă
tit un pachet cu șnițele, pli
ne, ceapă, i-am dat bani pen
tru tramvai. A luat pachetul, 
l-a desfăcut; a ales ceapa și 
a zvirlit-o.. Am înțeles că 
nu se duce la muncă. Și nu 
s-a dus ! Am fost la fabrică 
și nu era acolo. Ce să fac 7

i-a făcut

nu mun-

din nou,

ar
de

na-

Campionatele
Campionatele mon

diale de lupte clasice 
cu început în sala U- 
niveisităt:i din Tole
do. reunind 106 con
cur en ți din aproape 30 
de țări, angajați în 
disputa pentru cuceri
rea celor 8 tithiri de 
campioni. Dintre re
prezentanții R. P. Ro
mine cele mai bune 
rezultate le-a obținut 
pînă acum „cocoșul" 
Ion Cernea. In primul 
tur luptătorul romln 
l-a învins la puncte 
pe finlandezul Jaskari. 
iar în turul doi a cîș- 
tigat prin tuș In

Am venit la redacție si cer 
un ajutor...

Am ținut sd-I cunoaștem. Și 
iată-ne la ora cind sute de 
mii de oameni ies din schimb, 
cind alții intră in schimb, 
iată-ne la această oră pășind 
pe poarta casei din strada 
Episcop Chesarie nr. 15. Un 
grilaj de fier și, dincolo, o 
curte cu un rond lung de 
flori, bine îngrijit. Sub un 
pom, un tinăr voinic, ca un 
munte, stătea întins intr-un 
șezlong. Se vedea că trăsase 
un somn grozav. Căsca plic
tisit.

— Aici locuiește familia 
Mantsch ?
- IM ! și și-a astupat cu

Concurj de eeromodelism pe aeroportul

la handbal în
Ieri, pe terenul special ame

najat în incinta stadionului 
Republicii, echipa masculină 
de handbal în 7 a R-P. Ro- 
mîne, campioană mondială, a 
repurtat o frumoasă victorie 
internațională învingînd cu 
scorul de 19-11 (11-7) repre
zentativa Danemarcei. Hand- 
baliștii romîni au prestat un 
joc de bună calitate, demon- 
strînd o superioritate eviden-

mondiale de
X3O" în fața america
nului Molino.

Ca succes a debutat 
și semigreul N. Mar- 
tinescu care l-a pus 
cu umerii la saltea în 
3J3" pe 
Sugivama.

Foarte 
se anunță

japonezul

interesantă 
întrecerea 

la cat muscă. In pri
mii tur. Dumitru Pir- 
vulescu a terminat la 
egalitate cu Sayed 
(R.A.UJ. In limitele 
categoriei pană, con
curentul ronun Schulț 
l-a întrecut la puncte 
pe danezul Roos fi a 
tăcut meci nul cu Mi- 
ralek (Iran).

lupte clasice
Două meciuri nule 

a obținut V. Bularca 
(cat. ușoară): cu Leh- 
tonen (Finlanda) și 
Horvath (Iugoslavia). 
Ion Țăranu (semimij- 
locie) a fost învins la 
puncte în primul tur 
de Williams (S.U.A.), 
iar Gh. Popovici (cat. 
mijlocie) a cîștigat la 
puncte partida cu So
journ (Liban). Specia
listul nostru de lupte 
libere, Fr. Ballo, con
curează și la lupte 
clasice la cat. grea. In 
primul tur el a pier
dut însd prin tuș In 
fața puternicului luptă
tor maghiar Kozma.

7
tâ. In minutul 13 scorul a fost 
de 7-3 iar în minutul 46 de 
16-10, jucătorii romîni marcînd 
numeroase puncte datorită 
unor contraatacuri rapide care 
au surprins apărarea oaspeți
lor. Punctele echipei R.P.R. 
au fost realizate de Moser (6), 
Costache (3), Hnat (2). Iacob 
(5), Schmidt, Ivănescu și O- 
țelea. De la oaspeți au înscris 
Max Nielsen (4), Petersen, 
Hansen (2) din lovituri libere, 
Sandhoy, Kaae, Peter Nielsen 
(2). S-au remarcat Moser Ia
cob, Hnat din echipa noastră 
și Mortensen, Peter Nielsen și 
Max Nielsen din echipa 
neză.

Au jucat următoarele 
mâții: R. P. Romînă : 
(Bogolea), Schmidt, 
Covaci, Hnat, Telman, 
tache II. Oțelea, Iacob, Ivă- 
nescu, Bădulescu.

Danemarca: Mortensen,
Hansen, Sandhoy, Andersen, 
Max Nielsen, Ole Nielsen, 
Kramer, Nyholm, Kaae, Pe
tersen, Peter Nielsen. A ar
bitrat maghiarul Kasthelyi.

organizației de femei din Ar- 
genuna, vorbitoarea a spus: 
Uniunea femeilor din țara 
mea reunește toate femeile, 
indiferent de convingerile lor 
politice, de religia sau pro
fesia lor. în aceste momente, 
cind deasupra omenirii pla
nează pericolul unui nou 
război, femeile din Argentina 
nu stau indiferente și iau 
parte la toate acțiunile pu 
caracter național sau interna
țional în apărarea păcii, con
vinse că numai astfel putem 
să asigurăm umanității o via
ță fericita, într-o lume în care 
sâ nu mai fie arme, războaie 
sau opresiuni,

Elsa Gutierrez Baro, vice
președintă a Comitetului exe
cutiv al Federației femeilor 
din Cuba, a înfățișat aspecte 
din munca eroică a femeilor 
cubane, pentru construcția 
pașnică a țării și apărarea 
cuceririlor revoluției cubane. 
Vorbitoarea a amintit contri
buția adusă cu un deosebit 
eroism de femeile din țara sa 
în economie, în acțiunea de 
alfabetizare, în domeniul să
nătății și în cultură. Ele mun
cesc cu mult entuziasm, ho- 
tărîte să nu piardă niciodată 
ceea ce au obținut cu atîta 
greutate, luptă activ pentru 
pace, știind că numai în pace 
se poate construi viața nouă. 
Știm că viitorul copiilor no
ștri este construirea socialis
mului în țara noastră și a- 
ceasta ne însuflețește spre noi 
succese.

Aminata Maiga, 
a secției feminine 
sudaneze R.D.A., 
ziariștilor aspecte 
tații femeilor 
sprijinul dezvoltării tinerei 
lor republici, deșpre construc
țiile social-culturale și acțiu
nile întreprinse de partidul 
R.D.A., pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale po
porului.

