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Astăzi dimineață sosește în București delegația de 

partid și guvernamentală a U.R.S.S. în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

ureazăPoporul romîn
bun venit în Capitala patriei noastre

din inimă oaspeților dragi

Trăiască în veci prietenia frățească romîno - sovietică '

Duminică 17 iunie, la ora 20,30, a 
sosit pe teritoriul patriei noastre 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice condusă de 
tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

în drum spre Iași, trenul oficial 
este salutat de mii de oameni ai 
muncii. *

La ora 21, trenul intră în Iași. 
Clădirea gării este festiv pavoazată 
cu drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Uniunii Sovietice.

Pe peron și în piața gării se afla 
o imensă mulțime de oameni.

în întîmpinarea lui N. S. Hrușciov 
și a membrilor delegației au venit 
tovarășii : Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Virgil Ca- 
zacu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Iași al P.M.R., Con
stantin Nistor, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetului 
executiv' al Sfatului popular regio
nal Iași, Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.,, 
șef-adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R., Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Sînt 
prezenți reprezentanți ai organelor 
locale de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești.

Tovarășul N. S. Hrușciov co
boară din tren împreună cu ceilalți 
membri ai delegației, tovarășii: V. V. 
Grișin, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., D. A. Kunaev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kazahstan, 
I. V. Andropov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., I. I. Bodiul, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al

C.C. al P.C. din R.S.S. Moldove
nească, M. S. Sinița, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Odesa al P.C. 
din Ucraina, R. A. Eldarova, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S.A. Daghestan, E. I. 
Afanasenko, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R.

Din delegație face parte și I. K. 
Jegalin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R.P. Romînă, care a venit în întîm- 
pinarea delegației.

Odată cu delegația a sosit și am
basadorul R.P. Romîne în Uniunea 
Sovietică, Nicolae Guină.

Membrii delegației sovietice și 
persoanele venite în întîmpinare se 
salută cu multă
puternice ovații pentru prietenia 
dintre poporul 
sovietic.

Pe peron a fost aliniată o com
panie de onoare și s-au intonat im
nurile de stat ale Uniunii Sovietice 
și R.P. Romîne.

Oaspeții și persoanele 
întîmpinare urcă în 
piața gării.

Din însărcinarea 
Central al Partidului
Romîn, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne tovarășul Emil 
Bodnăraș adresează oaspeților so
vietici un călduros salut, subliniind 
că vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste este aștepta
tă cu nemărginită bucurie de în
tregul popor romîn.

Colaborarea dintre partidele noa
stre, întrajutorarea frățească și a- 
lianța dintre marea Uniune Sovie
tică și Republica Populară Romînă 
— a spus vorbitorul — se înteme
iază înainte de toate pe 
nestrămutată față de 
nemuritoarei învățături 
niniste, pe aspirații și 
mune.

căldură. Răsună

romîn și poporul

venite în 
tribuna din

Comitetului 
Muncitoresc

Prietenia romîno-sovietică, ca și 
relațiile ce unesc indisolubil po
poarele libere ale puternicei comu
nități a țărilor socialismului consti
tuie o întruchipare fidelă a inter
naționalismului socialist. Această 
prietenie se călește și se adîncește 
necontenit în lupta neobosită pe 
care o duc, umăr la umăr, po
poarele țărilor noastre pentru înăl
țarea mărețului edificiu al socialis
mului și comunismului, pentru în
făptuirea celei mai arzătoare nă
zuințe a omenirii : o pace trainică 
în întreaga lume. în avangarda a- 
cestei istorice bătălii pășește cu 
demnitate invincibila Uniune So
vietică, călăuzită cu mînă sigură de 
gloriosul său partid comunist, des
chizător de drumuri și cutezător 
făurar al viitorului.

Ne bucură din toată inima că 
vom avea pentru cîteva zile în mij
locul nostru pe reprezentanții po
porului frate sovietic, în frunte cu 
neobositul militant pentru marea 
cauză a celor ce muncesc și a păcii, 
prietenul și tovarășul nostru de 
luptă Nikita Sergheevici Hrușciov.

în încheiere, tovarășul Emil Bod- 
năraș a urat bun venit solilor 
porului sovietic.

De microfon se apropie apoi 
varășul N. S. Hrușciov.

în aceste minute emoționante
primelor întîlniri cu poporul frate 
romîn — a spus el — permiteți-mi 
înainte de toate să exprim Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, guvernului Repu
blicii Populare- Romîne și tuturor 
oamenilor muncii din Romînia, 
mulțumiri sincere și din toată ini
ma pentru invitația de a vizita mi
nunata dv țară. Noi sîntem bucu
roși să pășim pe pămîntul minu
natei dv patrii socialiste.

po-

to-

ale

Prietenia frățească și colaborarea 
multilaterală între popoarele țărilor 
socialiste, între popoarele romîn și 
sovietic cresc și se dezvoltă din 
zi în zi. Puternic unite, națiunile 
socialiste, ținîndu-se strîns de mînă, 
ca frați de idei, merg toate spre 
același scop, construirea socialis
mului și a comunismului, și nu 
există piedici pe care să nu le poa
tă înlătura din calea lor popoarele 
noastre conduse de partidele lor 
marxist-leniniste. Delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovie
tice va lua cunoștință cu mare in
teres și satisfacție de succesele mă
rețe pe care le-a obținut, în anii 
puterii populare, poporul talentat 
și harnic al Republicii Populare 
Romîne. Noi sîntem încredințați că' 
vizita delegației Uniunii Sovietice 
în țara dv va contribui la întărirea 
pe mai departe a 
coeziunii popoarelor 
noastre frățești.

Trăiască 
nat dintre 
tic !

Trăiască
tre toate țările sistemului mondial 
socialist !

Trăiască pacea în lumea întreagă!
■Ar

Cuvîntările sînt subliniate cu pu
ternice aplauze. Cei prezenți ova
ționează îndelung pentru Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru marea prietenie dintre cele 
două popoare.

La ora 21,30 scurtă ședere la Iași 
a luat sfîrșit. Trenul se pune în miș
care îndreptîndu-se spre București. 
De la fereastra vagonului tovarășul 
Hrușciov și ceilalți membri ai dele
gației răspund saluturilor căl
duroase ale ieșenilor.

prieteniei și 
și partidelor

de nezdrunci-prietenia
poporul romîn și sovie-

prietenia frățească din-

fidelitatea 
principiile 
marxist-le- 
țeluri co-

Astăzi, în jurul orei 9, stațiile de radio și televiziune vor trans
mite sosirea în Capitală a delegației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice, în frunte cu N. S. Hrușciov.
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Fiți bine veniți 
in grădina noastră nouă

TUDOR ARGHEZI

Adunați dimpreună cu poporul romînesc, întru înfîmpinarea 
Uniunii Sovietice, care ne vizitează țara,s scriitorii acestui popor și 
ai acestei țări salută cu inima însuflețită delegația trimisă de marea 
Uniune vecină în frunte cu președintele Nikita Sergheevici Hrușciov, 
luptător neobosit pentru pacea și fericirea lumii.

Fiți bine venifi în casa noastră nouă și în grădina noastră nouă, 
unde poporul vă întîmipină cu brațele deschise și, după datina stră
veche, cu pîine și sare.

Am avut bucuria 
să-l cunosc pe to
varășul Hrușciov 
la Congresul al 
III-lea al partidu
lui nostru. Era in
tr-o pauză a lucră
rilor. Stăteam de 
vorbă cu o colectivistă din raionul 
Călărași clnd, observîndu-ne, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ne-a făcut semn să ne apropiem și 
ne-a prezentat.

Tovarășul Hrușciov m-a întrebat 
'de sănătate, apoi despre iabrică, des
pre tovarășii mei de muncă. Am fost, 
firește, foarte emoționată și n-am 
sä uit toată viața această întîlnire.

Dacă m-ar întreba azi, aș putea răs
punde cu amănunte noi. Colectivul 
din care fac parte, Întreprinderile 
pentru industria bumbacului din Ca
pitală, a dat un avînt continuu în
trecerii socialiste : pe primul tri
mestru, planul producției globale și 
cel de producție marfă au fost înde
plinite cu bine. S-a îmbunătățit ca
litatea produselor noastre. Din an
gajamentul anual de a produce 15 
desene noi pentru imprimeuri, am 

și realizat 12. S-au montat și se mon
tează mașini noi.

Fiecare dintre noi știe că are multe 
de cîștigat din studierea experien
ței tovarășilor noștri sovietici. Eu 
lucrez la 10 războaie automate, așe
zate în linie dreaptă, și aplic me
toda sovietică de. mare productivi
tate „Marșrut".

Mulți dintre noi au vizitat cu dife
rite prilejuri Uniunea Sovietică, 
au cunoscut pe oamenii sovietici, 
constructorii comunismului, de fa

ANA B0GHINÄ
Erou al Muncii Socialiste 

întreprinderile pentru industria 
bumbacului-București

care ai totdeauna 
ceva folositor de 
învățat. Adeseori 
primesc cite o scri
soare din U.R.S.S. 
Am multe prietene 
acolo — țesătoare. 

E o mare satisfacție să știi că ai mulți 
prieteni : și cine altcineva are azi 
atîția prieteni sinceri, fermi, devotați, 
cum au oamenii marii familii a țări
lor socialiste ? In țările noastre oa
menii muncii sînt stăpîni : avem a- 
celeași interese, aceleași țeluri, ur
măm aceeași direcție, ca frați și to
varăși : știm că această mare frăție 
a noastră e privită cu simpatie de 
toate popoarele lumii, de toți oame
nii iubitori de pace și progres.

Vizita delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul Hrușciov, este o 
vizită așteptată cu inima deschisă de 
Întregul nostru popor.

mereu înfățișarea. Con- 
au înălțat aici zeci și 
blocuri pentru oamenii 
Fotografia înfățișează

>-■

Scoli în construcție3 3

Caisa Griviței din Capitală îșl 
schimbă 
structorii 
zeci de 
muncii.
unul din cele mai noi aspecte 
ale căii Griviței — blocurile ri
dicate în piața Chibrit.

(Foto : Gh. Vințilă)

Forstâ peste pfian

PE ÎNTINSUL patriei

în Capitală se ridică în prezent un 
număr însemnat de școli, care cu
prind peste 230 săli de clasă. Lucră
rile de construcție înaintează rapid. 
Dintre noile școli amintim pe cele 
din comunele Jilava, Chiajna, Bă- : 
neasă, școlile de pe Ștefan cel Mare 
(cartierul din jurul Circului de stat), 
Văcărești, Conductei (Bucureștii Noi), 
Balta Albă, Cuza Vodă, Carpați, 
Pantelimon, Șoseaua Giurgiului.

REȘIȚA (coresp. „Scînteii"). — în întrecerea so
cialistă pe care o desfășoară, pentru a da patriei 
cantități sporite de fontă, furnaliștii reșițeni obțin 
zi de zi noi succese. Ca urmare a măsurilor luate 
pentru un mers uniform al furnalelor, producția 
de fontă pe metru cub volum util de furnal este 
mai mare în acest trimestru cu 174 kg decît cea 
planificată. Sporirea indicilor de utilizare ’a per
mis ca de la începutul anului și pînă în prima 
decadă a lunii curente 
aproape 500 tone fontă. în aceeași perioadă a 
fost redus consumul de cocs pe tona de fontă 
cu 75 kg, iar cel de calcar cu 80 kg.

să se dea peste plan

I

Printre siderurgiștii hunedoreni
aflăm la șaptezeci 

de metri înălțime, pe 
platforma înaltă a furnalu
lui în construcție. De aci ai 
o priveliște atotcuprinză
toare, parcă pe „ecran 
lat", asupra întregii Hu- 
nedoare. Gara sau fabrica 
de pîine, altă dată situ
ate la marginea orașului, 
au fost acum ajunse din 
urmă de construcția de 
locuințe, sînt depășite de 
clădirile „la roșu". Dacă 
am fi mai aproape, am 
putea vedea o săgeată 
indicatoare pe șosea, pur- 
tînd inscripția . „Hune
doara" ; ca deobicei, scri
sul a rămas în urma vieții, 
săgeata nu mai are rost, 
căci Hunedoara începe să 
se întindă acum și la spa
tele săgeții. A apărut 
aci, în anii puterii popu
lare, un întreg oraș care în
trece de mai multe ori, ca 
număr de case și locui
tori, vechiul tîrgușor dina
inte de război. Se vede de 
aci, de la înălțimea fur
nalului, eșafodajul de be
ton al noului stadion, se 
vede clădirea de teatru și

cinema, o altă clădire un
de se află o mare sală de 
spectacole, un spital nou, 
se văd cartiere după car
tiere.

Hunedoara a crescut 
organic odată cu marele 
combinat siderurgic : s-au 
ivit furnale noi, de mare 
capacitate, cum nu cunos
cuse înainte țara noastră 
— de pildă, furnalul nr 5 
cu 700 m c ; oțelăria ve
che a fost în întregime 
refăcută, ca acum să se 
adauge la ea o nouă oțe- 
lărie, cu cuptoare consi
derabil mai mari, pînă la 
400 de tone ; pe sute și 
sute de metri s-au întins 
halele vaste ale laminoa- 
relor grele. Fiecare dintre 
aceste instalații e echiva
lentul unei întregi fabrici 
noi, capacitatea fiecăreia 
în parte întrece totalul 
producției antebelice; nu
mai furnalul de 1 000 m c, 
pe care ne aflăm acum, 
va depăși de 
ori producția 
nalelor vechii 
luate laolaltă.

Constructorii

mai multe 
tuturor iur-
Hunedoare

I.C.S.H., și mai ales monto- 
rii, care vădesc însușiri de 
acrobați în munca lor, lu
crează intens pentru a da 
curînd în folosință acest 
furnal, ale cărui proporții 
îi entuziasmează pe hune
doreni. Cea mai mare 
parte din utilajul noului 
furnal, ca și alte utilaje 
ale construcțiilor hunedo- 
rene, a fost fabricat în 
țară, în uzine ale indus
triei noastre constructoare 
de mașini.

In locurile cele mai ne
așteptate apar oameni 
care lucrează și toți îți 
vorbesc cu mare însufle
țire de proporțiile con
strucției, de ingeniozitatea 
ei și de plăcerea pe care 
o încerci participînd la o 
lucrare de un asemenea 
nivel tehnic. Uneori, co- 
borînd din vîrful furnalu
lui, poți întîlni în jur oa
meni care nu-s construc
tori și care au venit aici 
numai ca să urmărească 
lucrările. Sînt furnaliști, a- 
flați în timpul lor liber. Ei 
lucrează în prezent la alte 
furnale mari și moderne

— dar speră că mîine, 
cine știe, vor fi printre cei 
care vor trece la noul 
furnal.

