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Brigada 
montatori 
dusă de 
Cornel Diaconu
de la I.O.R. din 
Capitală este 
Iruntașă în lup
ta pentru cali
tate. Aparatele 
medicale mon
tate de briga
dă de la înce
putul 
precum 
50 do 
samble 
parate
re date peste 
plan, au trecui 
cu succes„exa
menul" contro
lului tehnic de 
calitate. în fo
tografie cîțlva 
membri ai bri
găzii :
Diaconu, Nico
lae Petre, Vasi- 
lica Andrei, E- 
lena Medinger, 
Marin Enache 
și Petre Naum. 
(Foto R. Costin)

anului, 
și cele 
suban- 
de a- 
denta-

Cornel

în regiuniledin sudul țarii a în
ceput intens ecerișul. Din datele 
Consiliului sperior al agriculturii 
reiese că îj regiunile București, 
Galați, Dobfgea, Oltenia și Plo
iești recoltade orz a fost strînsă 
de pe mai mult de jumătate din 
suprafețele cultivate. în aceste re
giuni grîula fost recoltat de pe 
aproximat? 40 000 hectare. Aproa
pe în întfgime această suprafață 
a fost rcoltată 

./i secerăprile-le-
.ători. Gospodă
riile agricole de 
stat și jațiunile 
de mașir Și trac
toare aț folosit 
pînă ac-cm cu mai 
mult randament 
■vindoverele la recoltarea griului 
m rirg ca urmare a concentrării 
ior in unitățile cu suprafețe mari de 
griu, precum și mai bunei organi- 
•ări a muncii. La strîngerea recol
tei a început să se lucreze și cu 
combinele.

Peste cîteva zile recoltarea cerea- 
elor păioase se va desfășura din 
olin în întreaga țară. Din constată
rile făcute pe teren de specialiști 
de la Consiliul superior al agricul
turii rezultă că anul acesta unită
țile agricole socialiste sînt mai bine 
nregătite decît în anul trecut pen
tru strîngerea recoltei și executarea 
celorlalte lucrări agricole de vară. 
Se evidențiază în buna pregătire a 
utilajelor, întocmirea planurilor o- 
perative de lucru, în instruirea

cu windroverele

COMUNICATUL CONSILIULUI 
SUPERIOR AL AGRICULTURII

tractoriștilor și mecanizatorilor re
giunile București, Banat și Dobro- 
gea.

în toate regiunile trebuie luate 
în continuare măsuri pentru înce
perea recoltărilor 
nurile au dat în 
losirea tuturor 
chiar a secerilor
ales unde cerealei? sînt culcate, în 

preîntîmpinării pierderilor 
iscoacere sau scu

turare, 
superior 
culturii 
dă să se 
că din plin com
binele imediat ce 
sînt condiții de lu
cru pentru aceste 

mașini. De asemenea, este necesar 
să se termine cît mai repede ale
gerea locurilor, organizarea ariilor 
șl scoaterea batozelor pe arii.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde strîngerii paielor de pe mi
riști, folosindu-se. în acest scop 
presele de paie, colectoarele, tîrîșu- 
rile și greblele mecanice, astfel ca 
paralel cu recoltarea, să se poată 
executa arăturile adînci de vară. 
Pe terenurile care nu sînt destina
te însămînțărilor de toamnă, și în
deosebi pe acele amenajate pentru 
irigat, să se însămânțeze suprafețe 
cît mai mari cu culturi furajere — 
porumb pentru siloz.

Se recomandă, de asemenea, in
tensificarea strîngerii recoltei de 
mazăre și cositul fînurilor naturale. 

(Agerpres)

INEU (coiesp. „Scînteii"). 
gospodăria agricolă colectivă din 
satul Apateu, raionul Ineu, de în
dată ce orzul a dat în pîrg colec
tiviștii au început recoltatul. Briga
da de cîmp condusă de Ion Vlaj a 
fost cea dintîi care a ieșit la strîn
sul orzului. Colectiviștii 
au și terminat recoltatul 
turi. De asemenea, și 
din comuna Caporal 
terminat recoltatul celor 
tare cultivate cu orz.

Și în alte gospodării colective șl 
gospodării agricole de stat din re
giunea Crișana se lucrează intens 
la recoltatul orzului și se fac pre
gătiri pentru strînsul la timp al griu
lui.

Pentru bunul 
al campaniei de

mers 
vară
regiunea

a-

Au terminat secerișul orzului
Pe ogoarele regiunii 

Ploiești, recoltarea ce
realelor păioase se des
fășoară din plin. Folo
sind întreaga capaci
tate a mașinilor și.u- 
neltelor de recoltat, 40 
de gospodării colec- 
've din raioanele Btt-

zău, Rîmnicu-Sărat și Pe tarlalele de pe 
Mizțl, au terminat se- care s-a strîns recolta, 

mecanizatorii și colec
tiviștii au și început 
să execute arături și 
să însămânțeze plante 
furajere, îndeosebi po
rumb peiitru siloz.

cerișul orzului. în 
urma recomandărilor 
consiliilor agricole gos
podăriile colective din 
aceste raioane au în
ceput intens secerișul 
grtului.

Cooperativele sătești din
Banat, aprovizionează gospodăriile 
agricole colective cu cantități spo
rite de materiale necesare în cam
pania agricolă de vară. Printre
cestea se numără 50 000 de saci, 
60 000 de kg sfoară, 4 500 mp de 
pînză pentru secerători, 5 000 coase 
și diferite alte unelte. Totodată, 
cooperativele sătești fac ultimele 
pregătiri pentru a organiza la arii
le d'e treier și bazele de recepțio- 
nare a produselor agricole puncte de 
desfacere de băuturi răcoritoare, 
standuri pentru ziare, reviste, cărți 
etc.

Acțiunea de aprovizionare conti
nuă în întreaga regiune.

(Agerpres)
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timp nu va apare nici un 
ziar. Agenția France 
Presse adaugă că au în
cetat lucrul și muncitorii 
tipografi 
rino.

Folosind panouri
BACĂU (red. ziarului 

„Steagul Roșu"). — Colec
tivul de muncă al între
prinderii de prefabricate 
din beton din orașul Roman 
a executat de la începutul 
anului și pînă acum pa
nouri mari penlru construi
rea a 700 de aparlamenfe. 
Constructorii din regiunea 
Bacău au înălțat în ' acest

semestru zeci și zeci de a- 
parfamente folosind panou
rile mari prefabricate. La 

Roman s-au montat două 
blocuri, care cuprind în to
tal 100 de apartamente, în 
numai o lună fiecare. Mai 
multe blocuri construite din 
panouri mari produse la 
Roman au înălțat și con
structorii din Onești.

Amenajări pe Valea Oltului
La Călimănești a fost data 

în folosință recent vila „Ol
tul'’ cu o capacitate de 165 
de locuri. în acest fel, ca- mentar, s-a 
pacitafea de cazare a sta
țiunii crește 
locuri pe

Importante amenajări s-au 
făcut ți în celelalte stațiuni

la 2 000 de 
serie.

Lade pe Valea Oltului, 
Olănești, de exemplu, a fost 
dat în folosință un bloc ali- 

ferminat con
strucția unui complex co
mercial care cuprinde maga
zine, un restaurant și o co
fetărie.

(Agerpres)

Expoziții ale artiștilor 
plastici amatori

La școala populară de artă din 
Iași s-a deschis recent o expoziție de 
artă plastică. Aici sînt expuse peste 
100 de lucrări de pictură, grafică- și 
sculptură executate de artiști plastici 
amatori.

Lucrările înfățișează aspecte din 
fabrici și uzine, noi construcții ri
dicate în localitate, muncitori frun
tași.

O expoziție asemănătoare au or
ganizat și artiștii plastici amatori din 
Birlad. elevi ai secției locale de artă 
plastică a școlii populare de artă 
din Iași.

condu-

PORTU-
nu de-

Deschiderea activității de vară 
la Palatul Pionierilorla ; Palatul

feri, dimineață a avut loc deschiderea 
festivă a activității d° vară a Palatului 
Pionierilor din Capitală. Cu acest prilej, 
lorinafiile pioniere 7 de cor șl orchestre 
au {prezentat progi r. . cullural-arlistice.

Cinematograf penîru copii
DEVA (eoresp. „Scînteii”). — As

tăzi, 1 iulie, în parcul „Filimon Sîr- 
bu” din orașul Deva se deschide un 
cinematograf-grădină pentru copii și 
tineret. A.ici vor rula în fiecare sea

ră filme de de
sene animate, 
basme ecraniza
te și alte filme 
cu caracter edu
cativ.

COSMOS-6" — un nou 
satelit artificial al Pămîn- 
tului — a fost lansat ieri 
cu succes în U.R.S.S. (A- 
mănunte în pag. a IV-a).

ADUNAREA NAȚIONA
LĂ A TANGANICÄI a a-
probat propunerea guver
nului, ca la 9 decembrie 
— ziua primei aniversări a 
independenței țării — 
Tanganica să fie procla
mată republică. Odată cu 
proclamarea republicii, în 
țară va fi instituită forma 
prezidențială de 
cere.

IN COLONIA 
GHEZÄ GUINEEA,
parte de orașul Bissao, a 
avut loc o ciocnire arma
tă între patrioții africani 
și trupele coloniale portu
gheze. In cursul ciocnirii 
au fost răniți doi africani 
și mai mulți soldați portu
ghezi.

MUNCITORII TIPOGRAFI 
DIN ROMA au declarat o 
nouă grevă, a patra în ul
timele 10 zile. Ei cer ma
jorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă. Greva a început 
sîmbătă dimineața și va 
dura 24 de ore. In acest

FORȚE
S.E.A.T.O.
unități americane și tai- 
landeze) au efectuat ma
nevre militare în apele 
teritoriale ale Cambod- 
giei, la 160 de mile vest 
de capitala țării Pnom 
Penh.

SECRETARIATUL PER
MANENT AL CONSILIULUI 
DE SOLIDARITATE AL ȚĂ
RILOR ASIEI ȘI AFRICII a 
dat publicității o declara
ție în care cere să se 
pună capăt de urgență in
tervenției americane în 
Vietnamul de sud, care a 
creat o situație deosebit 
de periculoasă pentru în
treg sud-estul Asiei.

ÎN ANGLIA, 
anunță organu. 
lui Muncii 
Labour Gazette' 
cursul lunii maț 
înregistrat 267 
care au pârtiei; 
de oameni ai m.

în ultimele douăIn lanurile

După recoltare — culturi furajere 
în miriște

eroase gospodării agricole de 
din regiunea Oltenia, printre 

s cele din Corabia, Băilești și 
Leu, au terminat recoltarea orzului, 
în cite unități, această lucrare se 
aprepie de sfîrșit.

îndată ce lanurile de grîu. au dat 
In pirgă, mecanizatorii au început 
lucrările de recoltare și la această 
cultură. La G.A.S. Redea șl Segar- 
cea, de exemplu, gospodării care 
dețin mari suprafețe cultivate cu 
grîu, recoltarea se face în două faze 
cu ajutorul windtowerelor, In cele
lalte gospodării, grîul se recoltează 
de pe parcelele pe care a dat în 
•>îrgă.