Pînă la cucerirea indepen
denței naționale — a arătat 
ea — nu aveam școli, nu a- 
veam spitale, iar noi semă
năm cu măgarul încărcat cu 
sare, care nu poate să guste 
din ea. Acum, partidul nostru 
a prevăzut în planul cinci
nal construirea de spitale, de 
școli și alte lăcașuri de cul
tură. Astăzi femeile noastre, 
în trecui ținute în cea mai 
neagră înapoiere, sint antre
nate in munca de alfabetiza
re, se ocupă de educarea co
piilor, de îmbunașițijga f<pn- 
dițiilor de viață ale" poporu
lui

Suzanne Pfrimmer, membră 
în Biroul de conducere al 
Uniunii femeilor franceze, a 
vorbit despre lupta femeilor 
din Franța pentru reglemen
tarea pașnică a problemei 
algeriene, împotriva colonia
lismului. Femeile noastre — 
a arătat vorbitoarea — și-au 
dat bine seama de legătura 
ce există între ră#bQjul,rne- 
drept dus împotriva „Algeriei 
și dificultățile vieții lor. Mi
liardele alocate pentru acest 
război au atîmat greu în bu
getul țării, făcînd să crească 
neîncetat costul vieții. Ea a 
vorbit apoi despre manifestă-

secretară 
a Uniunii 

a înfățișat 
ale activi- 

din Mali în 
dezvoltării

rile de solidaritate ale femeilor 
franceze, cu femeile algerie
ne, despre lupta poporului 
francez pentru pace și recu
noașterea dreptului la auto
determinare al poporului al- 
gerian. în încheiere, ea și-a 
exprimat admirația pentru 
femeile luptătoare din Alge
ria, pentru eroismul și disci
plina lor exemplară în fața 
fărădelegilor comise de ban
dele O.A.S.

Maria Bucarici Soljan, pre
ședinta Conferinței pentru ac
tivitățile sociale ale femeilor 
din Croația R.P.F. Iugoslavia, 
s-a referit la condițiile de 
odihnă și cură asigurate oa
menilor muncii din țara noa
stră în stațiunile balneo-cli- 
matice. Am vizitat o serie de 
orașe și stațiuni situate în 
locuri care înainte erau pus
tii — a spus ea. Am văzut 
clădiri și hoteluri foarte 
mari, luminoase. Pe litoral 
ca și în întreaga țară, mi-am 
dat seama că airhitecții ro
mîni au un simț al frumosu
lui foarte dezvoltat.

Giovanna Gusmarolli, mem
bră a Comitetului național de 
conducere al Uniunii femeilor 
italiene, a vorbit despre lupta 
țăranilor italieni pentru pă- 
rnînt, pentru libertate și con
diții omenești de trai. In a- 
ceastă luptă, femeile italiene 
se găsesc în primele rînduri, 
munca lor este mai mult ex
ploatată decît a bărbaților.

Referindu-se la vizita făcu
tă în țara noastră, Giovanna 
Gusmarolli a spus : Am putut 
constata îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale țărani
lor din Romînia, precum și 
faptul că creșterea producției 
agricole, este consecința unui 
studiu științific asupra posi
bilităților de a smulge pămîn- 
tului roade cît mai bogate.

Femeile din R. D. Germană, 
a declarat Edith “ 
președinta 
femei din

Battcher, 
organizației de 
raionul Neuer 

Brandemburg, orașul Ber
lin — R. D. Germană,
doresc să afle cit mai

multe despre viața și lupta 
femeilor din alte țări, deoa
rece aceasta contribuie la în
tărirea prieteniei și ne ajută 
in lupta pentru pace și pen
tru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane. Romînia — 
a spus mai departe Edith 
Bottcher, este un imens șan
tier al construcției socialiste. 
La Galați, Onești și in alte 

, localități vizitate, am întîlnit 
' construcții de locuințe fru

moase, într-un stil arhitecto
nic modem. Ne bucură că în 
această muncă nouă, nobilă a 
poporului romîn, femeile au 
un rol de frunte. Vizita făcută 
în Romînia întărește priete
nia dintre țările noastre, iar 
experiența cîștigată aici ne 
va ajuta în lupta noastră pen
tru pace și pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane. 

T.vyne Tnominen, secretară 
, generală a Uniunii democrate 

a femeilor finlandeze, care a 
mai vizitat țara noastră în 
urmă cu nouă ani, a spus: 
Cele 2 săptămîni petrecute a- 
cum în Romînia, au fost pen
tru mine pline de surprize

plăcute, Vizitînd din nou Do* 
brogea, am putut vedea ma
rile transformări petrecute 
aici în ultimii ani, iar Con
stanța, cu întregul litoral, este 
de nerecunoscut. Mamaia, care 
în urmă cu nouă ani avea 
doar cîteva case de odihnă, a 
devenit astăzi un oraș al ho
telurilor unde își petrec con
cediul de odihnă, mii și mii 
de muncitori. Vizitînd între
prinderile, mi-am dat seama 
că producția industrială a a- 
tins un înalt nivel, că la a- 
ceste succese, femeia își aduce 
djn plin aportul său.

Tyyne Tuominen, a vorbit 
despre situația din țara sa, 
unde salariul femeii este mai 
mic ca al bărbaților. In pre
zent, se desfășoară în Finlan
da o largă mișcare de masă 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață ale femeilor.

Vorbitoarea s-a referit apoi 
la pregătirile tineretului fin
landez pentru Festival, la 
reușita căruia își vor da con
cursul și un mare număr de 
femei.

Assimina lanu, deputată a 
orașului Atena, membră a Co
mitetului executiv al E.D.A., 
s-a referit la lupta poporului 
grec pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani, 
pentru a politică de pace, de 
înțelegere și colaborare CU 
toate popoarele.

Democrații din Grecia, po
porul nostru care vrea pace 
și înțelegere în Balcani, tre
buie să facă totul pentru în
lăturarea consecințelor cursei 
înarmărilor. Deosebit de pri
mejdioasă pentru poporul nos
tru, este aderarea Greciei la 
Piața comună, primejdie de 
care își dau seama, atît țăra
nii, cît și păturile mijlocii.

Miile de participante la 
Conferința națională a femei
lor din Romînia, împreună cu 
noi, delegatele de 
tare — a încheiat 
tanta femeilor din 
au exprimat într-o 
plină de răspundere, hotărirea 
noastră de a apăra pacea, de 
a zădărnici uneltirile de 
război.

Lupta pentru pace în Japo
nia — a spus printre altele 
Ayako Ishil, membră în Co
mitetul executiv al Federației 
organizațiilor de femei 
Japonia — are o vastă 
de masă.

Vorbitoarea a relevat 
ritele forme ale luptei po
porului japonez împotriva in
stalării bazelor americane pe 
teritoriul Japoniei, luptă la 
care iau parte activă și fe
meile. Federația femeilor ja
poneze — a spus ea — parti
cipă activ la toate acțiunile 
pentru denunțarea pericolului 
pe care îl reprezintă bazele 
militare americane și explo
ziile termonucleare efectuate 
de S.U.A., explică situația in
ternațională reală, promovea
ză ideile dezarmării generale 
șl totale.