Țk/S’ aistrul f u r n a 1 i s t 
1 Gheorghe Cișmaș, 
un comunist oare urmăreș
te cu mare grijă dezvol
tarea oamenilor din bri
gada sa, ne-a spus :

— Rezultatele politicii 
partidului nostru, de in
dustrializare socialistă, 
sînt vizibile în toată înfă
țișarea Hunedoarei. Pe 
baza acestei politici, nu 
numai că oamenii trăiesc 
din ce în ce mai bine ; 
s-au ivit prefaceri adinei 
și în conștiința lor. Față 
de 1948, oină am venit 
aici, stilul lor de viață și 
de muncă s-a schimbat 
mult : a crescut nu numai 
nivelul tehnic și cultural, 
dar și simțul lor de răs
pundere față de colectiv, 
dorința de a se ajuta unii 
pe alții, exigența.

SERGIU FARCĂȘAN

Premiere 
teatraie

BOTOȘANI (co
resp. „Scînteii"). 
— Ieri seară a a- 
vut loc la Teatrul 

" din 
premiera 

„Micii bur- 
de Maxim

«

,,M. Eminescu 
Botoșani 
piesei 
ghezi” 
Gorki.

★
seară, Tea-

Nottara"
Ieri 

trul „C. 
a prezentat in sala 
din Bd. Magheru o 
nouă premieră: pie
sa „Am fost fiul 
lui" de scriitorul 
bulgar Nicola Ru- 
sev.

Se extinde mecanizarea lucrărilor 
în- exploatările forestiere

1 In exploatările forestiere de la 
1 I. F. Odorhei crește necontenit 
* gradul de mecanizare a diferite- 
' lor lucrări. Recent, la parchetul 
' Veseș, sectorul Vărșag, a fost a- 

menajat un punct complet meca- 
J nizat deservit de motoriștii con- 
> duși de Aron Tifan. Dotarea par

chetului cu 5 fierăstraie mecani
ce, un grup electrogen, cu trei

circulare de spintecat doage, un 
motor care deservește 3 cojitoa- 
re de lemn pentru celuloză, un 
despicător mecanic pentru lemn 
de foc și alte mecanisme permit 
reducerea considerabilă a ciclu
lui de exploatare, contribuie la 
creșterea productivității muncii 
și la reducerea prețului de cost 
al produselor.

în întreprinderile
Traducînd în viață sarcinile tra

sate de partid cu privire la val6- 
rificarea superioară a fiecărei tone 
de țiței, rafinorii au obținut în luna 
mai a anului curent cu 2 000 tone 
mai multe uleiuri minerale decîf în 
aceeași lună a anului trecut. O a- 
tenție sporită s-a dat sprijinirii sec
torului agricol. Astfel, a fost îmbu
nătățită calitatea uleiurilor de trac
toare, ceea ce permite ca perioada 
de schimbare să crească de la 50 
la 120 de ore.

Colectivele de chimiști din fa
brici, uzine și combinate se mîn- 
dresc, de asemenea, cu realizări im
portante. Comparînd producția lu
nilor mai 1962 și 1961 reiese o de
pășire de aproape 9 800 tone de 
sodă calcinată, peste 
sodă caustică, peste 
acid sulfuric, peste

4 100 tone de
9 000 tone de

2 250 tone

industriei chimice
de îngrășăminte chimice 1 do la 
sută, 4 000 tone de celuloză și 760 
tone de hîrtie, Printre altele, pro
ducția a fost depășită și la fire și 
fibre sintetice, materiale plastice și 
rășini sintetice.

în 5 luni ale acestui an au fost 
livrate gospodăriilor agri 
stat și colective peste 200 000 tone 
de îngrășăminte chimice și 25 000 
tone de substanfe pentru comba
terea dăunătorilor.

Gama sortimentelor chimice a 
sporit prin realizarea de noi pro
duse din material plastic, fire și 
fibre sintetice, noi antidăunători, 
coloranfi, medicamente etc.

Se îmbunătățește continuu nive
lul de frai al muncitorilor petroliști 
și chimiști. Ei vor primi în acest 
an un număr de circa 2 000 de apar
tamente.

n au fost , 
icole de '

Gata pentru, recoltare și treieriș

(Continuare în pag. II-a)

Hunedoara — cetate a oțelului 
fierbinte — a cunoscut an de an 
o puternică dezvoltare. Printre 
marile construcții ridicate aici se 
numără și laminorul de 650 mm. 

j-' Construcție modernă, cu un inalt 
grad de mecanizare șl automati
zare, noul laminor contribuie 
într-o măsură însemnată la spo
rirea producției de laminate a 
țării. In fotografie : In hala lie- 
râstraielor de tăiat la cald din 
cadrul laminorului de 850 mm,

I 
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FĂGĂRAȘ (coresp. „Scînteii"). 
— Mecanizatorii din S.M.T. Fă
găraș, muncind cu hărnicie, au 
reușit ca în seara zilei de 9 iu
nie să termine repararea întregu
lui parc de mașini și utilaje ne
cesar campaniei de recoltare și 
treieriș. Au fost reparate înainte 
de termen 85 de batoze, 23 de a- 
gregate pentru treieriș, 28 de 
motoare- electrice, 16 secerători- 
legători și altele.

Printre cei ce s-au evidențiat 
în întrecere se numără sudorul 
Gheorghe Orzea, strungarul Ion 
Nadea, șefii de echipă Florea 
Manailuc, Constantin Tudorache 
și alții.

Conducerea S.M.T. a luat mă
suri pentru deschiderea unui 
curs de inițiere și instruire a 
combinerilor. Cursul va fi urmat 
de un număr de 35 tractoriști.

în ra|<>nu| calafat \ treia prașilă la porumb
Gospodăriile colecti

ve din raionul Calafat 
acordă o mare atenție 
lucrărilor de întreține
re a culturilor și asi
gurării densității opti
me a plantelor la 
hectar. Inginerii agro
nomi împreună cu bri
gadierii de cîmp au 
executat pe loturile de
monstrative răritul, 
stabilind distanța ce

trebuie lăsată între 
plante. Apoi, sub su
pravegherea lor, lucra
rea s-a efectuat în a- 
celeași condiții și pe 
tarlalele gospodăriilor 
colective.

Gospodăriile colecti
ve din raion au admi
nistrat suplimentar, o- 
dată cu realizarea 
prașilelor a doua și a 
treia, peste 3 000 tone 
de mraniță pe suprafe-

țele de pe care urmea
ză să se obțină 5 000 
kg de porumb boabe 
la hectar.

Colectiviștii din a- 
cest raion, fruntași pe 
regiune la întreți
nerea culturilor, fac 
în prezent prașila a 
treia la porumb, iar la 
sfecla de zahăr și floa- 
rea-soarelui, cea de-a 
patra prașilă.
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Marea lume
care transformă lumea
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Mai sînt cîte- 
va săptămâni 
pînă ce se va 
coace grîul, dîn- 
du-ne prilej să ne bucurăm de 
munca noastră — de munca noa
stră cu brațele și de munca noa
stră cu mintea — pe ogoarele ță
rii în întregime colectivizate, și 
apoi vor mai fi alte cîteva săp
tămâni pînă la miezul de foc al lui 
august, cînd iarăși ne vom bucu
ra de cea de a optsprezecea ani
versare a eliberării noastre, de 
tot ceea ce am făcut — și am fă
cut enorm — în timpul acesta.

Dar înainte de a începe să se
cerăm grîul și să ne pregătim 
pentru marea sărbătoare a elibe
rării, vom avea prilejul să salu
tăm și să sărbătorim cum se cu
vine sosirea în țara noastră a 
unei foarte înalte solii a popoare
lor sovietice, avînd în frunte pe 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

Anul trecut — pentru a începe 
cu cele mai proaspete amintiri — 
tot pe timpul cînd ciocîrliile ciu
tă în înaltul cerului, o delegație 
de partid și guvernamentală a 
țării noastre, în frunte cu tova
rășul Gheorghiu-Dej, a fost pri
mită la Moscova și în alte orașe 
sovietice cu onoruri și cu o dra
goste care mai sînt și azi vii în 
memoria noastră. Aceea a fost o 
călătorie, la cel mai înalt nivel, 
a marii prietenii dintre popoarele 
noastre, un act luminos al poli
ticii înțelepte pe care o duc 
partidele comuniste ale celor 
două țări și conducătorii lor 
iubiți, amîndoi fii ai clasei mun
citoare, ei înșiși muncitori în ti
nerețe, iar astăzi exponenți 
neobosiți ai nemuritoarei învă
țături marxist-leniniste.și ai aspi
rațiilor profunde ale propriilor 
lor popoare. Momentul în care, 
la porțile Moscovei, Nikita Ser
gheevici Hrușciov și-a deschis 
brațele spre a strînge la pieptul 
său, cu o căldură de frate, pe 
șeful delegației romîne, a fost un 
moment solemn, cu totul deosebit, 
prin semnificațiile și emoția lui, 
pe care l-au imortalizat nu nu
mai obiectivele fotografice, ci și 
inimile noastre.

Și iată că a venit timpul, după 
din strămoși,

GEO BOGZA
după tradiționa
lul — „Acuma, 
poftiți și dum
neavoastră pe la 

noi", ca să facem din griul Bă
răganului o pîine mare și bună, 
și să ieșim cu ea înainte, 
la porțile Bucureștiului, înalților 
oaspeți sovietici. Brațele pe care 
tovarășul Gheorghiu-Dej le va 
deschide pentru a-l primi pe con
ducătorul delegației sovietice se 
vor deschide în numele întregu
lui nostru popor, .în numele mi
nerilor din Valea Jiului, al oțe- 
larilor de la Reșița și de la Hune
doara, al țăranilor de pe ogoarele 
țării, al copiilor cu cravate roșii 
la gît ; în gestul său noi toți îl 
vom îmbrățișa pe Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov și prin el po
poarele sovietice.

Primul secretar al P.C.U.S. nu 
e pentru prima oară oaspetele 
poporului nostru și este cunoscu
tă dragostea sa pentru țara noa
stră, ca și pentru toate celelalte 
țări care alcătuiesc marea lume 
socialistă. In numele a tot ceea 
ce reprezintă aceste țări, de la 
principii morale și pînă la forța 
hidrocentralelor, se ridică în vă
zul întregii lumi N. S. Hrușciov, 
fiu credincios al propriului popor 
și al întregii umanități, spre a 
propune tuturor și pentru tot
deauna dezarmarea generală și 
totală, cea mai nobilă și 
neroasă idee a zilelor noastre.

Poporul nostru e mîndru că 
face parte, cu Dunărea, cu Car- 
pații și Bărăganul, cu noile sale 
fabrici și noile sale orașe, cu 
noile bătăi ale inimii sale, cu 
noile ținte spre care se îndreap
tă, din marea lume care trans
formă lumea, din marea lume a 
socialismului și a păcii.

Vizita delegației sovietice
țara noastră este unul din acele 
evenimente de seamă care au la 
bază principiile clare și pline 
o uriașă forță propulsivă ale 
ternaționalismului proletar, 
ceastă vizită dorită, această 
zită așteptată, această vizită
unor tovarăși de seamă, prieteni 
încercați ai poporului nostru, va 
face să fluture cu și mai multă 
hotărîre steagul sub care înain
tăm pe drumul socialismului și 
al comunismului.
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Pregătiri pentru strîngerea recolteige
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Vedere parțială a Complexului pentru prelucrarea uleiurilor superioare de la Teleajen. întreprindere modernă — la construcția căreia am avut sprijinul frățesc al
Uniunii Sovietice — complexul de la Teleajen contribuie la valorificarea la nivel superior a produselor noastre petroliere (Foto : Gh. Vlnțilă)

-------------- • . ■ . ■ J-----  ~ — -4—-=»♦♦»

Lucrări 
gospodărești - edilitare
Pentru anul acesta s-a prevăzut 

ca în satele și comunele de pe cu
prinsul regiunii București să se 
execute un mare volum de lucrări 
gospodărești edilitare. Cu contribu
ția voluntară a cetățenilor și fon
duri acordate de stat, multe din a- 
ceste obiective au și fost executate. 
La Țăndărei, de pildă, Drăgănești 
și Gorneni a intrat în funcțiune cite 
un dispensar veterinar, iar la Pe- 
riș a fost amenajat un spital. De 
asemenea, s-a dat în funcțiune o 
moară modernă la Mitreni, s-a con
struit un pod de beton armat peste 
rîul Vedea și s-a modernizat dru
mul dintre Alexandria și Lăceni.

Intr-un stadiu avansat se află lu
crările de construire a unei școli cu 
16 clase la Giurgiu, policlinica de la 
Lehliu și un bloc cu 24 de aparta
mente 
de la

Tot 
să fie

pentru salariată 
Balotești.
în cursul acestui 
electrificate încă

sanatoriului

an urmează
114 sate.

Împreună spre același țel
Oamenii de știință din țara noa

stră salută cu bucurie, alături de 
întregul popor, sosirea delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
N S. Hrușciov, eminent luptător 
pentru cauza comunismului și a 
păcii.

întîmpinăm această vizită a prie
teniei în plin avînt creator pentru 
înfăptuirea Directivelor Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. Clasa muncitoa
re, țărănimea colectivistă, intelec
tualitatea, strîns unite în jurul înțe
leptului nostru partid, al Comitetu
lui său Central în frunte cu tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, rezolvă cu 
deplin succes, în spiritul marxism- 
leninismului, problemele desăvîrșirii 
construcției socialismului. Pe întreg 
cuprinsul țării se văd astăzi roadele 
vieții noi, marile transformări revo
luționare înfăptuite de oTÎnduirea so
cialistă care a învins definitiv la 
orașe și sate. Avem satisfacția că 
prin rezultatele remarcabile pe care 
le dobîndește în construcția sa paș
nică, poporul romîn își aduce con
tribuția la creșterea forțelor sistemu
lui socialist.

Fiecare cunoaștem, în domeniile 
proprii de activitate, cît de valoroa
se sînt pentru munca noastră cola
borarea romîno-sovietică, schimbul 
de experiență și sprijinul construc
torilor comunismului. Statul sovietic, 
credincios principiului internaționa
lismului proletar, ne transmite docu
mentații tehnico-științifice, trimite în 
țara noastră specialiști care ne dau 
ajutor la construirea de întreprin
deri industriale, primește la specia
lizare muncitori, tehnicieni și ingi
neri romîni, oferă specialiștilor noș
tri posibilitatea de a-și însuși reali
zările epocale ale științei și tehni
cii sovietice.

Opera uriașă înfăptuită de po
porul sovietic constructor al comu
nismului, care deschide cu îndrăz
neală căi noi în istoria omenirii, se 
bucură de admirația întregii lumi. 
Ca om de știință aș vrea să mă 
refer îndeosebi la tabloul impe
tuoasei dezvoltări a științei sovieti
ce, a cărei activitate, orientată și 
sprijinită de P.C.U.S., se desfășoară 
pe un front vast și bine organizat 
cum nu este de conceput în vreo 
țară capitalistă. Bazată pe o forță 
economico-industrială de prim rang, 
pe un imens rezervor de cadre de 
specialiști — azi în U.R.S.S. există

Acad. HORIA HULUBEI

peste 350 000 de cercetători șl apro
ximativ 4 000 de institute științifice
— folosind infinitele posibilități ale 
socialismului, știința sovietică a cu
cerit priorități răsunătoare în prin
cipalele direcții ale dezvoltării teh- 
nico-științifice contemporane.