O dată cu secerișul, mecanizatorii 
execută arăturile de vară. Pînă acum, 
au fost arate și însămânțate cu plan-

te furajere 500 de hectare. Anul 
cesta, gospodăriile din cadrul trus
tului G.A.S. Craiova 
plante de nutreț pe 
tare.

însămînțează
10 000 de hec-

colective dinȘi în gospodăriile 
sudul regiunii a început recoltatul 
cerealelor păioase și al mazărel. 
Colectiviștii din comuna Orlea, ra
ionul Corabia, au recoltat 50 hectare 
cu mazăre. La gospodăria colectivă 
din comuna Obîrșia de Cîmp din 
raionul Calafat, după recoltarea or
zului de pe 15 ha, s-a arat terenul 
și s-a însămînțat porumb pentru 
siloz. La G.A.C. din comuna Ianca, 
raionul Corabia,
zile s-a recoltat șl grîul de pe 25 ha.

Entuziasm șl voioșie. „Aspect 
de la carnavalul pionierilor care 
a avut loc ieri dupâ-amiază.

După amiază, în parcul Palatului, pur
tătorii cravatelor roșii au participat la un 
carnaval al pionierilor.

In zilele care urmează pionierii vor 
participa Ja întreceri sportive, focuri de 
tabără, programe culturale. Alții vor lua 
parte la numeroase excursii prin Capita
lă și prin țară, unde vor cunoaște marile 
construcții ale socialismului și frumusețile 
patriei. Autocarele îi vor purta in drume
ție pe Valea Prahovei, pe Valea Jiului, 
spre Făgăraș și în alte locuri. Pionierii 
care fac parte din formațiile artistice și 
sportive ale halatului își vor petrece o 
parte din vacanță în taberele de ia Zizin, 
Cosfinești (pe litoral), Cozia și altele. 
In fiecare după-amiază, numeroși pio
nieri și școlari vor învăța să înoate la 
școala de înot organizată la Palat.
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Excelenței Sale dr. KWAME NK
Președintele Republicii Glia’

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a 
Ghana și alegerii dv. în funcția de președ 
Voastre și întregului popor ghanez, cele , mai 
mea, a Consiliului de Stat, a guvernului și • 

Bucuros să constat buna colaborare d 
mînă și Republica Ghana, îmi exprim cr 
dintre țările noastre se vor dezvolta 
noastre popoare, al păcii și progresulf/W se preda a! 100-

Iacă străbați în aceste 
e cimpia dobrogeană 

->zi peste tot in gospo
dăriile colective și de stat 
preocuparea colectiviștilor 
si mecanizatorilor de a 
dringe recolta la timp și 
fără pierderi. Rezultate 
bune la recoltat s-au ob
ținut in raionul Medgidia. 
Aci se cultivă o suprafa
ță de 52 710 ba cu griu. 
Paralel eu recoltatul or
cului. care în multe gos
podării de stat și colec
tive s-a terminat, ingine
rii agronomi au urmărit 
stadiul, de coacere al griu
lui. Pe parcelele unde 
spicele au daî in pirg s-a 
'reçut cu toate forțele la 
•ecoltat.

La gospodăriile de stat 
epeș Vodă. Kogălnicea- 
u și altele, strînsul ce- 
ealelor păioase se desfă- 
oară din plin. La G.A.S. 
'Hcolae Bălcescu, primul 
■are a intrat în lan a fost 
•ombinerul Ion Moldo
van. împreună cu ceilalți 
combineri a 
singură zi 
hectare cu 
1 500 ha cu 
podăriei de
man lucrează 
de combine. între combi- 
reri întrecerea este en
tuziastă. Pe tov. Vasile O- 
vezea. organizatorul de 
partid al gospodăriei, l-am 
întîlnit la secția I. Îm
preună cu Grigore Cocoș,

recoltat într-o 
peste 100 de 
griu. Pe cele 
grîu ale gos- 

stat Torto- 
de zor 28

brigadier de cîmp, contro
la felul cum se desfășoa
ră strînsul recoltei.

— După primele zile de 
lucru, rezultatele sînt deo
sebit de bune — mi-a 
spus el, S-au recoltat 500 
ha cu grîu. iar fruntași 
sînt Vasile Vizireanu. 
Constantin Ciocan și Con
stantin Cristea.

Se lucrează de zor și 
in gospodăriile colective, 
în multe locuri se folo
sesc atît combinele de la 
S.M.T. cît și secerătorile. 
coasele și secerile de 
care dispun gospodăriile. 
S.M.T. Castelu are în raza 
sa de activitate 8 gospo
dării colective. Conduce
rea stațiunii a luat mă
suri ca după o revizie a- 
mănunțită 
binelor și 
le trimită 
cîmp. în 
cerealele 
s-a putut 
forțele la
te gospodării colective 
deservite de acest S.M.T. 
se lucrează acum de zor. 
In planul de muncă întoc
mit de consiliul de condu
cere al G.A.C. din co
muna Çuza Vodă s-a. pre
văzut ca recoltatul să se 
termine in 10 zile. Șefii 
celor două brigăzi de me
canizatori — Dumitru 
lehim și Ion Lepădatu — 
s-au chemat la întrecere. 
După primele zile de lu-

a tuturor com- 
tractoarelor să 
din

acest fel,
au dat in 

trece cu 
recoltat. In

timp in 
cind 
pirg 

toate 
mul

cru, președintele gospodă
riei colective, tov. Cristea 
Bălan, apreciază că bri
gada condusă dq Ion Le- 
pădatu merge mai bine.

Pentru ca griul să fie 
strins la timp și să se e- 
vite pierderile, la unele 
gospodării colective, prin
tre care cele din Nisipari, 
Kogălniceanu. Mircea-Vodă 
și altele. în timp ce com
binele sînt folosite la 
strînsul orzului, colectiviș
tii recoltează de zor griul 
cu secerătorile-legători și 
secerătorile simple. Din 
datele sosite la Consiliul 
agricol raional 
reiese că pînă 
fost recoltate 
ha cu griu.

Peste tot se
colectiviștilor și lucrători
lor din gospodăriile de 
stat de a nu pierde nici 
un bob de grîu din noua 
recoltă. în acest scop s-au 
confecționat greble cu a- 
jutorul cărora se string 
spicele rămase pe miriște. 
De asemenea. în multe u- 
nități, cum ar fi gospodă
riile de stat Tortoman, Ni
colae Bălcescu și altele, 
paralel cu strînsul recol
tei, 
turi. 
din 
din
schimbul II. Pe o supra
față de 6 000 ha de unde 
s-a recoltat orzul și grîul

Medgidia 
acum au 

peste 2 000

vede grija

tractoriștii fac ară- 
Aproape 50 la sută 

numărul tractoarelor 
raion lucrează și in

se însămînțează culturi 
furajere.

In raionul Medgidia se 
puteau recolta suprafețe 
mult mai mari. Nu peste 

>.ot se urmărește însă fo
losirea din plin a tuturor 
mijloacelor de care dis
pun gospodăriile. La 
G.A.C. Sibioara recoltatul 
n-a început pe motiv că 
griul nu este copt pe toa
tă suprafața. Dar atît pre
ședintele gospodăriei, ■ cit 
și inginerul agronom recu
nosc că pe unele parcele 
soiurile timpurii au dat in 
pirg și sînt. condiții po
trivite de recoltat. Recol
tatul întîrzie și pentru 
faptul 'că în unele locuri 
nu s-au asigurat sacii ne
cesari. La gospodăria co
lectivă din comuna Nico
lae Bălcescu nu sînt saci 
în număr suficient, iar la 
cea din Valea Dacilor — 
încă n-au fost reparați. 
Dar chiar aceqstă lipsă de 
saci poate fi cel puțin pen
tru moment acoperită dacă 
se vor procura sacii pentru 
combine, s-ar recolta cu se- 
cerătorile-legători și sim
ple, cu coasele sau secerile.

Este necesar ca în tim
pul cel mai scurt consi
liul agricol raional să în
drume conducerile gospo
dăriilor colective și de 
stat să treacă cu toate 
forțele la recoltatul griu
lui.

V. MIHAI
eoresp. „Scînteli”

Observații optice asupra sateliților 
făcute la stația Observatorului 

astronomic din București
In ultimele zile, stațiunea de cer

cetare a sateliților artificiali a 
servatorului astronomic din Bucu
rești a efectuat noi observații în 
legătură cu sateliții artificiali. In- 
cepînd din seara de 25 iunie s-au 
făcut observații optice asupra unor 
părți din nava cosmică sovietică 
lansată în luna mai 1960, care ■ a 
străbătut cerul în dreptul constela
țiilor Leul și Ursa-Mare. De aseme
nea, începînd din, luna martie, pe 
baza datelor tehnice primite de la 
Centrul Cosmos de la Moscova, s-au 
făcut numeroase observații asupra 
rachetelor purtătoare și sateliților 
sovietici Cosmos 1 și Cosmos 2.

Pînă acum au fost făcute peste 
1 500 de observații optice asupra sa
teliților și rachetelor purtătoare, 
care au fost comunicate Centrului 
Cosmos ae la Moscova. (Agerpres) 

—o®o----
La sfîrșit de săptămînă
Doua trenuri speciale cu excursioniști 

au plecat ieri din Gara de Nord — unul 
spre munte, în direcția Sinaia-Predeal, 
altul la mare, spre Constanta-Manqalia. 
în total la excursiile de la sfirșitul aces
tei săptămim, organizate de O.N.T.-Car- 
pati. participă aproximativ 2 500 de oa
meni ai muncii de la fabrica de confecții 
„București”, fabrica de încălțăminte 
„Dîmbovița”, I.P.R.O.F.I.L., „Arta Popu? 
Iară” etc.

Tot ieri cîteva sute de bucureșteni 
pornit intr-o excursie moto-turistică 
un traseu ce străbate Valea Prahovei 
Valea Oltului. Aseară, la complexul 
ristic de lingă Sibiu, excursioniștii 
asistat la un festival cultural-sportiv. 
Astăzi, în drum spre Capitală, mototu- 
riștii vor parcurge următorul itinerar : 
Păltiniș — Sibiu — Rm. Vîlcea — Pitești 
— București.

Ob.
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Pentru ei era 
lele noastre, nu 
comun ; o familie de mineri s-a mu
tat într-un apartament nou. Totuși, 
vestea aceasta i-a bucurat în mod 
deosebit. Cel care a adus-o a fost 
de îndată supus unui adevărat in
terogatoriu. Cînd oamenii s-au mai 
potolit, vestitorul le-a răspuns tu
turor cu cîteva cuvinte :

— La „Livezeni' a fost predat al 
1000-lea apartament. Chiar de acolo 
am sosit. S-a mutat un miner. Lu
crează la Aninoasa. S-a mutat în 
blocul A 2, scara I, apartamentul 8. 
Nu scrie pe ușă, 
lea apartament...

Despre ce era 
cartier „Livezeni” 
structorii au predat de 
într-un nou bloc — cel de-al 1 000- 
lea 
se 
pe 
rea 
tamente. Dar, 1000 e o cifră rotundă, 
care nu poate fi atinsă în fiecare zi. 
Cartierul „Livezeni" este cel mai tî- 
năr cartier al Petroșenilor. Are școa
lă cu 16 săli de clasă, magazine, 
oficiu, poștal... Se poate spune cu 
deplin ternei că este fratele mai mic 
și mai tînăr al orașului.