Am văzut minunatele dv. 
realizări în construirea vieții 
noi și fericite și vă asigur că 
acestea reprezintă totodată 
succese în lupta împotriva 
imperialismului.

peste ho- 
reprezen- 

Grecia — 
atmosferă

din 
bază

dife-

da-

for- 
Redl 

Moser, 
Cos-

(Agerpres)

Calificarea
cu nevoile producției!

(Urmare din pag. I)

cedat însă la întreprinderea 
textilă-Lugoj ? Conducerea în
treprinderii a trasat sarcină con* 
ducerii secțiilor să se ocupe de 
această problemă încă înainte 
de 1 ianuarie 1962. După cîteva 
luni, la secția filatură — șefa 
secției, a chemat maiștrii și le-a 
trasat sarcina să se ocupe exact 
de aceeași problemă. Ce să se 
predea la curs, cum să se pre
dea — nici o indicație ! Unul 
dintre maiștri — Vasile Grecu, 
nefiind pus în temă și-a strîns 
toți muncitorii din 6chimb (prin 
luna... martie) și le-a vorbit 
despre bumbac, cum crește el pe 
cîmp, cum se culege, cum ajunge

tumat apă peste ele. L-am lă
sat așa dezbrăcat să stea mai 
bine acasă. Nu mai știu ce 
să fac^.

L-am întrebat pe Friedel ce 
glnd are.

— Ce gind să am, tovarășe, 
a răspuns. Eu cred că se exa
gerează că nu muncesc. Cind 
oi avea nevoie de mai mult 
am să dau din miini. Dar mie 
nu-mi trebuie mare lucru. O 
cămașă curată, o mincare și- 
un 25 de lei de buzunar. Nu 
sint pretențioș

ii priveam pe toți cei pa
tru membri ai familiei 
Mantsch. Cită dreptate se află 
în cuvintele: om se numește 
cel care munceșteI Trei oa-

întrebarea e: cum de a 
apărut in societatea noastră 
un astfel de om ?

A fost o vreme cind in fa
milia lui Friedel, grija cea 
mai mare o cerea sănătatea 
tatăluL Mama n-a avut prea 
mult tâmp să se ocupe de bă
iat și așa, el a inceput să-și 
petreacă timpul hoinărind pe 
străzi. Tot atunci a părăsit și 
școala, ti atrăgeau mai mult 
plimbările, distracția decit în
vățătura și munca. S-au găsit 
niște „prieteni" care îl invitau 
adesea acasă la ei unde se or
ganizau ,,ceaiuri", un fel de pe
treceri pentru chiulangii și le
neși. Cind familia și-a îndrep
tat atenția tpre el, Friedel

concepție despre muncă fie
care dintre amicii de băutură 
ai lui Friedel, i-a strecurat în 
minte ideea că în viață 
e să știi ^s^o duci cit 
ușor" :

— Tinerețea, frățicare, 
s-o trăiești. Profită de ea. Pen
tru muncă ai să găsești tu 
tâmp și mai târziu.

Nu-i mare lucru, dragă 
Friedel, să știi să faci mortar. 
Asta o fac toți. Tu fii deș
tept! il sfătuiau ei bătân- 
du4 „protector" pe umăr.

La o primă vedere ai fi zis 
că Friedel avea de-aface doar 
cu niște flecari. De la ei insă, 
din „sfaturile" lor Friedel pri
mea o otravă extrem de pen-

totul 
mai

cere

Om este cel care muncește
un căscat. Apoi 

semn cu degetul
palma incă 
a făcut un 
piciorului spre fundul curții: 
„acolo".

Pe un scaun am găsit-o pe 
femeia care ne-a vizitai la re. 
dacție. Plîngea. Alături de 
ea, sprijinit intr-un baston — 
un bărbat cu părul alb ca ză
pada. Era Ludovic Mantsch, 
soțul ei. Privea trist.

— Nici azi n-a vrut sâ se 
ducă la lucru, a izbucnit fe
meia. Ce să mai fac, tovarășe, 
cind l-am văzut pe tatăl său 
că pleacă la lucru, om in vir- 
stă, iar pe el că se pregătește 
de plimbare, n-am mai putut 
răbda. I-am luat toate hainele, 
le-am aruncat in baie, și am

meni — tatăl, mama, fiica; 
șu. un neom — fiuL Ce pre
tinde el ? „O mincare, o hai
ni. un ban. Mare lucru ?"

Dar hainele, mincarea pe 
care Friedel nu uită să le cea
ră de la părinții săi, cad așa 
din senin ? Nu «ini ele bunuri 
făcute prin muncă ? Și cine 
muncește pentru obținerea lor, 
Friedel ? Nu, Friedel ar vrea 
să aibă tot ce ti trebuie, dar 
să nu ridice nici măcar un 
pai. Alții să muncească pen
tru el. Cu alte cuvinte : să 
iau cir mai mult de la socie
tate, dar eu să-i dau în 
schimb cit mai puțin. Dacă se 
poate chiar nimic! Curată fi
lozofie de parazit !

de mai ascultaera departe 
sfaturile...

Societatea noastră socialistă 
nu numai că nu favorizează 
ba dimpotrivă, distruge cu pu
tere orice tendință spre para
zitism. Totuși pe ici, pe colo, 
mai ” ' 
vechii lumi prăbușite. Colin- 
dind 
„ceaiurile", găsindu-și 
terii" ...........

răbufnesc „ecourile"

străzile, frecventând 

cu mentalități vechi 
despre muncă, Friedel a de
venit cu ușurință terenul pen
tru idei înapoiate. Pentru el 
munca era acum ca o rușine.

— Uite, bă, la Friedel! A 
luat ciocanul de coadă...

Printr-o filozofie „originală" 
dar clădită pe aceeași stranie

culoasă: otrava disprețului 
față de muncă, de activitatea 
creatoare care stilcește carac
terul omului, U mutilează, îl 
face să devină un infirm mo
ral. In fond intr-o societate 
sănătoasă și viguroasă cum 
este societatea noastră, ase
menea paraziți nu pot apare 
de cit ca rezultat al influenței 
elementelor înapoiate, a unor 
oameni cu concepții retrogra
de despre muncă și viață. Iată 
de ce și lupta noastră trebuie 
să se îndrepte cu întreaga ei 
combativitate împotriva ori
căror apucături străine mora
lei comuniste ori cit de nein-

semnate ar părea ele și ori 
cît de puțini ar fi aceia care 
le manifestă.