Ar fi prezumțios ca în aceste pu
ține rînduri să cuprind cît de cît 
concret activitatea intensă a oame
nilor de știință sovietici, care cîștigă 
un prestigiu mereu crescînd chiar și 
în mințile cele mai Închise progre
sului. Amintesc rezultatele excepțio
nale ale savanțiloT conduși de re
gretatul academician I. V. Kurceatov, 
care au creat industria atomică so
vietică, de realizarea primei cen
trale atomo-electrice din lume, reali
zări care nu ar fi fost posibile fără 
excelentele cadre de fizicieni teore
ticieni și experimentatori, cu rezul
tate universal cunoscute în fizica 
nucleului și a particulelor elemen
tare. Uniunea Sovietică a creat cea 
mai înaintată tehnică reactivă, în
treaga lume fiind entuziasmată de 
izbînzile tehnico-științifice din do
meniul spațiului cosmic, de primele 
și fantasticele zboruri ale cosmo- 
nauților sovietici, care au asaltat 
cerurile. Remarcabile sînt și succe
sele obținute în domeniul energeticii
— construirea de hidro și termo
centrale de o amploare fără egal, 
crearea unor puternice sisteme 
energetice, studiile asupra plasmei, 
sursă inepuizabilă de energie a vii
torului, asupra transformării directe 
a energiei calorice în energie elec
trică, domenii în care știința sovie
tică se situează pe poziții de vîrf.

Prin grija și cu sprijinul partidu
lui și guvernului, activitatea științi
fică în țara noastră se află în plină 
dezvoltare, orientîndu-se spre rezol
varea problemelor ridicate de avîn- 
lul continuu al economiei și culturii 
socialiste. Aș vrea să amintesc cu 
acest prilej de ansamblul studiilor 
efectuate la noi cu ajutorul reacto
rului atomic experimental, de exce
lentă calitate, livrat de Uniunea So
vietică. La acest reactor au fost în
treprinse studii în domeniul fizicii 
șl tehnicii reactorilor, cercetări fun
damentale de fizică nucleară, au 
fost produși majoritatea radioizoto- 
pilor necesari industriei țării și la

boratoarelor de cercetări științifice. 
Rezultatele publicate în țară și în 
străinătate, precum și cele expuse 
în congrese internaționale, s-au 
bucurat de bune aprecieri. Oamenii 
de știință care conduc acest reactor 
s-au specializat în U.R.S.S., mulți 
cercetători au făcut acolo stagii 
în laboratoare. Țara noastră pose
dă și un accelerator ciclic de ioni, 
unde se efectuează lucrări funda
mentale de interes actual.

Vizita pe care ne-o faceți, dragi 
oaspeți, adîncește1 și mai mult prie
tenia de neclintit dintre popoarele 
noastre, care înaintează alături spre 
înfăptuirea țelului comun. Cu căldură 
frățească, cu inimile deschise vă 
spunem : „Bine ați venit în mijlocul 
nostru" 1

în gospodăriile agricole colective 
din raionul Salonta sînt de recoltat în 
acest an peste 24 000 de hectare ce
reale păioase, din care 22 540 hectare 
de grîu. Paralel cu executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor prași- 
toare, consiliul agricol raional, condu
cerile gospodăriilor colective și ale 
S.M.T.-urilor au luai o serie de măsuri 
pentru strîngerea și înmagazinarea re
coltei ia timp și fără pierderi.

Cum se desfășoară reparațiile și ce
lelalte pregătiri de recoltare? La S.M.T. 
Cefa, de pildă, conducerea stațiunii și 
organizația de partid s-au ocupat zi 
de zi de pregătirea parcului de ma
șini și tractoare. Cele 52 combine, 20 
de batoze și secerăiorile-legători au 
fost reparate și rodate și apoi recep
ționate cu mare grijă. Și la S.M.T. 
Ghiorac s-au terminat reparațiile. Atît 
la Cefa cît și la 
în curs instruirea
care vor lucra pe aceste mașini. Au 
fost luate măsuri ca toate combinele 
să lucreze în schimb prelungit, iar pe 
circa 40 la sută din tractoare să se 
asigure și schimbul II.

în același fimp, au fost reparate și 
mașinile de recoltat — secerăfori, co
sitori, batoze — pe care le 
48 de gospodării colective 
ion.

Pentru cerealele care nu se

colta cu combina se vor organiza 130 
de arii. De pe acum s-a prevăzut ca 
fiecare arie să fie dotată cu trioare, 
vînturăfori și selectoare pentru curăfi- 
rea cerealelor treierate. Consiliile de 
conducere ale gospodăriilor agricole 
colective au fost îndrumate să treacă 
la alegerea și instruirea colectiviștilor 
care vor lucra pe batoze. La gospo
dăriile colective din AAădăraș, Gepiu, 
Salonta de altfel s-a și făcut acest lucru.

Recolta este ferită de pierderi nu
mai după ce a fost transportată și de
pozitată în magazii bine curăjate și 
dezinfectate. în raionul Salonta sînt 4 
baze de receptionare: la Cefa, Batăr, 
Ținea și 
executiv 
frolat la 
curățate
zii. Ei au constatat că organele Co
mitetului de stat pentru valorificarea 
produselor agricole din raion s-au a- 
chitat conștiincios de această șarcină.

Zilele trecute comitetul executiv al 
consiliului agricol raional a definitivat 
planul de desfășurare a campaniei de 
recoltare pe fiecare gospodărie colec
tivă astfel îneît atunci cînd va începe 
strîngerea recoltei în 10—.12 zile să se 
termine secerișul și treierișul.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii'1

Salonta. Membrii comitetului 
al consiliului agricol au con
tată locului cum sînt reparate, 
și dezinfectate aceste maga-
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Turnee teatrale

Ghiorac este 
mecanizatorilor

vor re-
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Noi sate electrificate
ODORHEI (coresp. „Scînteii") — 

Recent în satele Bențid, Mihăileni, 
Bisericani și Bulgăreni, din raionul 
Odorhei, au fost terminate lucrările 
de electrificare. Numărul localități-

lor electrificate numai în primele 5 
luni ale anului în raion se ridică la 
15. In viitorul apropiat vor începe 
lucrările de electrificare în alte 11 
sate ale raionului.

De cîteva zile se află 
' în turneu prin țară un 
; colectiv al Teatrului de 
; comedie din Capitală.
• Din repertoriul teatrului 
I fac parte, printre altele, 
! piesele ;,Svejk în al doi- 
; lea război mondial" de 
' Brecht și „Prietena mea 
: Pix" de V. Em. Galan. 
i Turneul cuprinde locali- 
; tăjile Cluj, Oradea, Arad, 
1 Timișoara, Lugoj, Reșița,
> Oțelul Roșu, T. Severin, 
! Craiova, Tg, Jiu, Lupeni 
; și altele.
J Teatrul Național „Vasi-
> le Alecsandri" din lași 
I și Teatrul Național din 
I Cluj organizează între 30 
; iunie și 15 iulie a.c. un
• schimb de spectacole

Ediții bibliofile 
din opera 

iul Caragiale
; Cu prilejul comemo-
> rării a cincizeci de ani 
! de la moartea lui I. L.
! Caragiale, Editura pen- 
' tru Literatură a scos de 
S sub tipar o ediție bi« 
! bliofilă, tipărită înfr-o 

aleasă prezentare grafică
> in seria liliputană. Edifia 
! bibliofilă cuprinde patru 
( volume (formatul unui 
J volum este de 7/10 cm),
> apare în casetă și e ti-
> părită pe hîrtie ’ subțire 
J specială, cu copertă le- 
j gată în mătase 
» portretul autorului
> par sec. Volumul 
! prinde piesele de
; „O noapte furtunoasă", 
j „Conu Leonida fajă cu
> reacțiunea" și „O scri- 
! soare pierdută", volumele 
j II și III cuprind o selecție 
[. din schițele și momentele 
I lui Caragiale, 
I mul al 
! mintiri, 
’ firi.

și cu 
in ti-
I cu.
teatru

Printre siderurgiștii hunedoreni
iar volu- 

IV-lea cuprinde a- 
nuvele și pôves-

(Urmare din pag. I-a)

hunedoreni și siderurgiștii

fost în Uniunea Sovietică 
Simion Jurca, altul dintre

Tot
Editura 
colaborare cu

*
cu acest prilej, 

Meridiane, în 
Comisia

de co-

Procedee tehnologice moderne

frumoa- 
De mul- 
noastre, 
U.R.S.S..

In întreprinderile „Dîm
bovița" din București 
și Uzinele de piele și 
încălțăminte din Cluj, 
s-au folosit în producție 
noi tehnologii de prelu
crare a pieilor pentru 
fețe de încălțăminte. Se 
obțin astfel piei cu tușeu 
plăcui și în diferite cu-

lori. In sectorul indus
triei de încălțăminte se 
folosește metoda expe
rimentată de specialiș
tii de la Institutul de 
cercetări pielărie-cau- 
ciuc privind înlocuirea 
pieilor presate (bizon), 
cu piei iuft.

Au intrat în fabrica
ție noi sorturi : Itv-

călțăminte vulcanizată 
la întreprinderea „Nico
lae Bălcescu" din Capi
tală, încălțăminte, ex- 
traflexibilă la întreprin
derea „Dîmbovița" 
încălțăminte lipită 
fețe din hunting
„Flacăra Roșie’’-Bucu- 
rești.

și 
cu 
la

Cum e și firesc, în zilele premer
gătoare vizitei pe care o face în 
țara noastră delegația de partid și 
guvernamentală a U.R.S.S., hunedo- 
renii vorbesc mult și cu dragă ini
mă despre prietenia și colaborarea 
noastră cu Uniunea Sovietică, des
pre ajutorul și experiența sovietică. 
Hunedoara în întregul ei, combina
tul, viața și munca oamenilor poaT- 
tă în mod vizibil pecetea acestei 
mari prietenii. E vorba aci nu nu
mai de agregatele sovietice, ci și 
de legăturile strînse care s-au sta
bilit între 
sovietici.

— Am
— spune
șefii echipelor care au dat peste 
plan în prima decadă a lui iunie 
880 tone de fontă — am admirat a- 
colo nu numai feliïl de a munci al 
oamenilor sovietici, ci și nivelul lor 
înalt de cultură, ordinea, disciplina, 
felul prietenos în care se poartă unii 
cu alții.

Hunedoara, oraș în care cenușa 
din fum și noroiul fuseseră multă 
vreme stăpîne, desfășoară o vie ac
tivitate gospodărească, plantează 
pomi, desființează barăci vechi, își 
văruiește casele. încă din primă
vară, cetățenii străzii Brîncuși au 
chemat pe ceilalți la o întrecere, 
hotărîți să facă din strada lor o 
„stradă a primăverii". Am aflat că 
desenele gazetei respective de stra
dă sînt făcute de mîna lui Ștefan 
Tripșa, care stă chiar în casa de 
peste drum. Cînd l-am găsit, tînărul 
Erou al Muncii Socialiste lucrase la 
o intervenție pînă la trei noaptea, 
dar acum era odihnit, muncea la 
proiectul lui de diplomă de maistru. 
Și-a terminat cartea despre întreți
nerea cuptoarelor și, cu satisfacția 
pe care o încearcă orice autor, ne-a 
arătat-o gata tipărită. Pe prima pa
gină, primul nume pomenit era a- 
cela al lui Alexei Lîsîh, un metalur
gist din Zaporoje care l-a predat 
tainele cuptoarelor de 400.

— Era în '58, spune el, eu aveam 
pe atunci 26 de ani, iar Lîsîh avea 
mai mult de dublu, 53. N-am simțit 
diferența de vîistă, dar asta dato
rită lui : era și este foarte tînăr, 
atît de prietenos, atît de bun tova
răș, atît de cald, cum numai oame
nii sovietici știu să iie. Sper să se 
ivească vreun prilej să-l revăd pe 
tovarășul Hrușciov, adaugă el. L-am 
văzut mai de aproape la Congre
sul partidului nostru : e un om pe 
care îl simți alături de tine ; cînd 
îi citești cuvîntările, simți că acolo 
sînt exprimate de minune gîndurile 
și năzuințele oamenilor sovietici, 
felul de a judeca al comuniștilor, in
teresele oamenilor iubitori de pace.

Pășind în cabinele
mandă ale laminorului de profile 
650, întîlnești numeroși laminoriști 
care îi cunosc bine pe tovarășii lor 
sovietici.

— Și azi — spune inginerul Eme
tic Drăgan, fost strungar care a stu
diat în U.R.S.S. — în lecțiile pe care 
le predăm la cursurile de calificare 
folosim textele pe care le-au lăsat 
aci specialiști sovietici ca profeso
rul Goncear sau inginerul Boldîrev. 
Am pornit cu bine laminorul și da
torită lor. Anul acesta avem o de
pășire de 9 000 de tone peste plan, 
deținem steagul de secție fruntașă 
pe combinat, iar laminoarele noas
tre au fost pe semestrul doi al anu
lui trecut fruntașe pe ramură.

— Iți creștea inima să lucrezi cu 
asemenea oameni, îmi spune mane- 
vrantul principal Ștefan Constantin, 
de la postul 9. Și lor le plăcea să 
lucreze ou noi. Am fost la ei, la 
uzinele „Azovstal“, vreme de 3 luni 
și am văzut manevranți sau lami
natori care căpătaseră diplome de 
ingineri. Lucrează șase ore un 
schimb, au cel mai redus orar din 
lume, drămuiesc bine timpul liber, 
ca să poată învăța : învață de zor, 
învață cu mare plăcere, cu avînt.

— S-a întîmplat îmi spune ingi
nerul Nicolae Șerban, șeful secției 
de bluming, că 80 la sută dintre

colegii mei de la Harkov au ajuns 
să lucreze la Kramotorsk, de unde 
ne-au venit agregatele. Am rămas 
legai pe viață de acești oameni, 
anii cînd am studiat în U.R.S.S. al
cătuiesc una din cele mai 
se perioade ale vieții mele, 
te ori mă uit la laminatele 
acelea pe care le livrăm în
și mă gîndesc că aș porni după 
ele, să-mi mai văd prietenii odată-

In acest iunie primăvăratic, Hu 
nedoara tînără și primenită, în pli
nă dezvoltare, nu e numai un ora3 
al dezvoltării socialiste, ci și unul 
din nucleele de oțel ale prieteniei 
fierbinți, bărbătești de nedesfăcui, 
între oamenii muncii din țara noas
tră și frații lor, constructorii comu
nismului.

națională romînă pentru 
U.N.E.S.C.O., a tipărit in 
limba franceză un volum 
de „Opere" de Ion Luca 
Caragiale. Apărut în con
diții grafice deosebite, 
pe hirtie subțire specială, 
acest elegant volum de 
780 de pagini cuprinde 
piesele : „O noapte fur
tunoasă", „Conu Leonida 
iată cu reac/iunea", 
„O scrisoare pierdută", 
,D-ale carnavalului", „Nă- 
oasta", nuvele („O făclie 
de paști", „Cănuță om 
sucit", „La hanul lui 
Mînjoală" etc.) după 
care urmează o selecție 
din „momente". Au lost 
incluse în sumar și frag
mente din pamfletul 
„1907”. Prefața și note
le aparțin lui Silvian lo- 
sitescu.

in zilele vacanței 
de vară

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii"). — Zilele va
canței de vară 'vor adu
ce școlarilor din regiu
nea Brașov numeroase 
bucurii. Pentru ei se vor 
organiza frumoase și in
teresante drumeții și 
excursii. Astfel, 110 000 
de elevi din clasele I— 
IV vor participa la dru
meții de 1—2 zile în ca
drul regiunii. Aproape 
13 000 de școlari 
mari vor merge în 
cursii de mai multe 
prin regiune și prin 
Un număr însemnat 
elevi din clasele 
XI vor vizita 
fărji, iar timp de 5 zile 
litoralul Mării Negre.