...Discuția amintită a avut loc în 
urmă cu puțin timp între cîțiva 
membri și candidați de partid din 
organizația de bază a șantierului de 
construcții din Petroșeni.

Adunarea generală discuta cere
rea de primire în rîndul membrilor 
de partid a dulghetului Alexandru 
Kiss, lucrător între două vîrste. In 
cei 10 ani de cînd lucrează la con
strucțiile noi ale Petroșenilor — a 
înfipt de multe ori țărușul în locul 
unde urmau să se înalțe viitoa
rele blocuri. Mia de apartamente de 
la „Livezeni" nu-i este străină. E 
adevărat, în urma zidarilor rămîne 
silueta zveltă a blocului „în roșu" 
sau gata tencuită Dulgherii, după 
cum spune însuși Kiss, „sînt mereu 
cu schelăria și cofrajele în spinare". 
Se mută de la un bloc la altul.

Cine era omul care dorea din 
toată inima să fie primit în partid ? 
Un tovarăș de muncă, Francise Baja, 
dulgher, l-a caracterizat pe scurt ca 
fiind „un bun muncitor. Om înain
tat. Dacă sînt două locuri de mun
că — îl alege întotdeauna pe cel 
mai greu. îi iubește și îi ajută cu

un fapt care, în zi
are nimic ieșit din

dragoste pe 
muncă".

Kiss e bine 
printre constructori, 
făcut el pe șantiere’ 
A fost prezent la r 
lor blocuri din cc 
a celor din Petrilo 
rile „A" cum se

tovară'

cunosc

dar ăsta-i al 1 000-

vorba ? In noul 
din Petroșeni, con- 

curînd —

apartament. Bineînțeles, ei nu 
opresc la atît. Au „atacat" de 
acum lucrările pentru construi- 
unor blocuri cu alte 600 de apar-
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Contribuția proiectanților

Activitatea tehnologilor

producției globale și 
depășit. Multe din an- 
luate in prima jumă- 
au fost îndeplinite. Or- 
partid, sindicatul s-au

de cali- 
tov. Va- 

uzinei,

dificile. Eficiența 
lucrări de mo- 
după calculele 
tehnologic, la

Cu un an in urmă Uzina „Unio“ 
din Satu-Mare era deseori criticată 
pentru slaba calitate a unor pro
duse livrate beneficiarilor. Cum stau 
lucrurile acum ? Minerii din Mara
mureș, ca și cei din Valea Jiului, au 
tot mai des prilejul în ultima vre
me să constate că locomotivele de 
mină, vagoneții, ventilatoarele, care 
poartă marca uzinei „Unio” din Satu- 
Mare sînt de o calitate din ce în 
ce mai bună. Să-i vizităm 
structorii acestor utilaje.

Obținerea unor produse 
täte superioară — ne spune 
sile Turdeanu, directorul 
constituie principalul obiectiv al în
trecerii în uzina noastră.

Orice mașină nouă se naște 
după cum se știe, pe planșeta pro
iectanților. Proiectanții participă 
activ la întrecerea întregului colec
tiv pentru îndeplinirea angajamentu
lui luat la începutul anului. Ei au 
terminat cu o lună mai devreme pro
iectul unui nou ventilator de mină, 
al unui transportor cu bandă și 
al altor tipuri de mașini și utilaje. 
La o mare parte dintre acestea au 
fost executate prototipurile, unele 
sînt chiar omologate, iar acum se fa
brică în serie. In curînd, ne infor
mează proiectantul-șef al uzinei, va 
fi predat proiectul unui nou tip de 
mașină de încărcat minereu, precum 
și proiectele altor produse care ur
mează să fie omologate și asimilate în 
semestrul II. Reproiectarea unor uti
laje, perfecționarea lor este o preo
cupare permanentă a serviciului de 
proiectări. Pînă nu de mult vagone- 
tul de mină cu o capacitate de 1 000 
litri cîntărea 595 kg. Ținînd seama de 
cerințele minerilor, acest vagonet a 
fost proiectat și introdus în fabrica
ția de serie. Noul tip de vagonet are 
o capacitate utilă mai mare și este 
mai rezistent. Greutatea sa este 
mult mai mică.

1 de prelucrare, a crescut produc- 
l tivitatea muncii, economisindu-se 

totodată, în primele 5 luni ale anu- 
; lui, peste 160 tone de metal. Cuce

resc tot mai mult teren în uzină su- 
; dura automată și semiautomată, for

jarea în matrițe, croirea complexă a 
1 tablei pentru vagoneții de mină — 
; procedee tehnologice noi care aduc 

mari economii de metal. In uzină se 
desfășoară o susținută activitate

■ pentru mecanizarea unor operații și 
pentru modernizarea unor mașini 
vechi.

La noua secție de debitare s-au 
montat recent 15 transportoare cu 
role cu ajutorul cărora se aduc pro- 
filele de oțel din depozit la mașini
le de debitat. Aceasta va permite co-

■ lectivului secției să-și îndeplinească 
angajamentul luat de a asigura 
decalaj de 15 zile între secția de 
bitare și secțiile de prelucrare.

In luna aprilie, la propunerea 
Anton Vida, secretarul organizației 
de partid de la secția a V-a vago- 
naj, a început montarea în secție a 
unui pod rulant provenit dintr-o 
hală veche demolată. Lucrarea este 
acum gata. Se lucrează de aseme
nea la modernizarea unor strunguri 
și raboteze vechi care sînt adaptate 
pentru efectuarea unor operații de 
prelucrări mai 
economică a acestor 
dernizare se ridică, 
făcute de serviciul 
peste 2 milioane lei.

Ce oglindește graficul 
întrecerii

à -8

»■

Adunări fest
Zilei învăț.

Cu prilejul „Zilei învățătorului" 
în Capitală și în țară au avut loc 
ieri adunări festive ale cadrelor di
dactice, In cadrul acestor tradițio
nale festivități, la care au luat parte 
zeci de mii de învățători și profe
sori, vorbitorii au relevat impetuoa
sa dezvoltare a învățământului din 
țara noastră în anii regimului de
mocrat-popular datorită atenției 
deosebite pe care partidul și guver
nul o acordă școlii și slujitorilor ei. 
Totodată învățătorii și profesorii 
și-au manifestat hotărîrea de a-și 
mări contribuția la pregătirea și 
educarea omului epocii socialiste, 
dezvoltat multilateral, cu un larg 
orizont cultural. In adunările de 
ieri, cadrele didactice și-au expri
mat angajamentul de a îndeplini cu 
toată răspunderea sarcinile ce revin

școlii, _ irilof
din Hotărîrile .. ,„i C.C. al
P.M.R. din 23-L aprilie 1962 și a 
sesiunii extraorpare a Marii Adu
nări Naționale. \

In cadrul adu\rilor au fost în- 
minate diplomele'; insignele de în
vățător și profesofruntaș conferite 
de Ministerul Inpămîntului unui 
număr de peste 50 cadre didac
tice pentru muncilor rodnică de
pusă în anul școla-recent încheiat 
de asemenea, au nț înmînate pre 
miile acordate de Unisterul învăță- 
mîntului și sfaturi; populare ca
drelor didactice cat s-au distins în 
munca instructiv-e^cativă, în acti
vitatea culturală șiobștească. în 
numeroase locuri alinările au fost 
urmate de programèçulturale și re
uniuni tovărășești.

o®o———

Oase noi la sate
prietate personală ale plectiviștilor, 
au fost ridicate cămie culturale, 
cinematografe, școli, dipensare me
dicale etc.

în ultimii 8 ani, in silele regiunii 
ău fost construite pești 23 000 de 
case noi, iar mai mult (? 40 000 au 
fost renovate. (Agerpres)

l-n comunele Borș, Vaida și Mădă- 
ras, unde sînt cele mai vechi gospo
dării colective din regiunea Crișana, 
fiecare a doua familie de țărani co
lectiviști locuiește în casă nouă sau 
renovată. Multe alte localități ru
rale din regiune, unde gospodăriile 
colective au dezvoltat averea ob
ștească, baza ridicării nivelului de 
trai al colectiviștilor, și-au schimbat 
înfățișarea. Alături de casele pro-

Cadre cu calificare 
superioară

Odată cu Înzestrarea întreprinderilor 
din cadrul industriei ușoare cu utilaje 
moderne, crește și numărul cadrelor cu 
calificare superioară, absolvenți ai școli
lor profesionale. Anul acesta, de pildă, 
încă 3 000 de absolvenți ai școlilor pro
fesionale vor fi încadrați în fabricile 
textile, de piele șl încălțăminte, sticlă
rie etc.

------ OșO

NOTE

Tablouri și... turtă dulce

7’* întrecerea pentru îmbunătățirea 
produselor, tehnologia nouă 

’.plicare tot mai largă. în 
un an în urmă, de exem- 

tea pieselor turnate dădea 
aie de cap secțiilor de pre- 
) parte din acestea se re- 
iar la turnătorie, altele la 
ea mecanică ; unele piese cu 
'cunse treceau chiar și de 

aici numai neplăceri : 
partea beneficiarilor, 

■ieli suplimentare la 
baza unui studiu 

‘ s-au introdus și 
'n cochile, tur- 

b presiune la 
aere. Aceste 

or la îm- 
•lor ; în 

-șurile

Pe primele șase luni ale anului, 
colectivul uzinei a obținut rezultate 
bune. Planul 
marfă a fost 
gajamentele 
täte a anului 
ganizația de
ocupat temeinic de organizarea în
trecerii individuale, pe echipe, bri
găzi și pe secții. Numeroase grafice 
oglindesc desfășurarea întrecerii. E- 
chipa de lăcătuși condusă de Ștefan 
Saroș din secția a V-a, turnătorul 
Vasile Chira sau strungarul Aurel 
Fabian nu au avut în ultimele 3 luni 
nici o obieepiune din partea contro
lorilor de calitate. Turnătorii Iosif 
Reveș, Rudolf Pauliner, strungarii 
Gheorghe Pavel și Ioan Mîndruț, lă
cătușii Nicolae Tincă și Paul Gulac- 
si și mulți alții și-au înscris recent 
numele pe lista celor mai buni. Deo
camdată fruntașă pe uzină este secția 
a IV-a mecanică, urmată îndeaproape 
de vecinii ei de la forjă , cei de la 
vagonaj,

întrecerea constructorilor de ma
șini de la „Unio“ pentru îndeplini
rea angajamentelor anuale devine 
tot mai pasionantă.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

Complexul pentru industrializa
rea lemnului din Hm. Vîlcea se 
numără printre întreprinderile 
moderne construite în ultima vre
me. Hale spațioase, utilaje cu 
înalt grad de tehnicitate și lin
gă toate acestea, oamenii har
nici care le mînuiesc, în majori
tate tineri, asigură lemnului o va
lorificare multiplă și superioară. 
Printre secțiile noi intrate în ul
timul timp în funcțiune la acest 
combinat se numără și secția de 
plăci aglomerate — P.A.L. în 
fotografia de sus — vedere ex
terioară a secției. Secția are pro
cesul de producție în întregime 
mecanizat și automatizat.