Firește, dacă Friedel, ar fi 
fost un tânăr cu o concepție 
bine formată despre muncă 
ar fi știut să răspundă cum 
se cuvine unor astfel de indi
vizi care aleargă după o viață 
„ușoară" tinzînd să trăiască 
pe spinarea altora și care pri
vesc „de sus" la cei care mun
cesc cu rivnă. Dar Friedel 
nu este un astfel de tânăr. Și 
terenul fiind slab, 
disprețului față 
incoițit.

L-am întrebat 
ce citește. Ne-a 
dreptul surprins:

— Eu 7 Nimic.
Așadar un om tânăr cu o 

cumplită sărăcie sufletească, 
stăpinit pe de-a întregul de 
trîndăvie.

Dar ce-i de făcut î Mama 
lui a tras semnalul: un tânăr 
de 18 ani, în plină putere de 
muncă, dar care și-a format 
o mentalitate de întreținut, 
care concepe că i se cuvine 
„dreptul" de a trăi ca un pa
razit. Dar putem noi să-l lă
săm să continue așa 7

P. S. După vizita noastră la 
familia Mantsh aflăm că 
zilele trecute Friedel a plecat 
la Mediaș cu promisiunea de 
a se angaja la o întreprin
dere.

Să-l ajutăm să devină om 
adevărat.

sămînța 
de muncă a

pe Friedel, 
privit de-a

în fabrică (ce legătură or fi 
avînd aceste cunoștințe cu sar
cina de a spori indicele de pro
ductivitate la filatură ?). Prin 
luna mai i-a mai adunat odată 
și le-a vorbit despre procesul 
tehnologic în secție (tot lucruri 
generale). Și așa, în cele aproa
pe 6 luni de la începutul anu
lui, la filatură cursul de ridi
care a calificării s-a ținut de... 
două ori !

Secretara comitetului U.T.M. 
îți spune : „Da, tovarășe, dar 
la aceste lecții au participat 
toți muncitorii". Prea bine. Dar 
ce au învățat cursanții ? Cu ce 
i-a ajutat frecventarea acestor 
cursuri ?

La finisaj lecțiile sînt ceva 
mai aproape de sarcinile produc
ției, inclusiv sarcinile de înde
plinire a indicelui de producti
vitate. Și la această secție însă 
de la începutul anului s-au ținut 
tot... 2 lecții și, după spusele 
tovarășului inginer Emil Precup, 
șeful secției, în prezent se pre
gătește închiderea cursurilor. 
Mai trebuie spus că, în ciuda 
intenției bune, eficiența acestora 
va fi minimă ?

Situația cea mai dificilă există 
la secția țesătorie, cu subsecția 
preparație. Neîndeplinirea indi
celui de productivitate pe între
prindere se datorează în cea mai 
mare parte acestei secții. La țe
sătoria A, de pildă, sînt tineri, 
care nu-și îndeplinesc sarcina 
de plan la producția fizică din 
lipsă de cunoștințe și de expe
riență. Alte muncitoare tinere

dau lucru cu defecte sau nu pot 
face încă față la 3—4 războaie, 
norma de lucru. Din partea pre- 
parației țesătoria primește une
ori fire și urzeală de slabă ca
litate.

Și iată 
cele mai 
organiza 
muncitorilor. Un număr de 14 
țesătoare bune, recomandate de 
organizația U.T.M. au început să 
le ajute, pentru o perioadă, pe 
altele care nu-și îndeplinesc sar
cinile de plan. Dar aceasta este 
cu totul insuficient.

Concluzia este că Ia întreprin
derea textilă-Lugoj conducerea 
tehnică, organizația sindicală și 
organizația U.T.M. trebuie să stu
dieze neîntîrziat experiența 
bună a întreprinderilor fruntașe 
privind organizarea activității 
de ridicare a calificării munci
torilor și, bineînțeles, s-o aplice. 
Va trebui ca tovarășii din con
ducerea întreprinderii, din con
ducerile secțiilor, tehnicienii și 
inginerii, din întreprindere, co
mitetul U.T.M. și al sindicatului 
să-și pună în mod foarte serios 
problema organizării cursurilor 
de ridicare a calificării, să or
ganizeze asemenea cursuri în fie. 
care secție, pe schimburi, și pe 
grupe de muncitori, după pregă
tire, să facă din ridicarea cali
ficării o activitate permanentă.

Numai în felul acesta contri
buția tinerilor muncitori la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție va spori pe măsura posibili
tăților acestora.

că tocmai aici s-au luat 
slabe măsuri pentru a 

ridicarea calificării
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Opinia publică mondială Ml

se pronunță pentru dezarmare

generală, pentru pace
BRUXELLES 26 (Agerpres). 

— TASS transmite : Din ini
țiativa „Uniunii belgiene pen
tru apărarea păcii“ s-a desfă
șurat la Bruxelles conferința 
națională pentru dezarmare și 
pace. Această conferință face 
parte din pregătirile efectuate 
de opinia publică progresistă 
din Belgia în vederea Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova.

La lucrările conferinței au 
participat aproximativ 150 de 
delegați, reprezentînd diferite 
organizații obștești, democra
tice, sindicale și religioase.

Raportul a fost prezentat de 
Isabelle Blume, cunoscută 
fruntașă a vieții publice din 
Belgia, membră a Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii.

Leo Michilsan, care a pre
zentat la conferință raportul 
în problema germană, a sub
liniat necesitatea înfrinării re
vanșarzilor vest-germani care 
cer să li se pună la dispoziție 
arma atomică și revizuirea 
graniței de pe Oder-Neisse.

In încheiere, delegații la 
conferința națională pentru 
dezarmare și pace au adoptat 
o rezoluție în care cer înche
ierea unui tratat de dezarma
re generală și controlată, în
cheierea unui tratat de neagre
siune între țările participante 
ale Tratatului de la Varșovia 
și țările membre ale N.A.T.O., 
crearea unor zone de dezan
gajare în centrul Europei, re
cunoașterea granițelor de pe 
Oder-Neisse. Ei s-au pronunțat 
împotriva amplasării de baze 
vest-germane pe teritoriul Bel
giei și împotriva înzestrării 
armatei belgiene cu arma ato
mică.

primă protestul împotriva ex
periențelor nucleare america
ne. Din aceste delegații fac 
parte scriitori, ziariști, ingi
neri, medici, studenți și mun
citori.

Ziarul „Arbaataș Tammuz" 
a publicat textul declarației 
care a fost remisă ambasadei 
S.U.A. de un grup 
tași ai vieții publice 
in care se spune :

„Noi, un grup de 
pe tărimul culturii, 
ca poporul țârii noastre și în
treaga omenire să trăiască in 
condițiile unei păci trainice, 
ne adresăm Statelor Unite cu 
chemarea să înceteze experi
ențele nucleare, politica de e- 
chilibristică in pragul războ
iului, cursa înarmărilor ți să 
contribuie la realizarea acor
dului cu privire la dezarma
rea generală și totalău.