Anul acesta, pe Valea 
Timișului, la Bran, Zizin, 
Budila, Predeal, Cisnădi- 
oara, Hăghig și în alte 
părți vor funcționa 30 de 
tabere și colonii. Aici 
vor fi găzduifi, în cinci 
serii, peste 18 000 de 
copii. Aproape 5 000 de 
pionieri din regiunea

mai 
ex- 
zile 

(ară. 
de 

VIII— 
Capitala

Brașov își vor petrece o 
parte a vacanței la mare 
sau în taberele situate 

alte regiuniîn

La Muzeul 
regional 

de artă plastică
CONSTANJA (coresp. 

„Scînteii"). — Muzeul 
regional de artă plastică 
din Constanța s-a îmbo
gățit cu noi opere de 
artă. De curînd, aici au 
fost aduse lucrările „Pe
licanii" de Octav Păn- 
cilă, „Himera apelor" de 
Paciurea etc. De aseme
nea, la expoziția deschi
să în sala Cazinoului au 
fost aduse noi lucrări 
aparfinind maeștrilor pic
turii romîneșli — N. To- 
nitza, Gh. 
alții.

In zilele 
in stațiunile 
ral, precum 
Constanța, se vor deschi
de noi expoziții de 
arfă. La Costineșfi, de 
pilda, se va deschide 
expoziția permanentă de 
plastică contemporană ; 
la Eforie-sud, Eforie-nord, 
Mangalia, Mamaia și Te- 
kirghiol se vor organiza 
noi și interesante expo
ziții de pictură contem
porană, fotografii artis
tice, artă populară și ar
tizanat, iar in sala Ca
zinoului din Constanța se 
va deschide expoziția 
retrospectivă I. Ross

Pefrașcu' și

ce urmează, 
de pe lito- 
și în orașul

Intrecere pe scenă
Zilele trecute, la în

treprinderea „Electro- 
aparataj" s-au întrecut pe 
scenă în cadrul concursu
lui organizat pe între
prindere, cele opt bri
găzi artistice de ațitajie 
din secții.

Primul loc în această 
întrecere l-au ocupat ar
tiștii amatori din secțiile 
chimică și montaj auto
mate.

A apărut revista „Probleme economics“ ^JL~_19Ê3
Numărul 5, pe anul 1962, al re

vistei „Probleme economice“ se 
deschide cu editorialul „încheierea 
colectivizării agriculturii — eveni
ment de însemnătate istorică în 
viața poporului nostru“. în conti
nuare revista publică 
„Țărănimea colectivistă 
societății socialiste" de 
„O treaptă superioară 
muncitorești-țărănești“ de C. GRI- 
GORESCU, „Dezvoltarea proprietă
ții obștești, cale principală pentru 
consolidarea economică-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole colec
tive" de P. CIUCIU și F. SZABO, 
Principii ale repartizării teritoriale

articolele : 
— clasă a 
I. ADAM, 
a alianței

a forțelor de producție" de I. G. 
FEIGHIN (U.R.S.S.); „îmbinarea ra
țională a diferitelor feluri de trans
port“ de A. SCHÄCHTER, „Aspecte 
ale dominației capitalului financiar 
în Romînia burghezo-mpșierească" 
de V. AXENCIUC, „Anlikeynesis- 
mul în economia politică burgheză 
contemporană“ de M. TODOSIA 
(Iași), „Cu privire la esența și ca
racterul intervenției statului în e- 
concmia țărilor slab dezvoltate“ de 
GHEORGHE DOLGU. Revista mai 
publică rubricile discuții, însem
nări, articole de critică și biblio
grafie, informații științifice, scrisori 
către redacție.

CINEMATOGRAFE: SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA : Patria (Bd. Ha- 
gheru 12—14). I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 
16), Floreasca (Str. I. S. Bach 2). Stadio
nul Dinamo (Șos. ștefan cel Mare), Gră
dina Progresul (Str. Ion Vidu 5). UN OM 
TRECE PRIN ZID : Republica (Bd. Ma- 
gheru 2), București (Bd. 6 Martie 6), Li
bertății (Str. 11 Iunie 75), Alex. Sahia 
(Cal. Văcărești 21). DUELUL N-A AVUT 
LOC rulează la cinematografele Maghe 
ru (Bd. Magheru 29), Elena Pavel (Bd. 
6 Martie 14), 8 Martie (Str. Buzeștl 9—11). 
POVESTE SENTIMENTALA rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (Str. Grl- 
gorescu 24), C'-tin David (Șos. Crîngașl 
42). FOCURI IN MUNȚI : Lumina (Bd. 
6 Martie 12). Unirea (Bd. 1 Mai 143). Olga 
Banele (Cal. 13 Septembrie 196). TOT 
AURUL DIN LUME rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (Cal. Victoriei 
48). BATRINUL ȘI MAREA : Central (Bd. 
6 Martie 2). POST RESTANT : Victoria 
(Bd. 6 Martie 7), Aurel Vlaicu (Șos. Co- 
trocenl *'
PENTRU COPII 
tembrie 
GHEAȚA : 
ză), 1 Mai (Bd. 1 Mal 322), Miorița (Cal. 
Moșilor 127). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie 18). UNDE NU AJUNGE DIA
VOLUL : Tineretului (13 Decembrie 
5—7). COMEDIANȚII : înfrățirea între 
popoare (Bd. Bucureștii-Noi). Flacăra 
(Cal. Dudești 22), Luceafărul (Cal. Ra- 
hovel, 118). ÎNVIEREA - ambele serii 
rulează la cinematografele Gh. Doja 
(Cal. Grlvlțel 80), 23 August (Bd. Dimi
trov 118), Stadionul Gluleștl (Șos Glu-

Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). 
: Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
DE VINA 7 rulează la cinema- 
Donea Simo (Str. Avrlg 1). AUS-

nr _9). PROGRAM SPECIAL 
dimineața : 13 Sep- 

(Str. Doamnei 9). RAZE PE 
13 Septembrie (după-amia-

Iești). CAVALERII TEUTONI — ambe
le serii : Cultural (Cal. Gri viței 196). ME
XICUL CÎNTA : Alex. Popov (Cal. Gri- 
viței 137). GARDIANUL : Grivița (Piața 
Ilie Pintilie 2) CĂLĂTORIILE LUI GUL
LIVER : V. Roaită (Bd. 1 Mai 57). CAR
MEN DE LA RONDA : T. Vladimlrescu 
(Cal. Dudești 97). TOM DEGEȚELUL : 
Munca (Șos. Mihai Bravu). COCOȘA- 
TUL — cinemascop : Popular (Str. Mă- 
tăsari 31). POMPIERUL ATOMIC : Arta 
(Cal. Călărași 153). 8 Mal (Str. Lizeanu 
19), G. 
MELBA 
CINE-I 
tograful
TERLITZ — ambele serii : 16 Februarie 
(Bd. 30 Decembrie 89). AGRAFA ALBA: 
Ilie Pintilie (Șos. Colentina 84). Drumul 
Serii (Str. Drumul Serii 30). DEPARTE 
DE PATRIE : N. Bălcescu (Cal. Rahovei 
151). ÎN NOAPTEA DE AJUN : G. Baco- 
via (Șos. Giurgiului 3). ȘOFERII IADU
LUI : 30 Decembrie (Cal. Ferentari 86). 
ANII FECIORIEI rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). 
EL HAKIM : Grădina V. Roaită (Bd. 1 
Mal 57).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
șl tehnică pentru pionieri și școlari. 
In jurul orei 20 transmisia spectacolului 
de la Teatrul de Operă șl Balet al R.P. 
Romîne. In Încheiere telesport șl ulti
mele itlrl.

RADIO, luni (8 iunie « Tinerețea ne e 
dragă — orele 9.00 — I o Lucrări de com
pozitori romîni — orele 10.30 - I • Mu
zică de cameră de Haendel — orele 11,30
— I o Jocuri populare — orele 13,00 — 
II • Muzică din opere — orele 14,03 — 
II • Laureațl ai primului Concurs inter
național „Ceaikovski“ — orele 15.10 — 
II e Muzică ușoară interpretată Ia chi
tară — orele 15,05 — 1 o Pagini orches
trale din opere - orele 16.30 - II • 
Mari ansambluri corale romînești și so
vietice — orele 17.15 - l a Muzică sim
fonică cerută de ascultători — orele 
18,05 — II • Fragmente din cele mai cu
noscute operete — orele 18.30 — I • Al
manah științific — orele 19.00 - I e So
liști șl formații de amatori — orele 19,0(1
— II • Ghid muzical - orele 19.40 — II 
• Noi interpret) de muzică populară — 
orele 20.15 — I • Cîntà Maria Lătărețu
— orele 20,45 — tl o Tribuna radio - 
orele 21.15 - 1 • Seară literară - orele 
21,30 — II • Noi înregistrări primite din 
partea Radiotelevlzfunli sovietice — ore
le 22,30 — I • Sonata pentru violoncel și 
plan de Șostakovicf — orele 23.15 — II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 19, 29 

șl 21 iunie : Vreme frumoasă șl căldu
roasă. cu cerul mai mult senin. Vint 
slab. Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între 12—22 
grade, iar maximele între 28—36 grade.
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FOTBAL „Cupa RL P. Romineii

partide :

Echipa de fotbal a Braziliei 
din nou campioană mondială

„Cupa UCECOM“ 
e revenit iui I. Cosma

ediție a cursei ci- 
„Cupa- UCE- 

sfîrșit cu totul 
Dinamovistul Ion Cos-

Aniversarea primului zbor 
al lui Aurel Vlaicu

La București, Galați, Cluj și Brașov au avut loc ieri sferturile 
de finală ale popularei competiții fotbalistice „Cupa R. P. Romîne". 
Din cele opt echipe — toate din campionatul categoriei A — s-au 
calificat în semifinale formațiile bucureștene Rapid, Steaua și Pro
gresul. Meciul Jiul — Steagul roșu, terminîndu-se la egalitate (4—4), 
se va rejuca astăzi, tot pe stadionul din Cluj.

Iată mai jos scurte relatări ale celor patru

Progresul — Petrolul 3—2
Meciul Progresul-Petrolul s-a dis

putat în „nocturnă" pe stadionul 
Republicii din Capitală, în prezența 
unui numeros public. Jocul a plăcut 
tuturor, prin desfășurarea sa pasio
nantă, prin ritmul viu în care au 
acționat ambele echipe.

In prima repriză, Progresul a do
minât mai mult și a înscris două 
goluri prin Dinulescu și Baboe. Pen
tru Petrolul a marcat Dridea. Și după 
pauză tot echipa bucureșteană are 
inițiativa. La un fault în careu co
mis de ploieșteni arbitrul dictează 
lovitură de 11 m în favoarea forma
ției bucureștene. loniță execută lo
vitura și înscrie. Progresul conduce 
cu 3-1. Cu 5 minute înainte de sfîr
șitul jocului, Petrolul reduce scorul 
prin Dridea.

de sfîrșitul prelungirii 
egalează (4—4).

nute înainte 
lor Dumitriu

Conform regulamentului, meciul 
se va Tejuca astăzi pe același sta
dion.

Steaua — Dinamo Bacău 3—1

Steagul roșu — Jiul 4
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Par

tida dintre Steagul roșu Brașov șl 
Jiul Petrila a avut o desfășurare pa
sionantă. în primul minut, Jiul bene
ficiază de o lovitură de la 11 me
tri, pe care o transformă Gabor. în 
minutul 11 
minutul 17 
cerea prin 
în minutul 
din 11 metri. Jiul ia din nou condu
cerea în minutul 32, prin Pavlovici. 
în minutul 35 Seredai egalează.

în repriza a doua nu se înscrie 
nici un punct. în prelungiri, Steagul 
roșu înscrie prin Necula. Cu 3 mi-

Necula egalează, iai în 
Steagul roșu ia condu- 
golul înscris de David. 
30 Gabor egalează tot

GALAȚI (coresp. „Scînteii") — 
Meciul a stîrnit un interes deosebit 
în rîndurile gălățenilor. Pe stadio
nul Dunărea s-au adunat pesțe 
16 000 de spectatori din orașele 
Galați, Brăila, F.ocșani și Bacău. A 
fost un joc frumos, cu multe faze 
palpitante la ambele porți.

In prima repriză Steaua a jucat 
mai legat și a acționat în viteză, 
reușind să înscrie de trei ori prin 
Voinea, Mateianu și Constantin.

în cea de-a Il-a repriză, echipa 
din Bacău a jucat mai decisă. îna
intașii străpung adesea apărarea 
bucureștenilor, dar Voinescu, atent, 
salvează. Singurul gol al băcăoanl- 
loi l-a înscris... Constantin, în pro- 
pria-i poartă.

Rapid. — Metalul 3—O
BRAȘOV (prin telefon). — Rapi- 

diștii au avut inițiativa în tot timpul 
primei reprize. Ei au deschis scorul 
în minutul 15, prin Gherghina, pen
tru ca după șapte minute să înscrie 
din nou, prin Georgescu. Ei au ra
tat însă numeroase alte ocazii favo
rabile. Echipa Metalul a jucat după 
pauză mai clar, mai organizat, a 
atacat continuu, dar înaintarea n-a 
putut finaliza. Rapidul majorează 
scorul la 3—0, în urma punctului 
înscris de I. Ionescu (min. 86).

SANTIAGO 
CHILE 17 
preș). — 
Braziliei a 

) J§ pentru a 
oară consecutiv 

! titlul de campi- 
rS oană mondială la 

i fotbal. în finala 
celei de-a 7-a edi

lii a Cupei „Jules Rimei", disputată 
ieri pe stadionul Naciönal din San
tiago, fotbaliștii brazilieni au învins 
cu scorul de 3—1 (1—1) selecționata 
R.S. Cehoslovace. Jocul, de un înalt 
nivel tehnic, a fost echilibrat în pri
ma repriză, cînd cehoslovacii au 
atacat periculos. După pauză însă, 
sud-americanii au preluat inițiativa, 
reușind să înscrie două goluri de
cisive.

Scorul a fost deschis de echipa

de 
(Agei- 

E chip a 
cîștigat 

doua

cehoslovacă, în minutul 11 cînd mij
locașul Masopust, venit în atac, a 
șutat impaiabil de la 6 metri. Ega- 
larea s-a produs în minutul 16 : 
.Didi a pasat lui Amarildo și acesta, 
dintr-un unghi dificil, a trimis min
gea în plasă. în repriza a doua 
Brazilia își mărește avantajul prin 
Zito (minutul 69), apoi în minutul 78 
centrul atacant Vava înscrie cel 
de-al treilea gol.