Redăm, cu ajutorul aparatului 
de fotografiat cîteva aspecte ds 
muncă din noua secție :

Fotografia nr. 1 : mașina de 
așchiat butucii de lemn ; foto
grafia nr. 2 : mașina pentru în- 
cleierea așchiilor ; folograiia 
nr. 3 : operația de presărare a 
așchiilor în „covor“ ; fotografia 
nr. 4 : mașina de presat let Ctfld ; 
fotografia nr. 5 : executarea șle
fuirii plăcilor încleiate ; fotogra
fia nr. 6 : depozitul de stivuiro a 
plăcilor aglomerate (foto R. Cos- 
tin).

Din lire sintetice voluminoase
-o»o .... . —

piele și talpă
Prin perfecționarea tehnologiei, 
'n croirea rațională, ei au econo- 

’t o cantitate de piele din care 
nt confecționa 13 250 perechi 

’ bărbătești; au mai fost eco- 
\ fmporiante cantități de me- 

lum și peste 7000 kg talpă.
TH

Chiar de la apariția lor în maga
zine, tricotajele din fire sintetice 
voluminoase au fost apreciate de 
cumpărători, producția lor crescînd 
lună de lună. în itinie, de pildă, 
planul de producție, la tricotajele din 
fire sintetice voluminoase a fost de
pășit cu 8 000 de bucăți. Din apri
lie, de cînd a început producția lor, 
s-au realizat 250 de modele de tri
cotaje.

•INERETULUI)
tituie — tot pe 
nte — eroica și 
tă data invadato- 

trădători, vînduți 
oinice din S.U.A. A- 
uire sporește mult 
•»ntară a cărții, ne 

m mai bine ca
ri transformărilor 
Cuba, rădăcina 
înd istoria țării,

111111111111111111111111111111111111111,

ibrăriilor

radiția revo- 
emoționantul 
selor, tulbu- 

a omului

eliberare te 
cei doispre- 
i, care prin 
mlaștini și 
zahăr, In- 

rată — arti- 
avioane, 

implu echi- 
Și acești 

numai că 
1 anunță zil- 

— ci reușesc 
He. In numai 

ică a po- 
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alungați, 
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Aspectul documentar și istoric 
al cărții nu trebuie să ne facă să 
trecem cu vederea faptul că ea 
este scrisă de un prozator. Valoa
rea literară constă — chiar în par
tea ei strict documentară — în va
lorile umane pe care scriitorul le 
sesizează, în faptele concrete, sem
nificative și elocvente pe care el 
știe să le lumineze înir-un mod 
deosebit. Această sensibilitate per
manentă la caracterele oamenilor, 
la faptele de conștiință, la concre
tul cotidian, relevă talentul, de alt
fel cunoscut, al autorului roma
nului „Setea". Vom da un singur 
exemplu. Sintern în prima zi a in
surecției ; grupul celor doisprezece 
se află într-o zonă mlăștinoasă. 
„Ceasuri întregi reușesc să înain
teze abia cîteva sute de metri ; 
e mlaștina tropicală colcăitoare 
de o viață obscură, grețoasă, mi
riade de insecte a căror pișcătură 
frige și locul înțepat se umflă, 
trunchiuri putrezite care seamănă 
cu crocodili și crocodili care sea
mănă în imobilitatea lor cu trun
chiurile putrezite ; din cînd în 
cînd, se aude o grohăitură înfun
dată și un bot uriaș se deschide 
amenințător ; totul în jur e fleoș- 
căit, nesigur, aerul greu, nemișcat, 
apăsător și umed, sudoarea se a- 
mestecă cu nămolul acesta moale, 
gălbui, insidios, care aspiră pi
ciorul, răsuflarea pare că nu se 
poate smulge din cușca pieptului.

Nu se aude o vorbă ; oamenii 
înaintează cu dinții strînși, cu o 
ultimă încordare a voinței. Acesta 
e doar începutul".

Autorul nu se mulțumește, așa
dar, cu o uscată înșiruire de date 
și cifre documentare, ci folosește 
adesea mijloacele prozatorului ; 
prin aceasta, lectura devine nu

Cele mai multe dintre magazinele 
„Menajul" — răspîndife prin toate car
tierele Capitalei — sînt primitoare. 
Mărfurile lor : sticlărie, porțelanuri, 
obiecte din mase plastice, vase emai
late 
lorit

în
care 
podjne.
este 
realizată de uzinhle 
din Mediaș. Folosirea 
venabijă . dètjar' reduce mult 
timpul de preț. Hire a mîncărurilbr. 

î se remarcă 
Asortimentului. Atră- 

i ; culorile lor : verde 
bleu. Lipsesc însă ca-

etc. le dau o înfățișare și un co- 
atrăgător.
aceste unități sînf mulfe lucruri 
merită să fie. cunoscute de gos- 

Printro obiectele mai noi 
oala de fiert sub presiune, 

„Emailul roșu“ 
ei este c<bn- 

reduce
..preț hire a 
La1 produsele emailate 
o îmbogățire a sortimentului, 
gătoare sînt și ; culorile lor : 
deschis, galben, 
pacele asortate.! Nefăcînd parte din 
garnituri, ele se vînd separat și nu 
se potrivesc ca mărime și culoare.

La raioanele de sticlărie și faianjă 
sînt expuse servicii de faianjă pictate, 
noile servicii del aperitive, precum și 
sticlărie din semioristal.

Foarte frecventate sînf raioanele 
obiectelor din mase plastice. Aici cum
părătorul găsește articole care-i sînt 
de folos în gospodărie. Păcat însă că 
sortimentul se menține sărac, redu- 
cîndu-se doar la cutii pentru păstrat

■

numai instructivă ci și plăcută, ea 
va face să retrăim cu mai multă 
intensitate pasiunea revoluționară 
a poporului cuban, trecutul său 
dramatic și prezentul constructiv.

Organizarea cărții e originală și 
atractivă. O vedere din avion : 
București, Budapesta, Praga, Bru
xelles, Londra, Mexico-City, Hava
na („Drumul"), aeroportul, mulți
mea, primii cubani — simpatici, 
comunicativi — aspecte ale ora
șului, întîlnirea cu Fidel Castro, cu 
tinerii învățători care pleacă prin 
sate să stîrpească analfabetismul, 
un revelion tumultuos pe străzile 
Havanei. După acest prim contact 
cu entuziasmul revoluționar al 
Cubei, scriitorul se reîntoarce în /trecut, evoca tirania sîngeroasă a 
lui Batista, ridicarea la luptă a 
unui grup de tineri condus de Fi
del Castro : încercarea de a-1 răs
turna pe 
arestarea 
ționarilor, 
acestora. 
(„Poporul
meni, hotărîrea 
drepturile cucerite. Apoi, din nou, 
în trecutul apropiat : Cei doispre
zece debarcă în Cuba, antrenea
ză masele, devin o armată, eli
berează țara. Epopeea din Sierra 
Maestra e zguduitoare, nu se poa
te rezuma. Iată-ne din nou în Piaza 
Civica, azi, masele își manifestă 
exuberant bucuria. Și iarăși, ca 
într-un film, ne reîntoarcem într-un 
trecut, de data aceasta mai înde
părtat : Cuba e colonie spaniolă : 
jaf, sclavie, mizerie ; răspunsul po
porului : răscoala, apoi un nou 
război îndelungat, sîngeros, pustii
tor, împotriva ocupantului spaniol, 
și în fine lupta de eliberare îm
potriva imperialismului yankeu.

Prin aceste imagini succesive, 
cartea cîștigă în varietate, Cuba 
de azi se explică prin cea de ieri, 
și ne face să zărim imaginea e- 
moționantă a Cubei de mîine.

PAUL GEORGESCU

lacheul imperialismului, 
și schingiuirea revolu- 

procesul și
Revenim în 
înarmat") ; 

de

întemnițarea 
Cuba de azi 

străzi, oa- 
a-și apăra

>

)

«

alimente, unfiere, zaharnițe, platouri 
sau umerașe pliante.

Gospodina mai găsește în aceste 
magazine mici aparate de uz casnic. 
Mașina de tocat carne, pusă acum în 
vînzare, e mult îmbunătățită. Se mai 
află fof felul de lucruri mărunte, 
unele ingenioase și folositoare, cum 
sînt coșul de sîrmă pentru transportul 
sticlelor și borcanelor, dispozitive de 
scos sîmburi, cuțitul de curăjat cartofi, 
capace tip clopot (din sită de masă 
plastică) pentru acoperit alimentele.

Sînf îi)să în magazinele „Menajul
unele mărfuri care, nu se bucură de 

. aprecierea cumpă 
sînt reclamațiile ci 
rul cu gheață produs de întreprinde
rea „Răsăritul“ dirf 
se deschid yreu, pèbojii au crăpături, 
finisajul e neglijent. Se vede bine că 
cei care produc aceste răcitoare nu 
se prea gîndesc la ctimpărăiori.

Cuțitele de masă inoxidabile, pro
duse de fabrica „I. C. Frimu“-Bucu- 
rești, ar fi foarte practice. Este însă 
inexplicabil rostul „inovației“ introdu
se — pare-se nu de mult — prin 
înlocuirea inscripției fine a mărcii 
fabricii pe lama cuțitului cu niște litere 
mari, grosolane, care dezmint însăși in
scripția de „Inox", cu(ifele oxidîndu-se 
tocmai pe porjiunea imprimată. Deși 
reușită, și mașina de stors roșii ar fi 

j mai mult solicitată dacă ar fi fabricată 
dintr-un material inoxidabil.

Mai sînt puse în vînzare și alte a- 
parate mici : de tăiat legume, de des
chis cutii de conserve, de rîșnit piper, 
care ar merita să fie mai bine puse 
la punct, căci toate obiectele care 
ajută la simplificarea muncii casnice 
sînt mult căutate.

arStorilor. Nu rare 
:u privire la răcifo- 
idu

București ; ușile

E. S.

La masa de croit 
a magazinului

De îndată ce treci pragul frumosului 
magazin universal din Bacău, dai cu o- 
chii de un „salon" de croitorie, bine 
amenajat. In mijloc — o masă de croit 
cu uneltele necesare, jurnale de modă 
etc. Alături — cîteva fotolii pentru cei 
care așteaptă.

Cum s-a născut ideea înființării mesei 
de croit î După cum se știe, in urma 
lărgirii sortimentului de mărfuri ce se 
vînd in rate, un mare număr de familii 
și-au cumpărat mașini de cusut. Lucrul 
cel mai greu de care se lovesc însă 
croitoresele amatoare este croitul, ope
rație care cere o calificare deosebită. 
Pentru a veni in ajutorul acestora, O.C.L. 
Produse industriale-Bacău a înființat masa 
de croit, unde se croiește pe loc, în cî
teva minute, în schimbul unei sume de 
cîfiva lei, materialul cumpărat de client. 
In felul acesta gospodinele își pot coase 
singure 
ză tot 
croit a

tot felul de 
mai mult la 
magazinului.