In pofida cererilor formu
late in Apus și in Răsărit de 
a se pune capăt exploziilor 
nucleare criminale, serie zia
rul „Al-Mustagbal", .JWa ma
cii nuclear-. din cercurile gu
vernante americane continuă 

a detona o 
la mare alti- 
conszituie un

de frun 
din Irak

militanți 
interesați

incercările de 
bombă nucleară 
tudine, ceea ce 
mare pericol".

în încheiere ziarul scrie că 
toate popoarele cer încetarea 
experiențelor criminale și a 
provocărilor americane în
dreptate împotriva intereselor 
păcii și securității in lumea 
întreagă.

BAGDAD 26 (Agerpres). — 
Exploziile nucleare criminale 
care continuă să fie efectua
te de S.U.A. stîrnesc indigna
rea profundă a poporului 
kian. Ambasada S.U.A. 
Bagdad este vizitată de 
meroase delegații care își

ira- 
din 
nu- 
ex-

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — La 25 iunie, în fața 
Casei Albe a avut loc încă 
o demonstrație pentru pace, 
împotriva războiului, a cursei 
înarmărilor și a experimen
tării armei nucleare. Peste 300 
de oameni, fermieri, profe
sori, studenți și elevi, oameni 
de afaceri și preoți, din 17 
state ale țării, au manifestat 
In fața reședinței președinte
lui Statelor Unite cu lozinci
le : „Spunem nu războiului!*,

Lucrările Adunării internaționale
lume fără bombe"
la trimisulACCRA 26 — De 

special Agerpres, Mircea Dimi- 
friu : La 25 iunie, la Accra și-a 
continuat lucrările Adunarea inter
națională „O lume fără bombe" 
la care participă aproape 120 de 
reprezentanți ai opiniei publice și 
savanți din toate continentele cu 
excepfia continentului australian.

Cele cinci comitete create de 
adunare și-au întocmit proiectele 
de rapoarte. In raportul pregătit 
de primul comitet, care s-a ocupat 
de situația internajională actuala, 
se spune că majoritatea membri
lor acestui comitet s-au pronun
țat pentru acordarea locului legi
tim la O.N.U. Republicii Populare 
Chineze.

In 
val 
care 
puri 
rate ,__ __ r .
generale. Participanții la discuții 
sînt de părere că salvarea omeni
rii de povara cheltuielilor militare, 
pe lîngă faptul că ar izbăvi lu
mea de pericolul unui război ni-

cadrul dezbaterilor s-a rele- 
importanfa economică pe 
ar avea-o folosirea în sco- 
pașnice a mijloacelor elibe- 
prin înfăptuirea dezarmării

micilor, ar avea în același timp o 
uriașă importanță econom.că, ar 
ajuta omenirea în lupta împotriva 
foametei, ignorantei, bolilor și să
răciei, mai ales în țările slab 
dezvoltate.

Se așteaptă ca Adunarea sa a- 
dopte „Planul de la Accra" pentru 
dezarmare, în 
accentul pe 
exercitată de 
mării pe scară mondială.

Din dezbaterile de pînă acum a 
ieșit la iveală faptul că numai 20 
de state din America latină chel
tuiesc anual pentru înarmare 2 
miliarde de dolari. Aceasta în 
timp ce peste 40 la sută din 
populația Americii Latine este 
analfabetă.

In seara zilei de 25 iunie 
parricipanții la Adunarea interna
țională „O lume fără bombe" au 
vizitat portul Tama, șantierul con
strucției hidrotehnice de pe flu
viul Volta și grădina botanică din 
Aburi.

Lucrările Adunării internaționale 
„O lume fără bombe” continuă.

care se va pune 
influenta pozitivă 
înfăptuirea dezar-

Un ziar american despre 
falimentul S.E.A.T.O.

Răsfoind presa
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

Ziarul „Washington Post and Ti
mes Herald" publică un articol 
intitulat „Sfîrșitul prevăzut demult 
al S.E.A.T.O. a devenit astăzi evi
dent".

hS.E.A.T.O. a murit. Și acum se 
naște întrebarea cum trebuie în- 
mormîntat în modul cel mai cu
venit acest cadavru, scrie autorul 
articolului.

Tailanda, după cum se credea, 
reazemul S.E.A.T.O. i-a venit de 
hac acestei organizații ghinioniste 
declarînd săptămîna aceasta ca 
va boicota viitoarele ședințe ale 
pactului.

Un purtător de cuvînf al Minis
terului Afacerilor Externe a| Tai- 
landei a lăsat să se înțeleagă că 
Tailanda își ia rămas bun de la 
S.E.A.T.O. în urma hotărîrii Tribu
nalului international care a trans
mis Cambodgiei templul situat la 
frontieră și care a format obiectul 
unui litigiu.

Drept răzbunare Tailanda a ho- 
tărît să boicoteze S.E.A.T.O....". 
Dar acesta n-a fost decît un pre
text și nicidecum un motiv, arată 
autorul articolului.

S.E.A.T.O. ■ 
tat doar pe 
unui sfîrșit 
cusururilor ce 
fost înființată 
1954. Era o _ ,
tuită în grabă de John Foster Dul
les, pe atunci secretar de stat al 
S.U.A., pentru a salva ce mai 
putea fi salvat după falimentul su
ferit de Franța în Indochina.

Cusururile S.E.A.T.O., 
în articol, 
mul rînd 
geografic

— alianță care a exis- 
hîrtie și era sortită 
rapid din pricina 
îi erau proprii — a 
la Manila în anul 
organizație consti-

, se spune 
erau numeroase. în pri- 

din punct de vedere 
constituirea unei aseme-

„Să se pună capăt experien
țelor nucleare!“, „Să trans
formăm săbiile în pluguri!", 
„Să cultivăm prietenia, nu să 
construim adăposturi!. De
monstrația a durat patru ore 
și jumătate. Apoi demons
tranții au plecat 
tamentul de Stat 
fața căruia au 
încă două ore.

Participanții la demonstra
ție s-au întîlnit cu reprezen
tanți oficiali ai Casei Albe 
și ai Departamentului de Stat, 
precum și cu membri ai Co
misiei pentru Afacerile Exter
ne și ai Comisiei pentru pro
blemele forțelor armate ale 
senatului și " 
zentanților. 
cestora că 
încearcă o 
in legătură 
politicii externe și militare a 
guvernului Statelor Unite.

spre Depăr
ai S.U.A. in 

manifestat

Camerei repre- 
Ei au declarat a- 
poporul american 
neliniște profundă 
cu actuala linie a

U. R. s. s. a cerut să tic discutată
la O.N.U. retragerea trupelor

străine din Coreea
NEW YORK 26 (Agerpres). 