Arbitrul N. Latîșev (U.R.S.S.) a con
dus următoarele formații :

Brazilia : Gilmar — D. Santos, 
Mauro, N. Santos — Zito, Zozimo — 
Garrincha, Didi, Vava, Amarildo, 
Zagallo.

R. S. Cehoslovacă : Schroif — 
Tichy, Popluhar, Novak — Pluskal, 
Masopust — Pospichal, Scherer, Ka- 
draba, Kvasnak, Jelinek.

Cea de-a 7-a 
cliste internaționale 
COM" a avut un 
neașteptat.
ma, situat înaintea ultimei etape pe 
locul 10 în clasamentul general, la 
3’24” față de lideri, a reușit, printr-o 
îndrăzneață evadare, să cîștige eta
pa Brașov—București și să îmbrace 
pe stadionul Republicii tricoul gal
ben.

Clasamentul general individual : 1. 
I. Cosma. (Dinamo) 20h54’ll” ; 2. W. 
Ziegler (Dinamo) la 51” ; 3. K. Gazda 
(Start Varșovia) la 3’09”.

Pe echipe a cîștigat Dinamo, ur
mată de Start-V arșovia la 12’35” și 
Olimpia la 13’13”. (Agerpres)

Campionatul de rugbâ

Cu prilejul împlinirii a 52 de ani 
de la primul zbor făcut c'e pionierul 
aviației romînești, inginerul Aurel 
Vlaicu, duminică dimineața la mor
mintele lui Aurel Vlaicu și Traian 
Vuia, de la cimitirul Bellu din Capi
tală, a avut loc solemnitatea depu
nerii de coroane de flori din partea 
MinisteruluieForțelor Armate, Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și Direcției Aviației Civile.

*

In comuna Bănești, raionul Cîm
pina, regiunea Ploiești, la locul unde 
s-a prăbușit aeroplanul lui Aurel 
Vlaicu a avut loc o adunare la care 
au participat reprezentanți ai sfatu
rilor populare regionale și raionale, 
Ministerului Forțelor Armate, Avia
ției civile, precum și numeroși oa

meni ai muncii și cetățeni din îm
prejurimi.

★
în satul Aurel Vlaicu, regiunea 

Hunedoara, a avut loc un miting pe 
pajiștea din marginea satului, unde 
Vlaicu a încercat prima mașină de 
zbor concepută și construită de el.

La miting au luat parte mii c'e 
oameni ai muncii din satul Aurel 
Vlaicu și din localitățile din împre
jurimi. Grupuri de pionieri au de
pus flori la bustul lui Vlaicu, aflat 
lîngă casa în care a locuit, acum 
muzeu.

★
Un miting asemănător consacrat 

primului zbor al lui Vlaicu și Zilei 
aviației a avut loc și în comuna 
Traian Vuia, regiunea Banat.

(Agerpres)

FORMAȚIA T. S. K. A. - MOSCOVA A ClȘTIGAT
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA VOLEI MASCULINi»

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Du
minică la Moscova, în meci retur 
pentru finala „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin, echipa 
Ț.S.K.A. — ......................
cu 3—1

Moscova a obținut victoria 
(19—17 ; 11—15 ; 15—10 ;

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Ieri după-amiază pe stadionul 
clubului sportiv orășenesc din Timi
șoara a avut loc meciul amical de 
fotbal dintre echipele Chemie-Halle 
din (R.D. Germană) și Știința din lo
calitate.

De-a lungul partidei, cei care au 
avut mai multe ocazii de a înscrie 
au fost gazdele, însă au ratat. Sin
gurul punct al meciului a fost mar
cat de Georgescu în minutul 25 din 
lovitură de 11 m.

9

CONSTANȚA (prin telefon). 
Duminică și-a început turneul 
țara noastră echipa de fotbal Sedan 
(Franța) care a întîlnit la Constanța 
o selecționată divizionară de tineret. 
După ce la pauză scorul era „alb“, 
nici una din echipe nereușind să în
scrie vreun gol, în repriza secun
dă fotbaliștii francezi înscriu 
două puncte, în timp ce selecționata 
marchează doar unul. Scor final 2—1 
pentru oaspeți.

ÎN CITEVA RÎNDURI
Pe stadionul varșovian „Cea de-a 10-a 

aniversare" au luat sfîrșit duminică în
trecerile de atletism din cadrul tradițio
nalului concurs international „Memoria
lul Kusocinski". Un frumos succes a re
purtat reprezentanta tării noastre Iolanda 
Balaș, care a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu un rezultat de 1,85 m.

Marele maestru sovietic Tigran Petro
sian este noul lider al turneului candi- 
dațjlor la titlul mondial de șah. în runda 
a 23-a, Petrosian a cîștigat la Korcinoi, 
Gheller, cu negrele, a pierdut la 
iar Benkö a remizat cu Filip. A 
minată partida Keres — Tal.

■ft
SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). 

stadionul ,,Dinamo" din localitate 
loc întîlnirea de volei dintre 1 
Franța și Fulgerul-Suceava. Voleibaliștii 
suceveni au cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 3—1.

15—9) în partida cu Rapid București. 
Voleibaliștii sovietici au cîștigat tro
feul datorită unui set-averaj su
perior. Primul meci al finalei fusese 
cîștigat cu 3—2 de Rapid. Este pen
tru a doua oară cînd Ț.S.K.A. Mos
cova cucerește „Cupa campionilor 
europeni".

Reluat ieri, odată cu etapa a IX-a, 
campionatul republican de rugbi a 
programat meciuri destul de echili
brate, dar care, nu în toate cazurile, 
s-au încheiat cu victoria echipelor 
favorite. Singurul meci disputat în 
Capitală (Olimpia—Știința Bucu
rești) a permis primei formații să 
obțină victoria, deși ca valoare lotul 
învingătorilor este inferior celui al 
studenților. Scor : 11—9 (5—6).

Echipele Grivița Roșie și Steaua 
au amînat partida, avînd în vedere 
că duminica viitoare Grivița Roșie 
susține finala - ■
europeni“ cu 
Béziers.

în provincie, 
cheiat cu următoarele 
Petroșeni : Știința—Metalul
(3—0) ; Iași : 
3—0 (0—0) ; “ 
Știința 6—0 
Unirea 0—0.

„Cupei campionilor 
formația franceză

meciurile s-au în- 
rezultate : 

6—0 
Progresul—C.S.M.S. 

Timișoara : Dinamo— 
(3—0) ; Cluj : Știința—

în

o®o
Sosirea in Capitală a directorului 
general ad-interim al U.N.E.S.C.O.
Duminică seara a sosit în țara 

noastră, în vizită oficială, dl. René 
Maheu, director general ad-inte- 
rim al U.N.E.S.C.O.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de acad. 
A. Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, președintele Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
acad. Tudor Vianu, secretar gene
ral al Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O.

A fost de față Jean du Boisber- 
ranger, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București.

(Agerpres)

8 nf o r m a țiî
• Pentru ca tricotajele să fie prezen

tate cumpărătorilor într-o formă cît mai 
atrăgătoare se extinde sistemul de am
balare în pungi din material plastic. Anul 
acesta vor fi ambalate in acest fel peste 
16 milioane de tricotaje și ciorapi.

• Clubul sportiv orășenesc din Mediaș 
a inițiat un curs pentru instruirea ghi
zilor urmat de un grup de 25 pasionați 
ai turismului din această localitate. După 
terminarea cursului s-au organizat cîteva 
excursii sub îndrumarea noilor ghizi, la 
care au participat muncitori de la între
prinderile „Emailul roșu", „8 Mai” și 
„Vasia Vasilescu”. Au fost vizitate citeva 
locuri pitorești din împrejurimile Media
șului, Munții Făgăraș, Poiana Brașov, 
Stîna Berbecului și altele.

Fisher, 
fost a-

. — Pe 
; a avut 
F.S.G.T.

Capitală 
doua în- 
echipele 
Din nou

în 
e- 
F.

★
La ștrandul Tineretului din 

s-a desfășurat duminică seara a 
tîlnire de polo pe apă dintre 
R. P. Romîne și R. P. Ungare,
oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (0—0 î 2—2 : 0—0 ; 1—0).

★
După cum transmite agenția A.D.N., 

meciul retur desfășurat la Varșovia, 
chipa feminină de handbal în 7 a R.
Germane a întrecut cu scorul de 10—6 
(5—3) echipa R. D. Germane, calificîndu- 
se pentru campionatul mondial de la 
București. în primul meci, victoria reve
nise echipei R. D. Germane cu 4—2.

Rezultatele meciurilor din categoria B
Seria I. Ceahlăul — Știința Galați 1—0 ; 

C.S.O. Brăila — Prahova 1—1 ; Dinamo 
Galați — Rapid Focșani 1—3 ; Foresta — 
Dinamo Suceava 1—0 ; Flacăra — Carpați 
2—1 î C.S.M.S. Iași — Steaua roșie 4—0 i 
C.F.R. Pașcani — Poiana 4—0.

Portul — C.S.O. Craiova
Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
Govora — Dinamo Obor 2—0.

3—2 î Chimia
2—0 I Chimia

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 24 

din 17 iunie a.c.
Sel. R.P.R. tineret-Sedan (Franța)

Seria a Ii-a. C.S.M. Reșița — Știința 
București 3—2 ; Metalul București — Fa
rul 0—0 ; C.S.M. Mediaș — Tractorul 
0—0 ; Olimpia — C.F.R. Roșiori 1—1 i

Seria a IlI-a. Crișana — C.S.O. Baia 
Mare 2—1 ț Vagonul — C.S.O. Timișoara 
3—0 ; Mureșul — Arieșul 1—0 ; Recol
ta — Rapid Tg. Mureș 0—0 : Ind. Sîr- 
mei — C.F.R. Arad 3—1 ; C.S.M. Cluj — 
Crișul 0—1 î A.S.M.D. Satu Mare — Cor- 
vinul 2—0.

. . 2
Știința Timișoara-Chemie Halle (R.D.G.) 1 ------ J

2
2 
x 
1
1
1
1
2
1

Progresul-Petrolul
Dlnamo Bacău-Steaua
Metalul Tîrgoviște-Rapid
Ji'ul-Steagul Roșu 
Vagonul-C.S.O. Timișoara 
A.S.M.D. Satu Mare-Corvlnul 
Foresta-Dinamo Suceava
C.F.R. Pașcani-Poiana Cîmpina 
Dinamo Galați-Rapld Focșani 
Chimia Govora-Dinamo Obor

Timp de două 
zile, stadionul Ti
neretului din Ca
pitală a găzduit fi
nalele campiona
telor republicane 
școlare de atle
tism. Participare 
numeroasă (peste 
700 de concurenți) 
și rezultate de va
loare — iată, pe 
scurt, caracteris
tica acestor tradi
ționale întreceri 
atletice. O perfor
manță din cele 
mai bune a obți
nut, în proba de 
100 m plat. Ana 
Beșuan. Tînăra 
clujeancă a par
curs distanța în 
12,2 sec. (atît în 
semifinale cît și 
în finală). Aceeași 
atletă a alergat 
200 m plat în 25,5 
sec. Gabriela Ră- 
dulescu a sărit 
la lungime 5,51 m, 
ceea ce constituie 
un nou record al 
țării la categoria 
junioare II (15— 
16 ani). Un nou re
cord republican de 
junioare 
și eleva 
Frunză : 
plat.

Concurența și concurentele, în 
marea lor majoritate, au do
vedit o pregătire superioară.

a stabilit
Leontina
2 min. 16,3 sec. pe 800 m Singurul concurent din regiunea 

București prezent la finale (Alexan
dru Spiridon) a cîștigat titlul repu
blican la săritura în înălțime: 1,92 m.

------------ O® O------------

TELEGRAM I EXTER H E •
Val de arestări și represiuni 

antidemocratice în Spania
LONDRA 17 (Agerpres). — Gu

vernul spaniol reprimă cu cruzime 
pe organizatorii grevelor care au cu
prins în ultimele două luni regiunile 
de nord ale țării — transmite din 
San-Sebastian corespondentul ziaru
lui „Sunday Telegraph“. în ultima 
săptămînă poliția franchistă a ares
tat paste 150 de persoane. Nu se 
știe nimic despre soarta acestora.

Prin localitățile cuprinse de greve

circulă în autobuze huligani fasciști 
care convoacă întruniri și proferă 
amenințări la adresa minerilor gre
viști și a muncitorilor din întreprin
derile metalurgice. După asemenea 
întruniri huligani în uniforme de 
falangiști organizează adevărate vî- 
nători împotriva participanților la 
greve pătrunzînd cu forța în locuin
țele acestora.

o®o

O încercare de a. stăvili mișcareaJ
de eliberare în Zanzibar

NEW YORK 17 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului națio
nalist din Zanzibar, Abdul Rahman 
Mohammed, a fost condamnat, la 
16 iunie, la 15 luni închisoare. După 
cum anunță corespondentul agenției 
U.P.I., clădirea tribunalului în ziua 
pronunțării sentinței a fost înconju
rată, de trupe.

Abdul Rahman Mohammed, ares
tat în luna mai, împreună cu alți 
activiști politici și sindicali din or
dinul rezidentului englez, a fost 
condamnat pe baza învinuirii de a 
fi' organizat un „complot“.

Adevărata cauză a arestării lui 
Abdul Rahman Mohammed constă 
în faptul că partidul naționalist, pe

care îl conduce, cere lichidarea ad
ministrației coloniale engleze și a- 
cordarea imediată a independenței 
insulelor Zanzibar și Pemba.

Zădărnicirea premeditată de către 
Ministerul Coloniilor al Angliei a 
conferinței din aprilie cu privire la 
constituția Zanzibarului, convocată 
la Londra și care urma să stabileas
că între altele data proclamării in
dependenței, a provocat o explozie 
de indignare în Zanzibar. Autorită
țile coloniale au răspuns la aceasta 
prin arestări în masă.

„Pe insulele Zanzibar și Pemba 
a fost creat un stat polițist și s-a 
statornicit teroarea" — a declarat 
secretarul general al Federației sin
dicatelor progresiste din Zanzibar, 
Kamis Abdulla.

& prieteni sovietici ai poporului romîn, 
in jurul mesei rotunde

Un număr de tovarăși sovietici, care în ultimii ani 
au vizitat țara noastră, au răspuns cu amabilitate 
invitației de a se întîlni cu noi în jurul unei mese 
rotunde, în localul ambasadei R. P. Romîne din 
Moscova.

Au luat parte oameni de cele mai diferite profesii: 
muncitori și savanți, scriitori și artiști, militari și

ziariști. Mulți dintre ei au călătorit prin țara noastră 
în mai multe rînduri.

Toți au rămas cu amintiri de neuitat din timpul 
călătoriilor lor în Romînia. Pentru fiecare dintre ei 
numele țării noastre este legat de imagini scumpe, 
de nenumărate chipuri de prieteni.