Din

obiecte. Ele apefea- 
ajutorul mesei de

( In centrul Clujului se află lfu- j 
( zeul de arta plastică, Inzestt-g J 
f cu lucrări de valoare. Zilnic, mL ] 
] zeul primește sute și sute de oas- 1 
f peți. In mai puțin de 12 luni, in 1 
( cartea de impresii și-a semnat nu- ] 
] mele al 100 000-lea vizitator. Céi J 
f care-1 conduc și îl îngrijesc mun- j 
I cesc cu rîvnă. Nu numai prin stră- ] 
j dania de a îmbogăți colecția mu- J 
f zeului, dar și prin conferințe or- ] 

ganizate în întreprinderi și 
mine culturale sătești/ prin 
zifii, colectivul cultivă în 
largi gustul și dragostea 
frumos.

Toate ar fi bune, însă...
Ne aflam de curînd în sala Pal- ] 

lady. Cîtiva vizitatori priveau lu- J 
crările expuse. Cînd, de o dală, ! 
în sală se face simfit un miros de... ] 
turtă dulce. Laboratorul unei co- ) 
fetării din oraș — situat (de ne-\ 
crezut) la parter, chiar în clădirea j 
muzeului — începuse prepararea J 
diferitelor creme și prăjituri.

Intr-altă sală a muzeului; 
timpul verii e o căldură pe care I 
vizitatorii o- suportă cu greu. Dar ] 
și mai greu o suportă tablourile j 

! lui Lucliian și Grigorescu. De unde J 
( vine căldura? De la același labora- j 
f tor. Cum bine se știe, prăjiturile J 
I nu sg . fabrică la rece. In sobă-Se 1 
ț face focul, lat coșul se înaltă- de ] 
f la parter chiar printre tablouri. J 
[■ Conducerea muzeului a sesizat ; 
( în repetate rînduri sfaturilor popu- j 
f lare orășenesc și regional cele re- J 
[■ latate mai sus. Promisiuni că lo- 
( calul Muzeului de artă din Cluj v 
I fi redat în întregime scopului s' 
[ există. Dar după ritmul în care 
( desfășoară lucrurile, e de pre 
f pus că Vizitatorii vor mai fi : 
[■ multă vreme nevoifi să admir 
( perele de artă respirînd miros. 
[ turtei dulci...

propunerile cititorilor
Urzică — Brașov : 

In unele regiuni ale țării, 
legumele uscate (mor
covi, pătrunjel, păsiîrnac, 
(elină, ceapă, varză, car
tofi etc,) sînt mult folosi
te. Bine conservate, ele 
scutesc gospodina de cu
rățirea legumelor în 
stare naturală. Păcat însă 
că numai rareori înfîl- 
nim în comerț asemenea 
produse. Propun să se ia 
măsuri ca industria ali-

G. menfără să pregătească 
pentru sezonul de iarnă 
cantităfi mai mari de le
gume uscate.

Adriana Oțoiu — Bucu
rești : Pentru a înlesni 
folosirea în cantităfi mici 
a unor produse cum sînt 
bulionul sau muștarul, 
propun ca acestea să fie 
ambalate și în tuburi. în
deosebi muștarul înfr-un

la că-j 
expo- 1 
mase j 

pentru ] 
J 
) 

- 1

I 
în]

asemenea ambalaj gr fl 
foarte practic pentru ex
cursioniști.

în mulfe gospodării, 
calciul griș este un ali
ment necesar. Dese
ori însă ambalajul — for
mat dintr-o pungă pusă 
într-o cutie și aceasta în
velită, la rîndul ei, înfr-o 
hîrtie — este Inutil com
plicat. Ar fi suficient un 
singur ambalaj, bina 
făcut.

T1EATR1E • CSamoDuasj •'Të/ewzûwe«“Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : LACUL LEBEDELOR
— (orele 11) ; CARMEN — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LASATI-MĂ SA CINT — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIAI.E“ (Sala Comedia) : PIAȚA ANCO
RELOR — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : PYGMALION — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLEE Șl 
DOAMNA MOON — (orele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASË" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina 
Boema) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMÎNE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICA (R. S. Cehoslovacă) — (orele 
11 și 20,30).

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9; 11; 13; 15: 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), 1 Mai (10; 12; 16: 
18,15; 20,30), 16 Februarie ’ (16; 18; 20).
CÎND COMEDIA ERA REGE rulează la 
cinematografele Republica (9,30; 11,15;
13; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45; 22,30), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20,15), Grădina 13 Septembrie
(20.30) , Stadionul Dinamo (20,30). UN OM
TREC'E PRIN ZID : 23 August (10; 12,15: 
14,30; 16,45; 19 — grădină 20,30). Grădina 
I. C. Frimu (20,30), V. Roaltă (10; 12; 15; 
17; 19; 20,45 — grădină 20,30), Volga (10,30; 
15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : V. Alec- 
sandri (16; 18; 20), Magheru (9,45; 12:
14,15; 16,30; 18,45; 21), Maxim Gorki
(9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTA 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Gh.
Doja (10; 12; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30)
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Ciulești (20,30), Arenele Libertății
(20.30) . DACĂ ȚII LA MINE — cinemas
cop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 15,15, după-a- 
miază 17; 19; 20,45). COMEDIANT!! : Cen
tral (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19,45; 21), Mio
rița (10; 12; 16,30; 18,45; 21). BUFONUL 
REGELUI : Victoria (9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30; 21,30). PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. TOM 
DEGEȚELUL : Tineretului (11; 15; 17; 19;

21). BATRINUL ȘI MAREA ; înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30: 18; 20,30), Alex. 
Sahia (10; 12; 1'4,30; 16,45; 19; 21 — gră
dină 20,30). CARMEN DE LA RONDA : 
Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21). FOCURI 
ÎN MUNȚI : Alex. Popov rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21), Flacăra (11; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(11; 16; 18; 20), Grădina cinematografului 
Libertății (orele -21). CERUL INFERNU
LUI : Libertății (în sală) — spectacolele 
încep la orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30. 
RAZE PE GHEAȚA : 8 Martie (15; 17; 19
— grădină 20,30), Olga Banele (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). ARTICOLUL 420 — ambele 
serii : Grivița (9; 12; 15; 18; 21). OMUL 
AMFIBIE rulează la cinematograful 
C-tin David (10; 14,30; 16,30; 19; 21,15). POM
PIERUL ATOMIC : Unirea (11; 15; 17; 19
— grădină 20,30), Donca Simo (15; 17; 19;
21 — grădină 20,30). UN MECI NEOBIȘ
NUIT : T. Vladimirescu (16; 18; 20). A- 
GRAFA ALBA: Munca (10; 16; 18,15; 20,30). 
VlRSTA DRAGOSTEI : Popular (10,30; 16; 
18,15: 20,30). ÎNVIEREA — ambele serii : 
Floreasca (12; 16,30; 20,15), Arta (16,30 — 
grădină 20,15). AUSTERLITZ — cine
mascop (ambele serii) : M. Eminescu 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30). SABIE ȘI ZAR : 
Ilie Pintilie (10: 15; 17; 19 — grădină
20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 3,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. Telejurnalul pionierilor. „INTR-O 
VINERI DIMINEAȚĂ" — adaptare după 
Langston Hughes. Să învățăm înotul — 
transmisiune de la Ștrandul Tineretului 
Poșta copiilor. 10,30 — EMISIUNEA PEN
TRU SATE. 18,00 — Transmisie de la 
Stadionul „23 August“ a reprizei I-a 
a meciului de fotbal dintre echipele 
Steaua-Dlnamo Bacău. 18,45 — Jurnalul 
televiziunii. 19,00 — Repriza a Il-a a
meciului de fotbal. 19,45 — Filmul artis
tic „DUPĂ DOI IEPURI“ — o producție 
a studioului ,A. povjenko". 21,00
— Pagini din creația compozitorului 
„FRANZ LEHAR“. Emisiune de Vasile 
Timuș. Cîntă o formație instrumentală 
condusă de Carol Litvin ; Soliști : Maria 
Wauvrina, Teodora Lucaciu, Ion Dacian, 
artiști emerlțl. Văii Niculescu, Lili Du- 
șescu, Marica Munteanu, Cleopatra Me- 
lidoneanu, Rodica Tapalagă, Corina Băr- 
bulescu, Anton Negoițescu, Nicolae Cre- 
țu, Lică Rădulescu, Anton Fusan, ștefan 
Bănică. Dansează : Maria Mitrache, Eu
genia Olteanu, Elena Dacian, Mihaela 
Tăsioanu, Marla Terplan, Gheorghe Ma
tei, Gheorghe Constantlnescu, victor 
Vlase, Dinu Plitoș, Vasile Matei. In în

cheiere : Ultimele știri și rezultatele 
sportive.

RADIO e Teatru pentru copii : „M 
tanul încălțat" — orele 9,30 — I # Ml 
zică din opere Cerută de ascultători 
orele 10,00 — II • Revista presei străine
— orele 10,30 — II • Soliști și or
chestre de muzică populară din țări 
socialiste — orele 11,03 — I ® Vor
bește Moscova — orele 11,30 — le Ac
tualitatea cultural artistică — orele 
12,00 — II o Programe muzicale alcă
tuite de ascultători — orele 12,25 — I 
• Program muzical pentru oamenii mun
cii aflațl la odihnă — orele 13,00 — II 
o Cîntă Jean Claude Pascal — orele 
14,10 - II » La șezătoare — orele 15,30
— Ie Interpreți de frunte ai muzicii 
populare romînești : Maria Tănase — 
orele 16,08 — II o Program de muzică 
populară pentru fruntașii recoltelor bo
gate — orele 16,45 — Ie Formații de 
muzică ușoară — orele 17,25 — II e Re
cital Vladimir Orlov — orele 17,45 — I 
e Emisiune de muzică ușoară romîneas- 
că — orele 18,00 — Ie Emisiune pentru 
marinari — orele 19,00 — II o Noi înre
gistrări de muzică ușoară înregistrate în 
studio — orele 20,05 — I » Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară — orele 20,15
— II e Formații celebre de muzică do 
cameră — orele 23,20 — Ie Muzică de 
dans — orele 23,10 — II.TIMPUL PROBABIL

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral instabilă și răcoroasă în nordul și 
vestul țării, rămînînd călduroasă -și 
frumoasă în Dobrogea. Cerul a fost no- 
ros, mai mult acoperit în jumătatea de 
nord-vest a țării și schimbător în rest, 
exceptînd litoralul, unde a fost senin. 
Averse șl ploi slabe, însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice, au căzut în Ba
nat, Transilvania, nordul Moldovei șl 
local după-amiaza în regiunea subcar
patică și cîmpia Dunării. In munții din 
nordul țării a nins. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului Ia 
orele 14 a fost cuprinsă între 11 și 29 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 iulie : Vremea va fi ușor instabilă 
la început, apoi va deveni In general 
frumoasă și relativ călduroasă. Cer va
riabil. în cursul după-amiezelor — aver
se izolate de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
intre 32 șl 32 grade.
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Locurile de mare din jurul Capitalei
In aceste zile călduroa

se de vară, pe șoselele 
care ies din Capitală, ma
șinile, motocicletele, bici
cletele se scurg în șiruri 
nesfîrșite. Unde merg 
bucureștenii în timpul 

Să-i însoțim 
din 

din jurul

lor liber? 
spre cîteva 
de recreare 
orașului.