TASS transmite: Din împuter
nicirea guvernului Uniunii So
vietice, reprezentanța U.R.S.S. 
la O.N.U. a cerut lui U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O-N.U.. să includă pe ordinea 
de zi a celei de-a 17-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ca problemă importanta și ur
gentă, punctul „cu privire la 
retragerea trupelor străine din 
Coreea de sud“.

In nota explicativă prezen
tată în această problemă se 
arată că deși au trecut nouă 
ani de la terminarea războiu
lui din Coreea, trupele străine, 
și îndeosebi cele americane, 
continuă să staționeze pe teri
toriul Coreei de sud.

Comandamentul forțelor ar
mate ale S.U.A- desfășoară in 
partea de sud a peninsulei co
reene mari construcții de 
obiective m-Tiitatv» efectuează 
numeroase exerciții £ ma
nevre militare la care parti
cipă formații militare ale al
tor state, inclusiv s-d-ccreene. 
Trupele străine încalcă în mod 
sistematic acordul de armisti
țiu, provoacă incidente la 
frontierele sudice aie Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Trupele străine sînt sta
ționate in Coreea de sud sub 
egida O.N.U. Datontâ acestui 
fapt acțiunile trupelor străine 
în partea de sud a peninsulei 
coreene aduc un mare preju
diciu prestigiului și înaltei me
niri a Organizației Națiunilor 
Unite.

de sud
de sud, se arată înCoreea 

continuare în nota explicativă, 
se află de fapt în situația unei 
țări ocupate de trupe străine. 
Prezența trupelor străine are 
o influență dezastruoasă asu
pra vieții interne a acestei 
țări, știrbește demnitatea na
țională a poporului coreean. 
Populația Coreei de sud a fost 
adusă la pauperizare totală. 
Nivelul de trai al populației 
sud-coreene este sub nivelul 
multor altor țări din Orient 
înapoiate din punct de vedere 
economic.

In aceste condiții, populația 
Coreei de sud, revoltată și in
dignată de situația existentă 
în țară, cere să se lichideze 
cît mai grabnic regimul de 
ocupație și să li se dea core
enilor posibilitatea să-și re
zolve singuri problemele de 
importanță vitală pentru na
țiune.

Guvernul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a 
prezenta; in repetate rincuri 
proiecte cccstructtve pentru 
unificarea Coreei pe o bază 
pașnică democratică. Dar 
S.U-A. au respins toate aceste 
propuneri-

Guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste consi
deră necesar ca Adunarea Ge
nerală sâ examineze în cadrul 
următoarei sesiuni problema 
^retragerii trupelor străine din 
Coreea de sud“ și să contri
buie astfel la instaurarea unei 
păci trainice în Coreea și în 
Întregul Extrem Orient

întîlnire italo-romînă consacrată 
artei plasticeproblemelor

ROMA 26, — Coresponden
tul Agerpres transmite : Sub 
auspiciile Asociației italiene 
pentru legăturile culturale cu 
Romînia a avut loc în zilele 
de 23 și 24 iunie la Veneția o 
intilnire italo-romînă consa
crată problemelor artei plas
tice. Din comitetul de pregă
tire au făcut parte numeroase 
personalități ale vieții artisti
ce italiene printre care prof. 
Mario de Micheli, pictorii Re
nato Guttuso, Armando Piti- 
nato, prof. Giuseppe Belogu, 
director al Academiei de Be- 
learte din Veneția, prof. Enzo 
Carii.

întîlnirea a fost deschisă de 
prof. Paola della Pergola, di
rectoarea galeriei de artă Bor
ghese din Roma. Au luat apoi 
cuvîntul pictorii Jules Pera- 
him, conducătorul delegației 
de oameni de artă romîni la 
actuala Bienală de la Veneția, 
Brăduț Covaliu care a vorbit 
despre „Influența artei popu-

opera artiștilor plas- 
Romînia", 

marginea

lare în 
tici din

Pe marginea referatelor 
prezentate au avut loc discu
ții vii, interesante la care au 
participat senatorul Mario 
Berlinguer, pictorii Cosmo Ca- 
rapeleze, Ligia Macovei, Remo 
Brindisi, Armando Pitinato. 
Vorbitorii au relevat necesita
tea unor astfel de întîlniri 
menite nu numai să contri
buie la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor ar
tistice, ci și la o mai bună 
înțelegere și prietenie între 
popoarele italian și romin.

în încheierea lucrărilor cei 
prezenți la întîlnire au adop
tat o moțiune în care se 
subliniază importanța schim
burilor culturale între Italia 
și Romînia și utilitatea conti
nuării unor astfel de schim
buri prin organizarea de ex
poziții și alte manifestări pe 
linia acordului cultural sem
nat intre cele două țări.

Vizita lui Ă. N. Kosîghin 
în

U.R.S.S. — La uzina de turboge- 
nerafoare din Novosibirsk a fost 
terminat primul turbogenerator cu 
răcire forjată prin hidrogen, cu o 
putere de 100.000 kW. In foto
grafie : muncitori lucrînd la mon

tarea statorului.

sa A. N. Ko- 
pe larg des- 

actuale ale

condiții inegale în drepturi 
altor state. Spre aceasta duce 
în ultima analiză formarea a 
tot felul de grupări economi
ce izolate care sînt ferite de 
celelalte țări ale lumii prin 
mari bariere vamale. De a- 
ceea, guvernul sovietic consi
deră utilă convocarea unei 
conferințe internaționale pen
tru problemele comerțului, 
care să pună capăt unor ast
fel de metode și discriminări.

Conferința 
regională 

U. N. E. S. C. O.
SOFIA 26 (Agerpres) — TASS 

transmite : La 25 iunie s-a deschis 
la Sofia cea de-a 4-a conferință 
regională a Comisiilor naționale 
europene pentru U.N.E.S.C.O. La 
conferința participă și o delegație 
romînă condusă de acad. Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Comisiei 
naționale a R. P. Romine pentru 
U.N.E.S.C.O.

După cuvîntul de introducere 
rostit de R. Maheu, director gene
ral ad-interim al U.N.E.S.C.O,, 
participanții la conferință au ales 
în unanimitate ca președinte al 
conferinței pe S. Ganovski (Bul
garia).

La insistența puterilor occiden
tale, din regulile procedurale a 
fost exclus punctul care permite 
participarea la conferință în cali
tate de observatori a reprezen
tanților țărilor europene care nu 
sînt membre ale U.N.E.S.C.O. 
Scopul acestei măsuri este de a 
nu admite la conferință pe repre
zentanți ai R.D.G. Pentru menți
nerea acestui punct, în regulile 
procedurale au votat 10 delegații, 
18 delegații au votat contra.