— Am fost de cuiînd oaspetele 
frațiloi noștri de la Dunăre, invitat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care ne-a vizitat uzina anul tre
cut — ne spune tov. I. Krasikov, 
renumit oțelar de la uzina „Elektro
stal". Mi-ar fi cu neputință să vă 
împărtășesc în cîteva cuvinte toate 
impresiile pe care le-am cules. Pre
tutindeni am văzut roadele muncii 
poporului romîn. Romînia a făcut 
pași mari în industrializare și asta ne 
bucură. Uzinele ei noi sînt înzestra
te cu utilaj modern. Mi-au plăcut 
mult oțelăriile din Hunedoara, lami
norul de la Roman, uzinele „23 Au
gust" etc. Muncitorii romîni lucrea
ză cu însuflețire și se străduiesc 
să-și ridice necontenit calificarea 
profesională. Aproape în fiecare o- 
raș pe care l-am vizitat am văzut 
construcții noi și șantiere.

— Am auzit că aveți mulți prie
teni în rîndul oțelarilor romîni —• 
l-am întrebat pe tov. Krasikov.

— Am multi prieteni printre oțe- 
larii romîni de la Hunedoara, de la 
Pieșița... Prietenia noastră se întăreș
te în munca și colaborarea comună. 
La Hunedoara, de pildă, am împăr
tășit cu dragoste oțelarilor metodele 
noastre de muncă. Colaborăm și a- 
cum, după ce m-am întors acasă la 
„Elektrostal" Ne scriem și ne co
municăm experiența și gîndurile. 
Mă bucură vizita apropiată a dele
gației noastre de partid și guver
namentale în Romînia, care va în
tări și mai mult prietenia dintre 
popoarele romîn și sovietic. Nikita 
Sergheevici va aduce prietenilor 
romîni salutul nostru frățesc.

— Pe mine, cel mai mult m-au 
impresionat în Romînia întîlnirile cu 
oamenii — a intervenit scriitorul Ira- 
klii Andronikov. Tot timpul aveam 
senzația că mă găsesc într-o familie 
de prieteni. Nu voi uita niciodată 
o întîmplare care ml-a dezvăluit 

pregnant rădăcinile adînci și 
trăinicia prieteniei noastre. Toc
mai vizitam marile hale ale unei 
uzine bucureștene, cînd de mine 
s-a apropiat un muncitor mai în 
vîrstă, care m-a rugat să-l însoțesc. 
L-am urmat. După cîțiva pași, mi-a 
arătat un strung la care lucra un 
tovarăș al său mai tînăr, aproape 
un adolescent. Pe strung strălucea 
o tăbliță : „Krasnîi proletarii". „La 
strungul acesta — mi-a spus munci
torul în vîrstă •— am lucrat acum 
vreo zece ani. A fost unul dintre 
primele strunguri sovietice venite în 
țara noastră. Strașnică mașină. A- 
cum vreun an l-am încredințat ce
lui mai bun elev al meu. Și vă asi
gur că nu mă face de rușine. E 
fruntaș. Iar eu lucrez — și-mi arată 
în apropiere un alt strung — la 
mașina aceasta fabricată în țara 
noastră, la Arad". După cîteva clipe 
de tăcere a adăugat : „Fără strun
gurile sovietice n-ar fi fost posibil 
să avem strungurile noastre romî
nești". în aceste cuvinte era cu
prins un sens profund : forța rela
țiilor de tip nou existente între țările 
și popoarele noastre, forța priete
niei noastre întemeiate pe colabo
rare și ajutor reciproc. ...Ce-aș putea 
să vă mai spun ? Mi-a rămas inima 
în București, în orașul acesta lumi
nos, cu parcuri și grădini splendide...

— Cînd ați fost ultima oară în 
București ? — intervine artistul po
porului Iuri Zavadski, conducător 
artistic al teatrului Mossoviet.

— în 1960...
— Dacă 1-ațl vizita astăzi, nu l-ați 

mai recunoaște. Așa s-a întîmplat 
zilele trecute cu mine și cu Nazim 
Hikmet. Credeam că orașul îmi este 
binecunoscut — doar mai fuse
sem d® două ori în Romînia — dar 
vă mărturisesc că era cît pe-ăCi să 
cred că am nimerit în alt oraș. în 

jurul Palatului Republicii a fost ri
dicat un ansamblu arhitectonic de 
o rară frumusețe, unul din cele mai 
frumoase din cîte am văzut. Dar 
cartierul Floreasca ? Dar Calea Gri- 
viței ? Cocioabele de odinioară au 
dispărut, iar în locul lor au răsărit 
cartiere noi, cu case zvelte, luminoa
se, care alcătuiesc o minunată ar
monie de culori...

— Mă voi duce neapărat să văd 
noua înfățișare a Bucureștiului, a 
reluat Iraklii Andronikov. Nu numai 
dumneata, Iuri Alexandrovich dar 
și alți prieteni mi-au povestit des
pre aceste înnoiri impresionante. în 
Romînia se construiește cu mult bun 
gust, asta am remarcat și ultima 
oară cînd am vizitat țara.

Pentru noi, oamenii sovietici, vizita 
în țara dumneavoastră a unei dele
gații de partid și guvernamentale 
atît de reprezentative, în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov, înseam
nă un prilej în plus de a ne afirma 
prietenia și solidaritatea internațio
nală cu scumpii noștri irați din Ro
mînia. Nu există om sovietic care să 
nu-1 ii împuternicit pe Nikita Ser
gheevici să transmită poporului ro
mîn gîndurile și sentimentele noastre 
exprimate în aceste cîteva cuvinte : 
„Trăiască prietenia sovieto-romînă".

Ultimele cuvinte au fost pronun
țate în romînește. A fost un bineve
nit prilej pentru a ridica un pahar 
de vin romînesc în cinstea prieteniei 
popoarelor noastre.

— Aș vrea mai întîi să exprim 
prețuirea noastră, a oamenilor so
vietici, pentru activitatea multilate
rală care se desfășoară în Romînia 
în ce privește cunoașterea realități
lor din Uniunea Sovietică — a spus 
V. Pavlov, secretarul responsabil al 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mînă. Și membrii asociației noastră 

duc o activitate susținută pentru cu
noașterea de către oamenii sovietici 
a realizărilor poporului romîn, care 
ne bucură la fel de mult ca și pro
priile noastre succese. Uite, chiar zi
lele acestea se inaugurează în nu
meroase uzine și instituții din Mos
cova, Leningrad și alte orașe expo
ziții fotografice consacrate construc
ției socialismului în Republica Popu
lară Romînă. în preajma, ca și în 
timpul vizitei delegației, sînt pro
gramate la cluburile unor uzine 
manifestări închinate succeselor po
porului romîn. Există multe fapte e- 
moționante care ilustrează întărirea 
continuă a prieteniei dintre po
poarele țărilor noastre. Voi cita 
un singur exemplu. Acum vreun 
an am primit din partea bibliotecii 
raionale din Verhnîi Ustiug — un 
mic oraș din regiunea Vologda — 
cererea de a fi primită ca membru 
colectiv al asociației. De atunci 
pînă în prezent alte două colective 
din acest oraș — școala medie și 
școala muzicală — ah devenit

La această „masă rotundă" trebuia să ia parte și cosmonautul nu
mărul doi, Gherman Stepanovici Titov, care s-a bucurat de o 
primire atît de călduroasă în (ara noastră. Împrejurări legate de munca 
lui „stelară" l-au împiedicat să vină în mijlocul nostru. Și totuși a lost 
prezent. în timp ce se desiășura „masa rotundă", ne-a sosit din partea 
sa un mesaj plin de căldură și prietenie față de poporul nostru :

„In octombrie anul trecut, la invitația guvernului Republicii Populare Ro
mîne, am vizitat Romînia. Era o toamnă de aur, care bucura toata țara cu 
roadele ei bogate.

De oamenii muncii din București ne leagă cele mai frumoase amintiri. 
Ei au făcut din Capitala lor unul din cele mai frumoase orașe ale Europei. 
Mii de case noi impresionează prin frumusețea lor. Ele alcătuiesc noi și 
minunate ansambluri arhitecturale.

Imi amintesc de vizita făcută la Ploiești, de întîlnirile pline de 
cu muncitorii, tehnicienii și inginerii unei rafinării de petrol înzestrată 
mai înaintată tehnică. Ne-am bucurat aflînd că unele instalații complexe din 
întreprinderi petroliere au fost create de industria patriei noastre.

Romînia este o fără frumoasă și bogată. Dar principala ei avufie
poporul ei harnic, educat de Partidul Muncitoresc Romîn. Un popor ca acesta 
poate înfăptui orice feluri își propune.

Prietenia popoarelor sovietic și romîn 
este puternică, de neclintit, Sînt convins 
că ea se va întări și mai mult în timpul 
vizitei în Romînia frățească a delegației 
de partid și guvernamentale în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușciov”.

căldură 
cu cea

este

membre ale asociației. Și în înde
părtatul Verhnîi Ustiug se organi
zează seri închinate literaturii și mu
zicii romînești. Interesul pentru 
realizările culturii romînești este în 
continuă creștere printre oamenii 
sovietici...

— Pentru mine — a spus artista 
poporului Vera Marețkaia, ale cărei 
ereațli in spectacolele teatrului 

Mossoviet au rămas întipărite în a- 
mintirea publicului nostru — Romî
nia este sinonimă cu o viață tea
trală bogată, intensă, cu un public 
de teatru pasionat, exigent. Parcă 
retrăiesc acum emoția cu care am 
așteptat începerea primului nostru 
turneu în Romînia, în 1953... Eram 
parcă purtați pe sus de uraganul 
aplauzelor și ovațiilor. Și doar știți 
ce înseamnă aplauzele pentru un 
actor...

— Teatrul romînesc — adaugă 
Iuri Zavadski — și-a cucerit de mult 
aprecierea entuziastă a amatorilor 
de teatru din Uniunea Sovietică. 
Moscoviții mai vorbesc și astăzi cu 
admirație despre spectacolele pre
zentate acum cîțiva ani de Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". Numele 
unor artiști ca Birlic și Beligan, ale 
unor regizori ca Sică Alexandrescu 
șl Moni Ghelerter se bucură în rîn
durile oamenilor de teatru sovietici 
de o bună apreciere. Am găsit zi
lele trecute, cînd am participat la 
festivitățile comemorării lui Cara

giale, viața teatrală a Bucureștiului 
mai vie, mai interesantă, mai 
proaspătă ca oricînd...

Pe academicianul I, Petrovski, 
rectorul Universității „Lomonosov" 
din Moscova, cunoscut matemati
cian, îl preocupă, cum e și firesc, în
deosebi dezvoltarea legăturilor ști
ințifice dintre savanții sovietici șl 

romîni, dintre instituțiile de învă
țământ ale celor două țări.

— In cursul vizitei pe care am 
făcut-o la București mi-am dat sea
ma de pașii uriași pe care i-a făcut 
învățămîntul superior din țara dum
neavoastră. Pasiunea pentru ști
ință a cuprins, după cît mi-am 
putut da seama, pături largi ale 
poporului dv. O mare bucurie am 
avut întîlnindu-mă cu foști studenți 
și aspiranți ai mei care sînt azi ca
dre de valoare ale Instituțiilor dv. 
științifice. Colaborarea dintre oa
menii de știință sovietici și romîni, 
în special dintre matematicieni, 
printre care mă număr, dă de pe 
acum roade și va da roade și mai 
bogate în viitor.

— De patru ori am vizitat pînă 
acum Romînia și tot de atîtea ori 
am avut ocazia s-o descopăr din 
nou — ne-a spus A. Grebnev, re- 
dactor-șei adjunct al ziarului „Iz
vestia". Ultima dată am fost în Ro
mînia cu o lună în urmă. N-am mai 
recunoscut Bicqzul pe care-1 văzu
sem ultima dată sub forma unui 
șantier. Hidrocentrala e o realizare 
monumentală a muncitorilor și teh
nicienilor romîni. Cît de mult s-a 
dezvoltai Romînia în ultimii ani o 
dovedește faptul că în primăvara 
acestui an a fabricat al o sută mii
lea tractor. Noul m-a întîmpinat și 
la Bacău sau la Baia Mare care 
impresionează prin clădirile lor noi, 
ridicate într-un stil frumos, modern, 
l-am văzut pe maramureșeni în 
straiele lor pitorești la București, la 
lucrările Marii Adunări Naționale 
consacrate încheierii colectivizării 
agriculturii — eveniment important 
în istoria poporului romîn — i-am 
auzit cu bucurie vorbind la ei a- 
casă despre succesele și perspec
tivele lor de viitor.

Un fapt semnificativ : în Maramu
reș se întorc tot mai mulți oameni 
alungați cîndva de groaznica să
răcie care domnea pe aceste me
leaguri. M-am întîlnit ou unul din 
ei. îl chema Dănilă Gh. A emigrat 
cu o jumătate de veac în urmă. O 
viață de om a lucrat la minele din 
Pennsylvania, a locuit într-o baracă 
și a îndurat suferințele șomajului. 
In satul său, Tiream, Dănilă și-a gă
sit, după o viață de muncă și mi
zerie, adevărata fericire.

Scriitorul A. Salînski, secretar al 
Uniunii scriitorilor sovietici, a vi
zitat Romînia în cadrul unei dele
gații de dramaturgi.

— M-am convins cu acest prilej 
— ne spune — cît de trainice și a- 
dînci sînt sentimentele de prietenie 
și dragoste frățească pe care po
porul romîn le nutrește față de po
poarele sovietice. Am întîlnit oameni 

inimoși și sinceri și vă mărturisesc 
că nici o clipă nu m-am simțit de
parte, cu toate miile de kilometri 
care ne despărțeau de Moscova 
noastră dragă. Această distanță 
ne-au umplut-o ou prisosință priete
nii noștri romîni.

Interesante au fost schimburile de 
păreri pe care le-am avut la Uniu
nea Scriitorilor din București cu 
dramaturgii romîni. Asemenea întîl- 
niri constituie un mijloc eiicace de 
întărire a colaborării între cele 
două literaturi frățești. Căci în iața 
noastră stă o sarcină iundamentală: 
prezentarea cît mai multilaterală și 
veridică a chipului omului nou.

— Romînia a făcut un salt uriaș 
de la eliberarea sa și pînă azi — 
spune generalul maior I. Makeev, 
care a luat parte la bătăliile pen
tru eliberarea teritoriului țării noas
tre.

...Parcă văd Romînia din august 
1944. în Botoșani și Dorohoi, pe unde 
își avea traseul unitatea noastră mi
litară, întîlneam în cale sate sărace, 
oameni apăsați de o cruntă exploa
tare, de lipsuri și nevoi. Oamenii a- 
ceștia ne-au întîmpinat cu dragos
te : în îmbrățișările lor, în micile 
buchețele ou flori pe care ni le în
tindeau se revărsau nădejdile lor 
de viitor.