Una din țintele 
mai atrăgătoare e pădu
rea Pustnicul. Cum se 
poate ajunge acolo? De 
la capul liniei de tram
vai 7 (Pantelimon), un 
autobuz I.R.T.A. pleacă 
din jumătate în jumă
tate de oră; în 35 de mi
nute este la destina
ție. Cadrul natural e mi
nunat : cîteva zeci de 
hectare de pădure, în mij
locul cărora se află un 
lac unde se poate înota, 
canota și pescui. In zi
lele de sărbătoare, mii 
de bucureșteni și colecti
viști din comunele apro
piate organizează aici pe
treceri cîmpenești sau 
vizionează spectacolele 
prezentate pe estrada spe
cial amenajată. „Cabana 
Pustnicul” le oferă nu 
numai un restaurant bine 
aprovizionat, ci și loc de 
cazare unde pot rămîne 
peste noapte.

Legătura cea

locurile

cele

minica, pe aiile tram
vaielor 3 ș4 circulă în 
plus 15 vagme de mare 
capacitate, are fac o 
cursă specia între Po
dul Mihai 'odă și Piața 
Scînteii. Șnumărul au
tobuzelor 2 pe linia 48 
este, în aiste zile, mai 
mare. Pite fi vizi
tat colțu zoologic, a- 
proape înintregime re- 
amenajat și îmbogățit. 
Există ai de asemenea

un restaurant și un bu
fet.

De la capătul liniilor 
de tramvai 6 și 20(B-dul 
Bucureștii Noi), ma
șina nr. 60 ajunge in mai 
puțin de o jumătate de 
oră în pădurea Mogo
șoaia. Întinsă pe o supra
față de 16 hectare, ea o- 
feră un cadru plăcut pen
tru recreare. Se poate 
face plajă pe malul la
cului, se poate canota.

TELEGRAME EXTERNE

_ mai
buna între oraș și pădu
rea Băneasa — un alt 
punct de atracție pen
tru bucureșteni — o face 
autobuzul 48 (cap de li
nie la ștrandul tineretu
lui, unde se poate ajun
ge cu tramvaiele 3 și 4, 
cu autobuzul 31 sau cu 
troleibuzele 81 și 82). Du- In parcul de cultură și odihnă Mogoșoaia

cu
și

La aproximativ 20 de 
kilometri de Capitală, pe 
malul Argeșului, au fost 
amenajate două ștran
duri mai puțin cunoscute 
bucureșțenilor. E vorba 
de ștrandurile din Buda 
și Copăceni, situate în 
mijlocul unor întinse 
parcuri naturale. Cel 
mai bun mijloc de de
plasare spre aceste locuri 
este autobuzul nr. 59, 
care pleacă de la capătul 
liniilor de tramvai 12 și 
17 (gara Progresul).

Plecî.nd din oraș 
troleibuzul 81 sau 82 
luînd, la autostația Bă
neasa, unul din cele 12 
autobuze I.R.T.A. care 
circulă pe această linie, 
se poate ajunge, în ceva 
mai mult de o oră, la 
alt loc de recreare căutat 
de bucureșteni : Sna- 
govul.

...Băneasa, Mogoșoaia, 
Pustnicul, Snagov — iată 
doar cîteva din posibili
tățile oferite locuitorilor 
Capitalei de a-și petrece 
in mod plăcut timpul li
ber. Șirul lor este com
pletat de alte locuri de 
recreare, nu mai puțin a- 
trăgătoare: pădurile Cer- 
nica, Jilava, Comana, 
Andronache și, fără în
doială, de numeroasele 
parcuri, grădini și scua- 
ruri cu care e împînzit 
orașul. In această privin
ță, o noutate: pînă acum 
au fost plantate, pe cele 
750 ha de spații verzi din 
București, 10 milioane de 
flori! Iar în curînd vor fi 
și mai multe.

Constituirea unor comitete 
pentru unificarea administrației 

militare și civile în Laos
HANOI 30 (Agerpres). — TASS t 

Potrivit știrilor primite din Laos, gu
vernul provizoriu de coaliție al Lao- 
sului a constituit un comitet de ar
mistițiu, din care fac parte repre
zentanți ai tuturor celor trei grupuri 
politice reprezentate în cabinet. Po
trivit principiului sus-amintit, guver
nul a creat de asemenea două alte 
comitete care urmează să studieze 
căile pentru unificarea administra
ției militare și a celei civile.

Una din sarcinile cele mai ur
gente care stau în fața lor este sta
bilirea legăturilor telegrafice și'poș
tale, precum și a comunicațiilor ae
riene între regiunile controlate de 
cele trei grupuri.

îuîrinücrile suferite de trupele 
lui Nfio Dinu Dicm

Po- 
de 

presă, 
suferit

Cuvintarea rostita de N. S. Hrușciovla Consfătuirea lucrătorilor din direcțiile de producțieagricolă ale R. S. F. S. R

Romînia are un mimnat plan de dezvoltare 
economică și realizări importante

Sîmbătă dimi- ----------
neața, dr. B. R. Declarații!} directorului gene
sen, directorul rai al Crganizației pentru 
general al Organi- alimentiție și agricultură 
zației pentru ali- a O.N.U.
mentație și agri- —
cultură a O.N.U. (F.A.O.), și ejperții 
organizației care l-au însoțit n vi
zita sa în țara noastră, au prăsit 
Capitala.

de 
sco

pul Re care și l-au 
propus. Din con
tactele pe care 
le-am avut, am a- 
că inginerii, teh-

liza planurile 
dezvoltare și

G. GRAURE

Sosirea ministrului Austriei 
în R. P, Romînă

La 30 iunie a.c. a sosit la Bucu
rești Dr. Paul Wetzler, trimis ex
traordinar și ministru plenipotențiar 
al Austriei în Republica Populară 
Romînă.

La sosire, Dr. Paul Wetzler a fost 
salutat de Gheorghe Luca, directo
rul Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe.

SAIGON 30 (Agerpres). — 
trivit ultimelor știri transmise 
corespondenții agențiilor de 
trupele ngodinhdiemiste au 
în ultimele zile serioase înfrîngeri 
în cursul operațiunilor „de curăți
re“ pe care le-au întreprins cu spri
jinul și sub directa conducere a ofi
țerilor americani. Agențiile ameri
cane de presă relatează că în pe
rioada 24—27 iunie 2 300 de soldați 
ngodinhdiemiști au întreprins o ope
rațiune împotriva forțelor patrioti
ce din provincia Kien Hoa, situată 
în sudul Saigonului. In ciuda celor 
peste 50 de consilieri americani care 
au condus ofensiva masivă de patru 
zile, forțele patriotice din provincia 
amintită nu au putut fi înfrînte. 
Deși pierderile suferite nu au fost 
date publicității, trupele ngodinh
diemiste au suferit serioase pierderi 
în oameni și armament.

Corespondentul agenției Associa
ted Press a transmis un amplu re
portaj în care a arătat că în ope
rațiunile din provincia Kien Hoa 
au fost folosiți ofițeri americani 
care au participat în războiul din 
Coreea și în al doilea război mon
dial (considerați deci ca avînd o 
bună pregătire de luptă), precum și 
numeroase avioane americane care 
au 
ga

bombardat cu sălbăticie întrea- 
regiune.

MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS. 
La 30 iunie ziarul „Pravda“ a pu
blicat textul cuvîntării rostite de 
N. S. HrușcioV la Consfătuirea lu
crătorilor din direcțiile teritoriale 
de producție agricolă din regiunile 
centrale ale R.S.F.S.R. Textul cu
vîntării ocupă peste trei pagini de 
ziar.

N. S. Hrușciov a declarat că, po
trivit previziunilor preliminarei dacă 
nu se va înregistra o înrăutățire a 
condițiilor de maturizare a cereale
lor, în acest an în Uniunea Sovieti
că vor exista posibilități reale pen
tru a se recolta aproximativ 9—IC 
miliarde puduri de cereale. „Nu am 
recoltat niciodată o asemenea canti
tate de cereale“, a adăugat el.

N. S. Hrușciov a subliniat că „în 
momentul de față starea semănătu
rilor este satisfăcătoare“. El a pre
cizat că în acest an planul însămîn- 
țărilor de primăvară a fost îndepli
nit în proporție de 103 la sută. în 
total colhozurile și sovhozurile au 
semănat culturi de primăvară pe o 
suprafață de 148 081 000 ha. adică cu 
14 728 000 ha mai mare ca anul 
trecut.

După cum a arătat N. S. Hrușciov, 
semănăturile 
3 500 000 ha. 
mânat pe o 
ha, adică cu 
mare ca anul trecut. Au fost lărgi
te semănăturile de mazăre, hrișcă, 
mei, fasole, soia. S-au extins semă
năturile de sfeclă 
furajarea vitelor, 
fost semănată pe 
2 660 000 ha, cu 
mare ca anul trecut.

Nikita Hrușciov a arătat d'e ase
menea că achizițiile de carne și lap
te au crescut întrucîtva în compara
ție cu anul trecut.

La data de 1 iunie a.c. efectivul 
vitelor cornute mari a crescut cu 
5 600 000 capete în comparație cu 
1961 (vaci — cu 1 918 000 capete),

de grîu s-au lărgit cu 
Porumbul a fost se- 

suprafață de 34 926 000 
11 milioane ha mai

de zahăr pentru 
Această cultură a 

o suprafață de
1 460 000 ha mai

porcine — cu 4 370 000 capete, ovine 
— cu 2 218 000 capete.

N. S. Hrușciov a scos în evidență 
marea însemnătate a aplicării prin
cipiului cointeresării materiale ca 
pîrghie puternică a avîntului creș
terii animalelor.

In această ordine de idei el a 
subliniat că majorarea prețurilor de 
achiziție la carne a contribuit la 
cointeresarea materială a lucrători
lor din agricultură în avîntul crește
rii animalelor.

„Este necesar să se înțeleagă în 
mod profund că clacă astăzi noi am 
majorat prețurile de achiziție și pre
turile cu amănuntul la carne și unt, 
acest lucru urmărește sporirea con
siderabilă a producției de produse 
animaliere. Implicit s-a făcut un pas 
important spre rezolvarea problemei 
satisfacerii depline a nevoilor cres- 
cînde ale oamenilor sovietici în pro
duse alimentare. Prin urmare, acea
stă măsură necesară și importantă 
corespunde intereselor întregului po
por”, a spus N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a analizat sarci
nile direcțiilor teritoriale de produc
ție — organe principial noi de con
ducere a agriculturii. „Deosebirea 
radicală între noile organe agricole 
și cele vechi constă îh faptul că noile 
organe au fost înființate exclusiv 
pentru conducerea producției din 
colhozuri și sovhozuri”.

Totodată, el a subliniat că „dacă 
ar fi să facem o comparație cu in
dustria, direcția de producție trebuie 
să constituie un consiliu economic 
sui-generis — Consiliul economic 
pentru un anumit grup de gospo
dării”.

N. S. Hrușciov a declarat că în 
U.R.S.S. s-au ivit posibilități reale 
de a se comasa raioanele. El a spus: 
„După cît se pare tocmai direcțiile 
de producție vor deveni baza noii 
diviziuni administrative a regiunii, 
ținutului, republicii”.