Conducătorul delegației U.R.S.S., 
A. P. Pavlov, a arătat că această 
hotărîre contravine principiilor și țe
lurilor U.N.E.S.C.O., aduce un pre
judiciu ideii dezvoltării și lărgirii 
colaborării internaționale.

Conferința va discuta proiectul 
programului și al bugetului 
U.N.E.S.C.O., problema rolului 
Comisiilor naționale europene în 
îndeplinirea sarcinilor U.N.E.S.C.O, 
și problema îndeplinirii hotărîri- 
lor conferințelor regionale ale Co
misiilor naționale europene pen
tru problemele U.N.E.S.C.O. In 
afară de aceasta, membrii delega
ției vor discuta la masa rotundă 
problema „Tineretul și proble
mele actuale ale învățămîntului, 
științei și culturii".

Evenimentele din

în pregătire: 
un nou proces 

împotriva 
lui Salan

PARIS 26 (Agerpres). — Ju
decătorul de instrucție Jean 
Perez, însărcinat cu efectua
rea unei noi anchete împo
triva lui Salan, acuzat de 
data aceasta, dd faptul că 
fiind în închisoare, a menți
nut legăturile cu O.A.S.-ul, 
dind instrucțiuni pentru con
tinuarea activității acestei or
ganizații teroriste, i-a adus în 
mod oficial la cunoștința lui 
Solan aceste acuzații.

Corespondentul agenției 
Reuter relatează că. conform 
erîioolnlui 95 di* Codul pe- 
acl fmeez, Solan este peh- 
bfl de pedeapsa c* moartea. 
Daia ncrulru proces «* a fost 
i*cd fixată.

După cum se știe, tribuna
lul militar special care l-a 
judecat pe Solan In luna mai 
a recunoscut că acesta a fost 
conducătorul O-AS.-ului și a 
dirijat rebeliunea armata îm
potriva statului, dar găsindu-i 
„circumstanțe atenuante1* nu 
l-a condamnat la moarte, așa 
cum ceruse procurorul, ci la 
închisoare pe viață.

Algeria

MILANO 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 25 iunie A. N. Kosîghin, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află în vizită în Ita
lia, a sosit cu avionul la Mi
lano, important centru indus
trial al Italiei.

La sediul Camerei de co
merț, industrie și agricultură 
ain Milano, A. N. Kosîghin 
s-a întîlnit cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri din nor
dul Italiei,

în cuvîntarea 
sîghin a vorbit 
pre problemele
relațiilor economice interna
ționale și în special despre 
problemele relațiilor economi
ce italo-sovietice.

Uniunea Sovietică, a spus 
A. N. Kosîghin, caută prin 
toate mijloacele să lărgească 
relațiile comerciale, tehnico- 
științifice și culturale cu toate 
țările, inclusiv cu Italia.

în ultima vreme, a spus 
A. N. Kosîghin, mulți repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri din țările Europei occi
dentale înclină tot mai mult 
să folosească posibilitățile pe 
care le deschide pentru ele 
comerțul cu Uniunea Sovie
tică. Printre ei îi vedem și pe 
reprezentanții cercurilor de 
afaceri din Italia.

în prezent, a devenit actu
ală necesitatea de a se lichi
da în practica comerțului in
ternațional metodele cu aju
torul cărora pot fi impuse

Eșuarea tratativelor 
Adoula-Chombe

CONFERINȚA DE LA GENEVA PENTRU LAOS
SE VA ÎNTRUNI LA 2 IULIE

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
26 iunie, A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în Statele 
Unite și Ormsby-Gore, amba
sadorul Marii Britanii în 
S.U.A. au făcut o vizită lui 
G. Ball, secretar de stat ad
junct al S.U.A. și i-au remis 
un mesaj al copreședinților 
Conferinței de la Geneva în 
problema laoțiană :

„Copreședinții, se arată în 
mesaj, au fost informați că în 
prezent a fost creat un guvern

de coaliție al Laosului și că 
o delegație laoțiană unică va 
pleca la Geneva pentru a 
participa la viitoarele discu
ții, în conformitate cu aceas
ta, copreședinții au căzut de 
acord că următoarea ședință 
a conferinței trebuie să aibă 
loc luni 2 iulie, la ora 15,00“.

Mesajul a fost semnat de 
A. Gromîko, ministrul Aface
rilor externe al U.R.S.S. și de 
lordul Home, ministrul Aface
rilor externe al Marii Bri
tanii.

Suvanna Fumma
a sosit în Cambodgia

laoțiană care va fi trimisă la 
Geneva va fi condusă de mi
nistrul de externe, Quinim Fol- 
•ena.

Interimatul președinției Con- 
iiljului de Miniștri ▼« fi asigu
rat pe timpul lipsei lui Suvanna 
Fumma, care urmează să plece 
la Paris, de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri cel mai 
în vîrstă, prințul Sufanuvong.

In cursul unui dineu .oferit 
în cinstea lui Suvanna Fumma, 
prințul Sianuk și-a exprimat 
speranța că „va asista la naș» 
terea unui Laos liber și neu
tru" și a declarat că „între 
Cambodgia și Laos vor fi sta
bilite relații de colaborare fră
țească".

PNOM PENH 26 (Agerpres). 
— Agențiile de presă relatea
ză că la 25 iunie primul mi
nistru laoțian, prințul Suvanna 
Fumma, a sosit la Pnom 
Peah. La aeroport. Savanna 
Fumma a fost întîmpinat de 
șeful statului cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că în cuvînta
rea rostită la sosire, Suvanna 
Fumma a reamintit că prințul 
Norodom Sianuk a fost iniția
torul conferinței de la Geneva 
a celor 14 state în 
Laosului și l-a invitat 
dă această conferință, 
tot el a inaugurat-o 
mai 1961. Premierul 
Fumma a anunțat că

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — Convorbirile Adoula- 
Chombe s-au întrerupt din 
nou. Șeful secesioniștilor ka- 
tanghezi a părăsit capitala con
goleză marți, tocmai în 
momentul în care convorbi
rile urmau să intre într-o fază 
hotărîtoare. Chombe a plecat 
spre Elisabethville într-un a- 
vion al O.N.U. Pe aeroport 
au fost aduse importante tru
pe O.N.U. pentru a-1 păzi.

Chombe a refuzat să sem
neze un comunicat comun în 
care să fie consemnate acor
durile care au fost realizate 
pînă în prezent în cursul ce
lor 41 de întîlniri.