...Dar asta a fost cu aproape opt
sprezece ani în urmă. Nu de mult 
am avut ocazia să vizitez din nou 
Romînia. Am trecut prin aceeași 
Moldovă, dar în locul satelor să
race am întîlnit de astădată gos
podării colective înfloritoare, oa
meni care duc o viață nouă, cu un 
nivel de trai și de cultură mult cres
cut. înfr-un cuvînt, am descoperit 
o cu totul altă imagine decît aceea 
pe care o cunoșteam. Mi-a fost plă
cut să fac o comparație cu trecutul 
și m-am bucurat pentru prietenii 
romîni.

Cunosc sentimentele pe oare le 
nutresc foștii ostași sovietici care 
au trecut cîndva pe meleagurile ro
mînești și au luptat cot la cot cu 
ostașii romîni împotriva cotropitori
lor hitleriști. Ei, ostașii sovietici, do
reau ca Romînia să devină o țară 
cu un popor liber și bogat, o țară 
pe cît de puternică economicește, 
pe atît de frumoasă. Sîntem fericiți 
că dorințele noastre se împlinesc.

Ascultîndu-i pe interlocutorii noș
tri am avut senzația că stăm de vor
bă cu milioanele de prieteni pe care 
țara noastră îi numără pe întreg 
cuprinsul țării constructorilor comu
nismului.

V. BÎRLADEANU
A. MUNTEANU
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Un înflăcărat luptător comunist
In legăfură cu intensificarea activități teroriste a O.A.S.

m PENTRU DEZARMARE
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La Delhi s-a deschis conferința pentru problemele 
luptei împotriva înarmărilor nucleare

DELHI 17 (Agerpres). — TASS trans
mite : La Delhi s-a deschis Conferinfa 
pentru problemele luptei împotriva 
înarmărilor nucleare, convocată 
fiativa Comitetului executiv al 
lui păcii „Mahatma Gandhi“.

La ceremonia deschiderii au 
pat S. Radhakrishnan, președintele In
diei, Z. Husein, vicepreședintele Indiei, 
primul ' ministru Jawaharlal Nehru, 
membri ai guvernului Indiei, invitați 
din străinătate, depufafi, diplomafi, 
ziariști.

Congresul a fost deschis de dr. Ra
jendra Prasad, fostul președinte al In
diei, care a subliniat că numai dezar
marea generală și totală, Interzicerea 
producerii șl a folosirii armei atomice, 
încetarea experiențelor nucleare, dis
trugerea rezervelor existente de arma
ment nuclear, pot servi cauza păcii în 
întreaga lume.

A luat apoi cuvînful Radhakrishnan, 
președintele Indiei, care 
este necesar să se pună

din ini- 
Fronfu-

partid-

a declarat că 
capăt războiu-

capot„Sa se pună 
experiențelor efectuate 
de S. U. À. în Pacific!"
RANGOON 17 (Agerpres). — Peste 

3 000 de locuitori ai capitalei Birma- 
niei au participat la mitingul organizat 
de Consiliul birman pentru dezarmare. 
Ei au votat în unanimitate o rezolu
ție în care se spune: „Sprijinim înfru- 
toful și salutăm Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace. A- 
cest congres istoric va contribui la 
crearea unei lumi fără războaie și fără 
arme“.

Intr-o rezolufie specială, parficipan- 
jii la miting au condamnat cu mînie 
experiențele nucleare pe care le efec
tuează guvernul S.U.A. Cerem, se spu
ne în rezolujie,. să se pună capăt ime
diat experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în Cosmos și sub pămînt. 
Exploziile nucleare pe care S.U.A. in
tenționează să le efectueze la mare 
altitudine constituie o crimă groaznică 
împotriva omenirii.

lui ca mijloc de rezolvare a probleme
lor internationale nereglementafe. Omul 
este capabil să controleze mersul isto
riei, a arătat președintele. Războiul nu 
este inevitabil. Va veni o zl cînd vom 
Instaura o lume fără războaie, fără a- 
nalfabefism, fără boli. Radhakrishnan 
și-a exprimat speranja că conferința 
de la Geneva va apropia lumea de 
dezarmarea generală și totală. Pre
ședintele Indiei a condamnat experien
țele nucleare efectuate în prezent în 
Oceanul Pacific de căfre S.U.A.

Au fost primite telegrame cu urări 
de succes din partea unor remarcabili 
oameni de șfiinfă, care se pronunță 
activ pentru pace, cum sînf L. Pauling 
(S.U.A.), lordul Bertrand Russell (An
glia), M. Keldîș (U.R.S.S.) și aljil.

700 de oameni de știință 
americani iși spun cuvintul
NEW YORK 17 (Agerpres). — In 

prezent, la hotelul „Baltimore“ din 
New York, are loc conferința națio
nală a oamenilor de știință, parti
zani ai păcii, convocată de o nouă 
organizație — „Congresul oameni
lor de știință pentru salvarea ome
nirii". Țelul acestei organizații este 
să „unească energia oamenilor de 
știință în promovarea unui program 
pozitiv de luptă pentru pace". La 
conferință iau parte aproximativ 
700 de oameni de știință.

Cunoscutul medic Albert Szent- 
György, laureat al Premiului Nobel, 
a condamnat la conferință planurile 
militare ale S.U.A.

G.P.R.Â. a cerut convocarea unei ședințe 
extraordinare a consiliului Ligii Țărilor Arabe

CAIRO 17 (Agerpres). — Repre
zentantul algerian în Liga Țărilor 
Arabe a declarat că ultimele eve
nimente din Algeria silesc guver
nul provizoriu al Republicii Alge
ria să ceară Ligii Țărilor Arabe 
convocarea unei ședințe extraordi
nare a consiliului Ligii.

Cauzele care au determinat gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria să facă această cerere Ligii 
Arabe, a spus el, sînt : amploarea 
activității teroriste desfășurate de 
O.A.S. împotriva poporului algerian,

neîndeplinirea de către guvernul 
francez a condițiilor acordului de la 
Evian care prevede să se pună ca
păt crimelor barbare săvîrșite de 
O.A.S., amenințările O.A.S.-ului de 
a desprinde o parte din teritoriul 
algerian unde să instaureze domina
ția colonialiștilor francezi, necesita
tea urgentă a unor contramăsuri 
corespunzătoare din partea popoare
lor arabe care trebuie să ia o pozi
ție fermă în sprijinul poporului 
algerian.

-------------O®O-------------

Regimul dictatorial 
in fața unor serioase

CIUDAD DE GUATEMALA 17 
(Agerpres). — în Guatemala se re
simt efectele unor grave dificultăți 
financiare datorită politicii eeono-

A

din Guatemala 
dificultăți financiare 

mice a guvernului Ydigoras, corup
ției cercurilor guvernamentale. După 
cum transmite agenția Prensa La
tina, referindu-se la cifre oficiale 

■date publicității la Ciudad de Gua
temala, pînă la sfîrșitul acestui an 
deficitul bugetului de stat se va ri
dica la 12 milioane quezals. Acest 
deficit, la care urmează să se adauge 
80 milioane de quezals, reprezentînd 
datoriile guvernului în străinătate, 
este egal cu un sfert din întregul 
buget al țării.

Potrivit agenției, în scopul de a e- 
vita o prăbușire economică, guver
nul Ydigoras a lansat o serie de îm
prumuturi interne și a cerut din 
străinătate împrumuturi prin inter
mediul cărora monopolurile străine 
își intensifică dominația asupra eco
nomiei țării.

e

Acțiuni dușmănoase 
ale guvernului tailandez 

împotriva camDodgici
(Agerpres). — Cam- 
este de mai multă 

acțiunilor dușmă-

Cererile opiniei publice din Anglia

LONDRA 17 (Ager
pres). — „Cerem în
cetarea Imediată a 
experiențelor nuclea
re !", „Sîntem pentru 
dezarmarea generală 
și împotriva armei nu
cleare și a bazelor de 
orice fel „Sîntem 
împotriva participării 
Angliei la blocuri mi
litare și pentru o po
litică externă indepen
dentă !" — aceste lo
zinci domină sala pri
măriei cartierului lon
donez Saint Paneras, 
unde s-a deschis sîm- 
bătă cea de-a patra 
conferință anuală a 
organizației partiza
nilor păcii din Anglia 
„Mișcarea pentru de
zarmarea nucleară”.

Delegații la confe
rință au adoptat în 
unanimitate un docu
ment-program în care 
sînt expuse obiective
le și earcinile organi
zației pe anii 1962—63. 
în acest document in
titulat „Declarație cu 
privire la politica pe 
anii 1962—63" ee ara
tă că în prezent tre-

bule să se insiste și 
mai mult pentru obți
nerea „interzicerii ge
nerale a armei de ex
terminare în masă". în 
document se cere gu
vernului englez să re
nunțe la experimenta
rea, producerea și fo
losirea armei nuclea
re, să nu pună la dis
poziția trupelor străi
ne baze pe teritoriul 
Angliei, să iasă din 
N.A.T.O., C.E.N.T.O. și 
din celelalte blocuri 
militare, să renunțe la 
planurile aderării la 
Piața comună.

Documentul cere, de 
asemenea, ca guver
nul să ducă o politică 
îndreptată spre reali
zarea dezarmării ge-

nerale și slăbirea în
cordării internaționale 
și se pronunță pen
tru crearea unor zone 
denuclearizate în Eu
ropa centrală și în 
alte regiuni ale lumii, 
precum și pentru re
glementarea pașnică 
a problemei Berlinului 
occidental și recu
noașterea R.D.G. și a 
frontierei Germaniei 
pe Oder-Neisse.

în dimineața de 16 iu
nie, în fata ambasadei a- 
mericane din Londra s-au 
strîns peste 100 de șco
lari pentru ca In numele 
copiilor englezi să ceară 
încetarea experiențelor 
nucleare efectuate de 
Statele Unite în Oceanul 
Pacific.

Comenfînd răspunsul lui N. S. Hrușciov la scri
soarea unor fruntași laburiști, membri ai parlamen
tului englez, unul din autorii acestei scrisori, Shin- 
well, a declarat : „Consider că acesta este un răs
puns înfelept. în el se confirmă că defectarea (ex
ploziilor nucleare — n. r.J, este întrufoful posibilă 
și că nu trebuie să se recurgă la inspecție pe o 
bază respinsă de Rusia”.

S. U. A. sporesc cheltuielile militare
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

TASS transmite :
în stenograma cuvîntării rostite 

la 15 iunie de ministrul de război 
al S.U.A. McNamara, în fața absol
venților universității din Michigan, 
cuvîntul „dezarmare" este întrebuin
țat o singură dată. în schimb, cu- 
vîntarea abundă în termeni ca „pu
ternice forțe nucleare", „sistemul. 
țelurilor războiului nuclear", „carac
terul războiului nuclear", „apărarea 
nucleară a N.A.T.O. pe bază globală" 
etc.

„Noi, și-a început McNamara cu- 
vîntarea, nu putem spera în atinge
rea scopurilor noastre dacă nu vom 
porni de pe poziții de forță. O parte

---------- oeo

a acestei forțe trebuie să o consti
tuie forța militară.

Problema centrală care stă în pre
zent în fața N.A.T.O. o constituie 
rolul strategiei nucleare".

McNamara a subliniat că guvernul 
american este pregătit să continue 
cursa înarmărilor nucleare. în vii
torul exercițiu financiar (care în 
S.U.A. se începe la 1 iulie — N. R.), 
a relatat McNamara, Statele Unite 
și-au planificat să cheltuiască pen
tru înarmarea nucleară aproximativ 
15 miliarde de dolari.

încercînd să justifice într-un fel 
cursa înarmărilor, ministrul ameri
can a încercat să-și sperie audito
riul cu inexistenta „amenințare co
munistă“.

Rusk despre neînțelegerile dintre aliații atlantici
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Secretarul de Stat al S.U.A., Rusk, 

a declarat la 16 iunie în cursul unei 
convorbiri radiotelevizate pe care, a 
avut-o cu senatorul Keating că în 
cadrul „comunității occidentale" au 
loc „frămîntări considerabile". Rusk 
a încercat să explice divergențele 
dintre aliați prin aceea că S.U.A. 
și țările vest-europene „ar deschide 
un nou capitol în istoria lor" și că 
anumite neînțelegeri sînt inevitabi
le. Rusk a subliniat că unul din 
țelurile apropiatei sale călătorii în

Europa va fi de a lămuri și înțelege 
cauzele acestor „frămîhtări conside
rabile".

Senatorul l-a întrebat pe Rusk 
care sînt după părerea acestuia prin
cipalele deosebiri dintre politica ex
ternă a guvernului Eisenhower și 
cea a guvernului Kennedy. Rusk a 
d'eclarat că politica externă a Sta
telor Unite a fost și rămîne „națio
nală și bipartizană“ prin caracte
rul ei și că de aceea nu vede deo
sebiri cît de cît importante între 
politica externă a guvernului actual 
și a celui precedent.

Păturî tot mai largi ale populației din Republica Federală Ger
mană participă la acțiuni de masă împotriva militarizării țării, înar
mării Bundeswehrului cu arme atomice, împotriva anțpiasării de baze 
pentru rachete pe teritoriul vest-german. în fruntea acestor ac
țiuni se situează membri ai marilor sindicate, care cer, peste capul 
liderilor de dreapta ai partidului social-democrat, să se pună capăt 
politicii aventuriste și primejdioase a N.A.T.O.

Fotografia înfățișează unul din numeroasele „marșuri antiatomice" 
organizate de partizanii păcii din R.F.G.

Alegai parlamentare în CanaOa

BANGKOK 17 
bodgia neutră 
vreme obiectul 
noase din partea Tailandei. Observa
torii apreciază că, în prezent, rela
țiile dintre cele două țări s-au agra
vat considerabil datorită unui litigiu 
de frontieră. Este vorba de ocuparea 
samavolnică de către Tailanda a 
unei porțiuni de teritoriu cambod
gian, pe care se află ruinele faimo
sului templu Preah Vihear. Acest 
litigiu a fost recent judecat de tri
bunalul internațional de la Haga, 
care a dat cîștig de cauză Cambod
gien

Agenția Associated Press rela
tează că primul ministru tailandez, 
Sărit Thanarat, care efectuează în 
prezent, împreună cu familia regală, 
un turneu de inspectare a trupelor 
tailandeze și americane din regiunile 
de frontieră, a declarat că Tailanda 
va face uz de forță pentru a împie
dica Cambodgia să-și 
suveranitatea asupra 
ționate. El a ordonat 
întăriri militare la 
Cambodgia.

redobîndească 
regiunii men- 
trimiterea de 
frontiera cu

împreună cu po
porul bulgar, cu 
oamenii muncii 
de pretutindeni, 
poporul nostru 
cinstește memoria 
lui Gheorghi Di
mitrov, înflăcărat 
revoluționar pro
letar, dîrz luptător 
împotriva fascis
mului și războiu
lui, de la a cărui 
naștere se împli
nesc astăzi 80 de 
ani.

Gheorghi Dimi
trov, unul din în
temeietorii Parti
dului Comunist 
Bulgar, . eminent 
militant al mișcă
rii comuniste in
ternaționale, și-a 
consacrat întreaga 
sa viață luptei 
oamenilor muncii 
bulgari împotriva 
exploatării și asu
pririi, măreței 
cauze a comunis
mului.