După ce a arătat că, sub forma în 
care s-au menținut astăzi, raioanele 
sînt un fenomen al perioadei de tran
ziție, Nikita Hrușciov a spus că „ra- 
ionarea existentă este deja peri
mată”.

Președintele Consiliului de Mi

al U.R.S.S. a vorbit despreniștri 
necesitatea de a se ridica spiritul de 
răspundere pentru aplicarea în pro
ducție a realizărilor științei și a ex
perienței înaintate. „Astăzi direcțiile 
de producție sînt datoare să treacă 
cu seriozitate la studierea metodelor 
avansate de conducere a agricultu
rii, la aplicarea realizărilor științei 
și a experienței înaintate în produc
ția colhoznică și sovhoznică”.

N. S. Hrușciov a declarat că în 
lupta pentru sporirea producției de 
produse agricole rolul hotărîtor re
vine creșterii productivității mun
cii în colhozuri și sovhozuri.

Çu acest prilej el a subliniat că 
in multe întreprinderi fruntașe din- 
tr-o serie de ramuri ale industriei 
productivitatea muncii întrece cele 
mai înalte realizări din țările ca
pitaliste dezvoltate. „în ansamblu 
însă avem încă mult de făcut atît 
în industrie, cît și, mai ales, în a- 
gricultură, pentru a întrece cele mai 
dezvoltate țări capitaliste sub 
portul productivității muncii“, 
spus N. S. Hrușciov.

Numai prin munca dîrză, prin 
ganizarea pricepută a lucrărilor se 
poate învinge în întrecerea cu ca
pitalismul. A munci cu dîrzenie a- 
ceasta nu înseamnă a azvîrli pămîn- 
tul dintr-un loc într-altul, ci a în
văța cu perseverență cele mai bune 
procedee, metodele noi, mai avan
sate de conducere a economiei“, a 
declarat N. S. Hrușciov.

Vorbitorul a subliniat : „A livra 
mai multe produse de bună calita
te cu o cheltuire mai mică de mun
că și mijloace — iată ce este esen
țial în conducerea producției 
hoznice și sovhoznice“.

Nikita Hrușciov a subliniat 
este extrem de important să se 
totul pentru ca în viitorul cel 
apropiat să se cucerească prima re
dută din sectorul zootehnic — să se 
producă 7 500 kg de carne la 100 ha 
de teren arabil și 1 600 kg la 100 
ha de alte terenuri. „După cuceri
rea acestor redute, este necesar să 
se meargă mai departe, să se pre
gătească asaltarea unor redute și 
mai greu de cucerit. Dispunem de 
toate posibilitățile pentru aceasta“«
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Pe aeroportul Băneasa, oaspiții au 
fost conduși de Mircea Maliă, ad
junct al ministrului afaceribr ex
terne, Eugen Alexe și Nicoke Ște
fan, vicepreședinți al Corsiiiului 
Superior al Agriculturii, ludovic 
Negrea, adjunct al ministruUi eco
nomiei forestiere, Angelo Miculescu, 
vicepreședinte al C.S.P.. și ate per
soane oficiale.

înainte de plecare, dr. B. R. Sen 
a avut o convorbire cu redactorul 
Agenției Romîne de Presă „Ager- 
res“, Emil Marinescu.

- împreună cu cîțiva colegi, am vi
zitat țara dv. pentru a stabili con
tacte personale în scopul creării 
unei baze pentru lărgirea colaboră
rii dintre F.A.O. și Romînia. a spus 
oaspetele.

Romînia are un minunat plan de 
dezvoltare economică și realizări 
importante, ceea ce îi permite să 
aducă o contribuție de seamă la ac
tivitatea F.A.O., la ridicarea nivelu
lui de viață al țărilor slab dezvol
tate. Țara dv. va putea, la rîndul ei, 
să folosească experiența și spriji
nul organizației noastre.

Am văzut cîteva gospodării de 
stat, gospodării agricole colective, 
stațiuni de mașini și tractoare, Uzi
nele de tractoare din Brașov, stați
uni de odihnă pe Valea Prahovei și 
litor^j, magazine. Pretutindeni am 
constatat încrederea oamenilor în 
viitor, în capacitatea lor de a-și rea-

juns la concluzia 
nicienii, muncitorii participă activ, cu 
entuziasm, la rezolvarea tuturor 
problemelor ce se pun în această 
țară.

Am acum o vedere de ansamblu 
asupra agriculturii țării dv. Romî
nia Situează agricultura la un înalt 
nivel și trebuie să mărturisesc că 
sînt profund impresionat de eficien
ța măsurilor întreprinse în domeniul 
dezvoltării acestei ramuri. Agricul
tura Romîniei se află pe baze sănă
toase și face progrese foarte se
rioase, avînd obiective clăi' precizate 
în toate sectoarele ei de producție.

Am remarcat cu satisfacție că la 
realizarea obiectivelor agriculturii 
lucrătorii din domeniile care au con
tingență cu această ramură își aduc 
o mare contribuție. Este o dovadă 
a înțelegerii depline a activității 
complexe ce se depune pentru rea
lizarea planurilor economice.

înainte de a veni aici aveam 
unele cunoștințe despre muzica și 
folclorul Romîniei. îmi imaginam că 
romînii sînt foarte veseli, comuni
cativi. Cele constatate în timpul vi
zitei au depășit imaginația mea. Ve
selia sănătoasă a poporului romîn 
se datorește vieții lui noi. Există în 
Romînia o mare bucurie de a trăi, 
peste tot se pot vedea oameni mul
țumiți.

în încheiere, dr. B. R. Sen a ex
primat mulțumiri pentru ospitalita
tea cu care a fost primit în țara 
noastră și dorința de a mai vizita 
Romînia.

Tragerea la sorti 
a libretelor de economii 

G E* G cu cîștiguri
La 30 iunie a.c. a avut loc în ora

șul Timișoara tragerea la sorți tri
mestrială a libretelor de economii 
C.E.C. cu cîștiguri.

La această tragere la sorți au ie
șit cîștigătoare toate libretele d'e e- 
conomii C.E.C. cu cîștiguri ale că
ror terminații au următoarele nu
mere: 964 cu 250%; 577 cu 200%; 
262 cu 100%; 436 cu 50% și 079, 156, 
180, 209, 334, 403, 546, 668, 759, 785, 
898 cu 25%.

Cîștigurile ce revin acestor li
brete se calculează în raport cu sol
dul mediu pe care l-au avut libretele 
respective în trimestrul 11/1962.

INFORMAȚII
• Incepînd cu ziua de 1 iulie a.c. 

TAROM organizează din nou, în fiecare 
duminică, zboruri de agrement la aero- 
droamele Băneasa, Arad, Oradea, Baia 
Mare, Iași, Cluj și Deva. Cei interesați 
pot afla informații amănunțite în Bucu
rești la tel. 17.75.16, iar în provincie la 
agențiile TAROM.

O La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane ADAS din 30 
iunie 1962, au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1) H.N.P. 5) C.Y.V.
2) V.N.S. 6) G.E.I.
3) Z.U.A. 7) R.H.X.
4) D.K.U. 8) H.T.T.

inalele campionatelor 
republicane de box

Aseară pe stadionul Republicii s-au 
desfășurat finalele campionatelor republi
cane de box. In ordinea categoriilor titlu
rile au revenit următorilor pugiliști : C. 
Ciucă, N. Mîndreanu, A. Olteanu, I. Dinu, 
Iosif Mihalik, C. Anton, V. Neagu, I, 
Monea, M. Nicolau si V. Mariutan.

Deosebit de spectaculoasă a fost întîl- 
nirea dintre Gheorghiu (Dinamo) și Ol
teanu (Metalul), victoria revenind meta
lurgistului.

„Memorialul fraților 
Znamenski"

Sîtnbătă a început la Moscova pe sta
dionul de la Lujniki tradiționalul con
tura de atletism „Memorialul fraților 
Znamenski” la care iau parte 500 de 

'sportivi din 20 de țări ale lumii. Pro
bele primei zile s-au desfășurat pe ploaie 
și vînt, astfel că rezultatele nu au fost 
cela așteptate. Totuși, atleta Sin Kin Dan 
din R.P.D. Coreeană a realizat o excep
țională performantă egalind propriul său 
record mondial la 400 m plat cu timpul 
de 53”.

Iolanda Balaș a cîștigat proba de să
rituri în îșăltime cu rezultatul de 1,80 m, 
iar Valeri Brumei, în întrecerea mascu
lină, a sărit 2,15 m.

M ciuliși al R. P. iiiwe
Prima etapă a turului ciclist al R.P. 

Ungare desfășurată pe ruta Budapesta — 
Gyor (150 km) a fost cîștigată la sprint 
de alergătorul maghiar Balacskai în 3 h 
45’25”. în același timp cu învingătorul 
a trecut linia de sosire un pluton de 40 
de concurenfi printre care se aflau și 
tinerii cicliști romini I. Ardeleanu, C, 
Moiceanu și FI. Cristescu.

Coerndyi Rbrâorm al Republicii Algeria OeO

Azi, pe aeroportul Băneasa

Concurs internațional de parașutism
După cum s-a mai anunțat, astăzi 

de la ora 10, va avea loc pe aero
portul Băneasa un mare concurs in
ternațional de parașutism. La în
treceri participă sportivi fruntași 
din R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
R. P. Romînă. în program sînt cu
prinse probe de parașutism, (salturi

individuale și salturi în grup), de
monstrații de aeromodelism, plano
rism, precum și sboruri acrobatice, 
vînătoare de baloane etc.

Cu începere de luni, întrecerile 
vor continua pe aeroportul Clin- 
ceni, pînă sîmbătă inclusiv.

In cîteva rîndurl

ALGER 30 (Agerpres). — Președin
tele Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, Ben Yussef 
Khedda, a vorbit vineri seara la 
turile radiodifuziunii din Alger.
.Perioada tranzitorie, a spus 

este pe‘ punctul -do a se termina în 
condiții care dezimnt toate previziu
nile sumbre ale adepților colonialis
mului și fascismului scontînd o 
așa-zisă diviziune în sînul poporu
lui algerian. în ultimul timp, masele 
populare algeriene, militanții Fron
tului de Eliberare Națională și ai Ar
matei Naționale de Eliberare au fă
cut față unor grele încercări. în a- 
cest timp s-au obținut rezultate mă
rețe pe planul organizării maselor, 
al aplicării încetării focului și al 
respectării acordurilor de la Evian.

La baza succesului poporului alge
rian se află sprijinul entuziast și con
știent acordat de poporul algerian 
politicii noastre care a dus la acor
durile de la Evian.

După ce a anunțat că peste cîteva 
zile G.P.R.A. va părăsi exilul și se va 
instala în Algeria, Ben Khedda a 
continuat Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria este exponentul 
suveranității naționale, de la crea
rea sa și pînă în momentul cînd va 
remite puterile sale reprezentanților 
aleși ai poporului. Noi ne vom con
tinua activitatea pînă cînd misiunea 
noastră istorică va fi îndeplinită, 
fiind demni de încrederea ce și-o 
pun în noi poporul, Frontul de Eli
berare Națională și Armata de Eli
berare Națională. Odată cu dobîn- 
direa independenței vom continua 
să respectăm acordurile de la Evian 
și să arătăm capacitatea noastră de 
a construi și conduce țara.