în cadrul unei conferințe de 
presă convocate cîteva ore 
după plecarea lui Chombe, 
primul ministru Adoula a de
clarat că tratativele s-au do
vedit zadarnice. Adoula a ară
tat că opoziția lui Chombe 
față de reunificarea Congou- 
lui s-a înăsprit în ultima 
vreme, în loc să se fi redus, 
Primul ministru a cerut for
țelor O.N.U. să ia măsuri 
efective pentru restabilirea, 
în conformitate cu rezoluțiile 
adoptate de Consiliul de Secu
ritate, a unității Republicii 
Congo.

problema 
să închi- 
pe care 
în luna 
Suvanna 
delegația

Săptămîna națională a tineretului 
din Republica Mali

puternică manifestație anti
fascistă sub lozinca „O.AS.- 
asasini".

Presa pariziană referindu- 
se la acțiunile O^A.S. care au 
culminat cu incendiul din 
portul Oran, subliniază peri
colul ce-l reprezintă pentru 
Algeria, cit și pentru Franța 
intensificarea acțiunilor fas
ciste.

fonice, clădiri administrative. 
Numai la clădirea primăriei 
din Oran au izbucnit două 
incendii.

în timp ce în ultima vreme 
acțiunile OA.S. au continuat 
să se intensifice 
franceze mențin la Oran, care 
a devenit centrul acțiunilor 
fasciste, unități de armată și 
jandarmerie cu totul insufi
ciente Și acestea neavînd dis
poziții precise in ce privește 
lichidarea O.A.S-

Opinia publică franceză 
sprijinind lupta poporului al
ge rian împotriva pericolului 
fascist cere cu hotărîre să se 
pună capăt acțiunilor O.A.S. 
Lozinca maselor populare din 
Franța este : „Nici un fel de 
indulgențe față de complotiștii 
fasciști". Pe insula Corsica au 
avut loc manifestații și gre
ve împotriva pericolului fas
cist la care au participat do
cherii, electricienii, lucrătorii 
de la întreprinderile de gaz 
și electricitate. Pe străzile o- 
rașului Bastia a avut loc o

ORAN 26 (Agerpres). - Ma
rele incendiu provocat luni 
după-amiază de O.A5.-iști in 
Oran, prin aruncarea în aer 
a 10 rezervoare mari conți- 
nînd peste 10 milioane litri 
de păcură, nu a putut fi stins 
nici pînă dimineața. Flăcările 
au mistuit locuințele înveci
nate, o parte din instalațiile 
portuare. un mare depozi: 
militar și amenință să cuprin
dă, dacă vîntul se va schimba, 
alte 30 de rezervoare de pă
cură și să se extindă asupra 
altor cartiere ale orașului. In
tr-o emisiune pirat, pe lun
gimea de undă a postului lo
cal de radio șeful O.A^-iști- 
lor, fostul colonel Dufour, a 
amenințat că „acest incendiu 
nu este încă nimic în compa
rație cu ceea ce avem de gînd 
sâ facem 
piat“.

autoritățile

Președintele Republicii 
Mali, Modibo Keita, a 
inaugurat într-un cadru 

festiv, pe stadionul „Mama- 
dou Konate” din Bamako, 
Săptămîna națională a tine
retului.

Pentru 
bătorirea 
lui, din 
republicii au sosit Ia Bamako 
sportivi, activiști ai organiza-

a participa la săr- 
săptămînii tineretu- 
diferite regiuni ale

țiilor de tineret, artiști, pio
nieri.

Secretarul general al Uniu
nii naționale a tineretului din 
Republica Mali, Gabu Diava- 
ra, a declarat în cuvîntarea 
rostită, că scopul Săptămînii 
naționale a tineretului este 
de a demonstra realizările 
obținute în opera de decolo
nizare a statului Mali.

într-un viitor apro-

★
26. — Coresponden-

organizafii era absurdă. Din- 
cei opf membri ai săi numai 
— Filipinele, Tailanda și Pa-

autorul, S.E.A.T.O. avea 
cusururi : în primul rînd

străină

îmale

Santia.

PE SCURT

Și 
Și

par- 
alți 

de

capitalei guatemaleze au ex
plodat zece bombe. A fost ava
riată grav locuința colonelului 
Ernesto Molina, ministru 
război adjunct.

Le- 
Su-

reprezentanta Comitetului pen
tru premiile internaționale 
nin, deputat în Sovietul 
prem al U.R.S.S.

nea 
tre 
trei 
kistanul — pot fi considerate state 
asiatice...

Din punct de vedere strategic, 
arată ' ' “ " * ’ ~
două 
principiul unanimității care împie
dica Statele Unite să acționeze 
în favoarea propriilor lor interese; 
în al doilea rînd această organi
zație se baza pe doctrina „repre
saliilor masive" — concepția lui 
Dulles care era născută moartă".

MOSCOVA. — La 26 iunie 
în Palatul Mare al Kremlinu
lui a început consfătuirea lu
crătorilor din direcțiile teri
toriale de producție agricolă 
din regiunile centrale 
R.S.F.S.R.

La lucrările consfătuirii 
ticipă N. S. Hrușciov 
conducători de partid 
stat.

SANTSAGO. — La 
go a avut loc înmînarea Pre
miului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare" cunoscutei fruntașe 
a vieții publice din Chile, Olga 
Poblete de Espinoza. La mi
tingul festiv de la Teatrul de 
operă și balet, laureata a fost 
salutată de Tatiana Nikolaeva,

PARIS
tul Agerpres transmite :

In ultimele 24 de ore 
O.A.S.-iștii au făcut să explo
deze la Oran 30 de bombe 
distrugînd școli, centrale tele-

TOKIO. — Cu prilejul 
plinirii a 12 ani de la începe
rea războiului agresiv ameri
can în Coreea, la 25 iunie în 
fața clădirii Consulatului ge. 
neral al S.U.A. din orașul ja
ponez Kobe, a avut loc o mare 
demonstrație de protest orga
nizată de cetățenii coreeni 
care locuiesc în Japonia, îm
potriva politicii aventuriste a 
S.U.A. în Extremul Orient.

LIMA. — Agenția Prensa 
Latina relatează că într-o re
giune muntoasă din centru] 
statului Peru a avut loc o 
ciocnire între polițiști și 200 
de țărani indieni din comuna 
Huanuco. Șase indieni au fost 
uciși iar 24 răniți.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Agenția France Presse anunță 
că în noaptea de 25 spre 26 
iunie în diferite puncte ale

AHMEDI. — Recent a avut 
loc inaugurarea oficială a por. 
tului Ahmedi din Yemen, con
struit cu ajutorul Uniunii So
vietice. Acesta e unul din cele 
mai mari porturi din Orientul 
arab.

Tineri și tinere din zeci de sate și orașe din Olanda au organizat un grandios marș de protest împotriva bazelor militare ame
ricane, pentru dezarmare, pentru pace. Coloana de tineri care se îndreptau spre Amsterdam se întindea pe o distantă de șapte 

kilometri. în fotografie : Aspect din timpul marșului.
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