Gheorghi Dimi
trov s-a născut la 
18 iunie 1882 în- 
tr-o familie de 
oameni 
fragedă 
pograf, 
menilor 
regimului burghez și, luminat de 
ideile socialismului care pătrundeau 
tot mai adînc în Bulgaria, ia parte 
la lupta lor pentru pîine și drepturi.

în 1902, Gheorghi Dimitrov a in
trat în rîndurile partidului social
democrat din Bulgaria și, împreună 
cu Dimitar Blagoev, a fost printre 
fondatorii partidului socialist de 
stînga — al „tesniacilor“ — care mai 
tîrziu a devenit Partidul Comunist 
Bulgar. Ca împuternicit al partidu
lui socialist al tesniacilor, el a luat 
parte în 1912 la Congresul al II-lea 
al partidului social-democrat din 
Romînia. Trei ani mai tîrziu, Gheor
ghi Dimitrov a participat la cea de-a 
Il-a conferință socialistă interbalca- 
nică, ținută la București.

Din momentul victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, Di
mitrov a sprijinit consecvent cauza 
ei, a luptat pentru triumful leninis
mului. El a participat la Con
gresul al II-lea al Internaționalei 
Comuniste. Plecînd ilegal din Bul
garia cu o barcă, Dimitrov și tova
rășii săi au fost aruncați de furtună 
pe țărmul romînesc. Arestați de si
guranță, 
tărît al 
menilor 
din alte 
putut să-și 
Moscova.

în condițiile avîntului revoluțio
nar, generat de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, în septem
brie 1923 a avut loc în Bulgaria o 
insurecție armată împotriva dicta
turii fasciste a lui Țankov. împreu
nă cu Vasil Kolarov și alți revolu
ționari, Gheorghi Dimitrov s-a aflat 
in fruntea Comitetului revoluționar 
central, dînd dovadă de dîrzenie și 
devotament neclintit față de cauza 
clasei muncitoare. Deși înăbușită de 
puterea fascistă, insurecția a jucat 
un rol important în educarea poli
tică a oamenilor muncii bulgari în

familie 
săraci, 

tinerețe, 
cunoaște 
muncii

ca muncitor 
viața grea a oa- 

bulgari în timpul

în urma protestului ho- 
guvernului sovietic, al oa- 
muncii din țara noastră și 
țări, au fost eliberați și au 

continue drumul spre

Astăzi au loc în Canada alegeri 
parlamentare, pentru o nouă Cameră 
a Comunelor și un nou prim-ministru. 
Cele cinci partide — conservator, li
beral, creditul social, noul partid de
mocrat și partidul comunist — au pre
zentat peste o mie de candidaturi 
pentru cele 265 de locuri ale Came
rei. Campania electorală, care a do
minat în ultima vreme via|a politică 
a fării, a prilejuit o conturare și mai 
pronunfată a pozițiilor pe care se si
tuează aceste partide față de proble
mele

Din 
rafia 
nută, 
partide burgheze — conservator și li
beral. Atît în economia cît și în orien
tarea politică a Canadei s-a făcut fot 
mai simfită influenfa capitalului din 
S.U.A. An de an, monopolurile 
americane și-au extins și întărit po
zițiile în economia canadiană. Lor le 
aparfine, de pildă, 60 la sută din pro- 
duefia industrială a Canadei, iar în 
unele ramuri industriale procentul a- 
junge la 80-90 și chiar 100 la sută. 
Investițiile americane în Canada se ri
dică la cifra uriașă de 17 bilioane de 
dolari — cel mai mare volum de capi
tal american investit în vreo (ară. Șo
majul, devenit cronic, cuprinde aproape 
500 000 de canadieni și asta fără a mai 
socoti pe cei ce lucrează numai tem
porar.

O problemă mult dezbătută în cam
pania electorală este aceea a Piefei 
comune — care amenință să producă 
noi dificultăfi economice Canadei. în- 
tr-adevăr, dacă Anglia va adera la Pia- 
fa comună, sistemul preferential al ta
xelor (aplicat în cadrul Commonwealfh- 
ului), va fi treptat desființat, ceea ce 
se va răsfrînge dureros asupra vînzării 
mărfurilor canadiene în Anglia, de 
obicei în valoare de 1 miliard de do
lari. In (ară crește rezistenta fată de 
Piața comună care, îngusfînd debu- 
șeurile pentru comerful canadian, ar 
duce la scăderea producției în unele 
ramuri și la creșterea șomajului.

Masele largi populare se pronunță 
împotriva intenției Canadei de a intra 
în „clubul nuclear". în funefie de a- 
ceasfă stare de spirit, ambii lideri ai 
partidelor conservator și liberal — Die
fenbaker și Pearson — s-au pronunfaf 
împotriva armei atomice, dar au avut 
grijă să formuleze anumite rezerve. Și 
în timp ce ministrul de externe, H. 
Green, afirmă că guvernul nu urmărește 
să posede arma nucleară, ministrul apă
rării, Harkness, se pronunță pentru do
tarea armatei canadiene cu aceasta 
armă. Fapt este că la Borgark, pe fe-

interne și externe ale tării. 
1867, cînd s-a format confede- 

canadiană, puterea a fost defi- 
cu alternări, de cele două mari

ritoriul canadian, a fost instalată o bază 
americană pentru rachete.

La alegeri participă și Partidul Co
munist din Canada, în a cărui platfor
mă electorală sînt expuse clar proble
mele păcii, a independenței naționale, 
a unei politici externe de neutralita
te, a apărării intereselor vitale ale oa
menilor muncii. In circumscripțiile unde 
nu prezintă candidați, partidul comu
nist sprijină pe candidați! noului partid 
democrat. Acesta a fost constituit anul 
trecut prin fuzionarea a două orga
nizații sindicale : Lumea muncitoreas
că canadiană și Federația cooperatistă 
a Commonwealth-ului. în ciuda lacu
nelor pe care le are programul aces
tui partid, comuniștii canadieni îl sus
țin pentru a majora numărul de vo
turi împotriva partidelor burgheze.

B. R.

•o «o

Demonstrații în Republica Sud-Africană 
împotriva legilor rasiste

NEW YORK 17 (Agerpres). — în 
Republica Sud-Africană ia amploare 
valul de proteste împotriva legii fas
ciste cu privire la așa-zisul „sabo
taj“, lege care a fost definitivată la 
15 iunie de către parlamentul Re
publicii Sud-Africane. Populația a- 
fricană băștinașă, precum și toți oa
menii progresiști din țară, înfierează 
guvernul rasist al lui Verwoerd și 
cer abrogarea imediată a acestei legi 
draconice.

După cum informează corespon
dentul din Johannesburg al agenției 
Associated Press, la 16 iunie un grup

de demonstranți au străbătut stră
zile orașului Durban purtînd panouri 
pe care era scris : „Luptați pentru 
restabilirea legalității“.

Sub lozincile „Interziceți legea cu 
privire la sabotaj I“ „Jos Ver
woerd I“, elevii școlii tehnice din Jo
hannesburg au organizat la 16 iu
nie o demonstrație pe una din stră
zile principale ale orașului.

Ziarul „DAILY MAIL“, care a- 
pare la Johannesburg, a publicat o 
scrisoare semnată de opt scriitori 
în care se condamnă vehement le
gea cu privire la „sabotaj“.

vederea luptei de mai tîrziu împo
triva fascismului și a fost un punct 
de cotitură în dezvoltarea Partidului 
Comunist Bulgar.

Smulgîndu-se din mîinile reacțiu- 
nii bulgare, care l-a condamnat apoi 
în lipsă la moarte, Dimitrov a fost 
silit să părăsească Bulgaria, conti- 
nuîndu-și lupta în emigrație. El a 
activat intens în Comitetul Executiv 
al Internaționalei Comuniste,, căreia 
i-a revenit un rol de seamă în mobi
lizarea oamenilor muncii în lupta 
împotriva fascismului și războiului.

A rămas ca un memorabil mo
ment al luptei antifasciste procesul 
de la Leipzig, înscenat de fasciști 
lui Gh. Dimitrov în anul 1933, unde 
cu curaj și demnitate el a devenit 
din acuzat acuzator, transformînd 
procesul într-un proces al fascis
mului. Solidaritatea oamenilor mun
cii din țara noastră, care și-au ri
dicat glasul alături de oamenii îna
intați de pretutindeni în apărarea 
tovarășului Dimitrov, și-a găsit ex
presie în mesajul de salut trimis de 
către C.C. al P.C.R. în care se spu
nea : „Pentru masele muncitoare 
din Romînia... pentru masele mun
citoare din întregul Balcan, pe care 
zeci de ani de teroare sîngeroasă 
fascistă nu le-au îngenunchiat, ca 
și pentru proletariatul german, ținu
ta ta curajoasă în fața călăilor incen
diatori din Germania înseamnă un 
măreț exemplu de tărie revoluțio
nară și un stimulent în lupta împo-* 
triva fascismului".

După eliberarea din închisoarea 
nazistă, Gheorghi Dimitrov și-a con
tinuat activitatea în cadrul Interna
ționalei Comuniste, fiind ales secre
tar general al Comitetului'Executiv. 
La Congresul al VII-lea al Interna
ționalei Comuniste, el a prezentat 
raportul în care a subliniat nece
sitatea unirii clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor democratice, în frun
te cu partidele comuniste, într-un 
larg front popular de luptă împo
triva fascismului și războiului.

După eliberarea Bulgariei, parti
dul comunist, Comitetul său Central 
în frunte cu Gheorghi Dimitrov, a 
condus opera de făurire a regimului 
democrat-popular, de 
bazelor socialismului, 
prietenie cu Uniunea 
celelalte țări frățești.

Gheorghi Dimitrov a 
prieten al poporului romîn. Relațiile 
de prietenie, alianță, colaborare în
tre popoarele bulgar și romîn — pen
tru a căror dezvoltare Gheorghi Di
mitrov a militat activ — se întăresc 
continuu, în cadrul ■ marii familii a 
popoarelor din țările socialiste, strîns 
unite sub stindardul marxism-leni- 
nismului.

La 2 iulie 1949, tovarășul Dimitrov 
a încetat din viață. Numele său este 
rostit cu respect de comuniștii di 
toate țările, de oamenii muncii, de 
toți cei care luptă pentru democra
ție, pace, progres.

construire a 
în strînsă 

Sovietică, cu

fost un mare

c
DJAKARTA. După cum rela

tează postul de ‘radio indonezian, 
partizanii din Irianul de vest duc 
în prezent lupte înverșunate pentru 
orașul Sorong. Trupele olandeze, 
care săptămîna trecută ocupau po
ziții la 25 de km de oraș, au fost 
nevoite să se retragă sub 
partizanilor. în prezent 
lupte la 7 km de oraș.

sînt supuși numeroși studenți pa
raguayen! pentru 
triva dictaturii
Stroessner.

lupta lor împo- 
sîngeroase a lui

cum anunță A-

nomică“, care se află în prezent în 
discuția parlamentului.

loviturile 
se duc

perma-HELSINKI. Comisia 
nentă a Comitetului internațional 
de pregătire a celui de-al 8-lea 

. Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților a dat publicității un 
comunicat în care se constată cu 
satisfacție amploarea fără prece
dent pe care au căpătat-o pregăti
rile în vederea festivalului. Comi
sia a stabilit contacte cu organiza
ții de tineret și studențești din 117 
țări. în 73 de țări au fost înfiin
țate comitete naționale în vederea 
festivalului.

HANOI. După
genția Vietnameză de Informații, 
Statele Unite continuă să trimită 
în Vietnamul de sud forțe armate 
și tehnică de luptă pentru înăbu
șirea mișcării patriotice populare. 
Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei 
ternaționale de supraveghere 
control în Vietnam o scrisoare, 
care citează numeroase dovezi 
acest sens.

in
și 

în 
în

în-VIENA. Muncitorii de la 
treprinderea de articole de sticlă 
din Viena și turnătorii din orașul 
Treisen au declarat grevă pentru 
majorarea salariilor, precum și 
pentfu îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

R II

BAMAKO. Consfătuirea 
ților în probleme culturale 
rilor semnatare ale Cartei 
Casablanca, care s-a încheiat la 
15 iunie la Bamako, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
protestează cu hotărîre împotriva 
tacticii „pămîntului pîrjolit“, apli
cată în Algeria de huliganii 
organizația fascistă O.A.S.

exper- 
ai ță- 
de la

din

sta- 
des- 
bas-

Deputatul laburist Healey a' decla
rat că premierul australian Men
zies a recurs la un act fără prece
dent în uzanțele diplomatice făcînd 
apel, peste capul 
poporul britanic 
monwealthul.

lui 
să

Macmillan, la 
salveze Com-

ultima ședin-

BUENOS AIRES. Studenții Pa
raguayern care locuiesc în Ar
gentina au organizat o demonstra
ție în fața ambasadei Paraguayu
lui din Argentina. Ei au cerut eli
berarea studenților arestați la 
Asuncion. Intr-o declarație dată 
publicității, demonstranții con
damnă torturile crîncene la care

PARIS. Federația salariaților din 
industria metalurgică prelucrătoa
re din Franța a dat publicității o 
declarație în care arată că 12 000 
de oameni ai muncii francezi din 
industria de construcții navale sînt 
amenințați să rămînă fără lucru în 
perioada îndeplinirii așa-zisului „al 
patrulea plan de dezvoltare eco-

RIO DE JANEIRO. Poliția 
tului Guanabara (Brazilia), a 
chis foc și a pus în acțiune 
toanele de cauciuc pentru a risipi
un miting al studenților, convocat 
în centrul orașului Rio de Janei
ro, pentru popularizarea luptei ti
neretului studios în vederea efec
tuării reformei universitare. Nu
meroși participanți la miting au 
fost răniți. Magazinele aflate în 
apropierea locului unde au avut 
loc incidentele au suferit daune 
materiale.

COPENHAGA, 
ță înainte de 
Folketingului danez a fost adoptată 
legea cu privire la majorarea cu 
9 la sută a impozitelor’ indirecte. 
Această majorare trebuie să asi
gure statului suma suplimentară 
de 900 de milioane de coroane pe 
an. A fost adoptată și legea cu pri
vire la majorarea chiriilor cu 25 
la sută. Se proiectează de aseme
nea majorarea prețurilor la pro
dusele alimentare pe piața internă, 
datorită căreia statul speră să ob
țină în plus 350 de milioane de co
roane.

La
vacanța de vară a

LONDRA. Corespondentul din 
Londra al agenției U.P.I. relatează 
că primul ministru Macmillan a 
fost acuzat în Camera Comunelor că 
„sapă mormîntul Commonwealth- 
ului“, susținînd aderarea cu orice 
preț a Angliei la Piața comună.

LIMA. „Tancuri și care blindate 
patrulează pe străzile orașelor pe- 
ruviene, în timp ce are loc despuie
rea scrutinului alegerilor preziden
țiale controlate îndeaproape de for
țele armate“ — transmite cores
pondentul din Lima al agenției 
Prensa Latina. Rezultatele defini
tive ale alegerilor prezidențiale din 
Peru vor fi cunoscute la încèputul 
săptămînii viitoare.
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