Ordinea și securitatea, a subliniat 
în continuare Ben Khedda, vor fi a- 
sigurate și garantate tuturor celor 
care locuiesc în Algeria, fără deose
bire de rasă sau confesiuni religioase. 
Atît bunurile cît și integritatea per
sonală vor fi respectate.

Sub conducerea G.P.R.A., a conti
nuat Ben Khedda, organele adminis
trative vor avea o răspundere și 
mai grea, îndeosebi pe planul men
ținerii ordinii și al întăririi unității 
națiunii. Ele vor trebui să pregă
tească Armata de Eliberare Națio
nală pentru noile sarcini, dintre care 
cea mai imediată și vitală este apă
rarea suveranității și a integrității 
teritoriale. Potențialul nostru militar 
va fi întărit pe întreg teritoriul na-

-----o«o-----

Ben 
pos-

țional prin aportul unităților care! se 
găsesc în prezent de-a lungul fron
tierelor. Soldații și ofițerii acestor 
unități se vor întoarce în Algeria în 
cadrul planurilor și directivelor ela
borate de Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria.

Ben Khedda a invitat pe algerieni 
să se unească în jurul G.P.R.A., pre. 
cizîhd că primele zile ale indepen
denței vor fi hotăritoare în ce pri
vește viitorul Algeriei și această uni
tate va permite națiunii algeriene să 
meargă cu pași repezi spre realiza
rea tuturor obiectivelor revoluției 
algeriene, care de-abia începe.
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ÎNCEPUT de an financiar in s.u.a.

WASHINGTON 
(Agerpres). — La 1 
lie, în S.U.A. începe 
un nou an financiar, 
în legătură cu aceasta, 
agenția Associated 
Press a transmis un 
amplu comentariu în 
care subliniază că. în 
timp ce previziunile 
administrației Kenne-

30 
iu-

dy privind încheierea 
anului financiar 1961/ 
1962 cu un 
bugetar nu 
realizate, se așteaptă 
un nou 
în anul viitor.

Pentru anul finan
ciar 1962 care ia sfîr- 
șit, deficitul este pre
văzut în mod oficial 
la suma de șapte mi-

excedent 
au fost

mare deficit

liarde dolari — cel 
de-al doilea ca mări
me din istoria S.U.A. 
în timp de pace“.

„Oficialitățile gu
vernamentale — scrie 
Associated Press — 
nu văd în prezent nici 
o posibilitate de a se 
ajunge la un buget e- 
chilibrat în anul vii
tor”.

Azi, 1 iulie în întreaga Algérie are loc votul în baza acordu
rilor de la Evian, care prevăd că „crearea statului algerian in
dependent și suveran va fi proclamată în urma unui referendum în 
rîndul populației Algeriei". Referendumul cu privire la autodetermi
narea Algeriei cere alegătorilor să răspundă prin „da" sau „nu” la 
următoarea întrebare: „Vreți ca Algeria să devină un stat, indepen
dent care să colaboreze cu Franța în condițiile definite prin declara
țiile din 19 martie 1962?” (Este vorba de declarațiile comune adop
tate de reprezentanții guvernului provizoriu al Republicii Algeria și 
guvernului francez, în urma tratativelor de la Evian). Referendumul se 
va desfășura simultan în toate cele 15 departamente ale Algeriei. După 
referendum-, organul executiv provizoriu va organiza alegeri pentru 
Adunarea Națională Algeriană căreia îi va transmite împuternici
rile sale.

L_.__ .

• Pe stadionul „1 Mai” din Constanta 
s-a desfășurat sîmbătă întilnirea interna
țională de fotbal dintre reprezentativa 
Indoneziei și selecționata regiunii Dobro- 
gea. Au cîștigat fotbaliștii romini cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat 
de Moroianu în minutul 34.

® Sașe din cele șapte meciuri ale ultimei 
etape a campionatului categoriei A de 
fotbal se dispută astăzi. Tn Capitală, pe 
stadionul „23 August”, Steaua întilnește, 
cu începere de la ora 18, pe Dinamo Ba
cău. Repriza a doua a acestui meci va fi 
transmisă la radio, incepînd de la ora 
19, pe programul 1. In tară au loc urmă
toarele meciuri : Timișoara : Știinta—Di
namo București ; Cluj : Știința—Dinamo 
Pitești ; Arad : U.T.A.—Minerul Lupeni ; 
Petroșeni : Jiul—Metalul Tirgoviște ; Bra
șov : Steagul roșu—Progresul București. 
Ultimul meci al etapei, Rapid—Petrolul, 
este programat miine, pe stadionul Re
publicii, in nocturnă, de la ora 20,30,

• în Capitală, pe stadionul din șoseaua 
Olteniței, de la ora 8,30, se dispută me
ciul de rugbi Unirea—C.S.M.S. Iași, iar 
dupăramiază, de la ora 18, pe terenul din 
str. Dr. Staicovici, Progresul primește re
plica formației Știinta-Cluj.

• Desfășurată pe teren neutru, la Ge

neva, finala „Cupei campionilor euro
peni” la baschet masculin a opus echi
pele Dinamo Tbilisi și Real Madrid. 
După un meci foarte spectaculos, victo
ria a revenit baschetbaliștilor sovietici 
cu scorul de 90—83 (38—36).

0 In meciul dintre echipele de șah ale 
U.R.S.S. și Iugoslaviei scorul, după 4 
ture, este de 26—14 în favoarea echipei 
sovietice, tn turul 4, Polugaevski l-a în
vins pe Gligorici și Holmov pe Mata- 
novici.

® La Viena s-a desfășurat ieri o cursă 
ciclistă internațională pe circuit, organi
zată de ziarul „Volksstimme". Locul I 
a revenit cunoscutului campion Gustav 
Schur din R. D. Germană. Cicliștii ro
mini Ion Cosma și Gabriel Moiceanu au 
abandonat împreună cu alti 27 de concu- 
renti din cei 43 care au luat startul.

© In turul trei al probei de simplu fe
minin din cadrul turneului international 
de tenis de la Wimbledon, jucătoarea 
cehoslovacă Sukova a dispus cu 8—6; 
6—3 de australianca Jan Lehane și s-a 
calificat pentru sferturile de finală, ur- 
mînd a se înfîlni cu Mortimer (Anglia). 
In proba de dublu mixt. Lihaciov—Dmi
trieva (U.R.S.S.) a învins cu 6—2f 6—4 
pe Arilla—Templer (Spania).

Criminalul de război 
Lammerding trebuie 
să dea socoteală !

PARIS. în cadrul unei conferințe 
d'e presă care a avut loc la Paris, 
delegații orașelor Oradour și Tulle 
au vorbit celor prezenți despre 
memorandumul pe care l-au trimis 
cancelariei președintelui Franței, 
Ministerului de Justiție și Ministe
rului Afacerilor Externe. în memo
randum sînt expuse pe scurt cri
mele monstruoase ale SS-iștilor din 
divizia „Das Reich“ comandată de 
Lammerding. „Cerem ca guvernul 
francez să obțină de la autoritățile 
vest-germane predarea fostului ge
neral nazist Lammerding, cerem ca 
acest criminal de război să dea so
coteală pentru fărădelegile lui“, au 
declarat participanții la conferința 
de presă.

La puține ore de momentul în 
care primele buletine de vot vor 
cădea .în urne, este greu de de
scris bucuria care se citește pe fe
țele algerienilor. Este bucuria că 
jertfele atît de grele ale unui întreg 
popor, care acum va culege răsplata 
eroismului și sacrificiului de care 
au dat dovadă fiii lui cei mai buni. 
Tocmai de aceea, ziua și noaptea, 
de la țărmul albastrei Mediterane 
la valurile mișcătoare de nisip ale 
Saharei, în orașe și sate, pe șosele 
și drumuri de țară, auzi mereu, re
petate, exclamațiile : „Trăiască pa
cea", „Trăiască Republica Alge
ria”.

Camioane gonesc dintr-un loc în
tr-altul, deasupra lor flutură steagul 
verde-alb, zeci de glasuri pronunță 
aceleași lozinci. Mai au de aștep
tat puține ceasuri, dar știu foarte 
bine că nimic nu mai poate schim
ba drumul istoriei : în curînd vor 
marca cu toții începutul primului an 
de independență a Algeriei.

în realitate toată lumea — 
alături de care numeroși ziariști ve- 
niți din toate colțurile lumii — este 
de acord că la referendumul de au
todeterminare de la 1 iulie, un 
masiv „Da” va consfinți noul sta
tut al fostei 
votarea a și 
au adus de la Paris, Rabat și Tu
nis voturile algerienilor ce domici
liază în străinătate. Aceștia au vo
tat prin corespondență, depunînd 
buletinul lor într-un plic. Plicurile au 
fo-st trimise la centrul de la Reghaia, 
de unde au fost trimise în orașele si 
satele originare ale celor 350 000 de 
cetățeni algerieni trăind acum In 
străinătate. Acolo, la 1 iulie, plicul 
conținînd votul va fi depus în urnă. 

‘ Deși cifre exacte nu există, se 
crede că numărul total al celor care 
vor vota va fi în jurul a 6 milioane, 
în întreaga Algérie, la orașe și 
sate, au fost pregătite 6 500 de cen
tre de vot.

Votarea va începe Ia 8 diminea
ța și va dura pînă după-amiază la

orele 18. Cu toate că atmosfera este 
în general calmă pe întregul teri
toriu, mai ales de cînd bandele 
O.A.S.-ului din Oran și-au încetat și 
ele acțiunile criminale, șeful, lor re- 
fugiindu-se cu arme și bagaje în 
străinătate — măsuri de securitate 
sînt luate tocmai ca să fie evitate 
provocările și incidentele. Dificultăți 
mai există în cartierele europene ale 
orașelor, unde organizarea comisii
lor de votare s-a dovedit a fi di-

Corespondență telefonică 
de la Rocher Noir

colonii. De altfel, 
început, avioane

ficilă. Dar se crede în general că 
ziua de 1 iulie va fi calmă, că ma
joritatea celor care au drept de vot 
se vor prezenta în fata urnelor.

In tot cursul zilei de sîmbătă, aju
nul referendumului, atmosfera a fost 
calmă la Alger, Oran, Bone, ca de 
altfel în toate celelalte localități.

După șapte ani și jumătate de 
război, de interdicții de circulație, 
de baraje, de opreliști de tot felul. 
Algeria începe să renască. Restabi
lirea liniștei în Algeria a fost pri
mită de populația algeriană cu mul
tă bucurie. Flori, covoare, steaguri 
împodobesc balcoanele și ferestrele 
caselor. Mitinguri și adunări orga
nizate pînă în satele cele mai înde
părtate și chiar în pustiurile Saha- 
rei, la umbra minaretelor și a case
lor de pămînt din Ghardaia, toate 
acestea exprimă entuziasmul și 
bucuria cu care întîmpină poporul 
algerian referendumul de autodeter
minare de la 1 iulie. La sate, 1 iu
lie corespunde cu strîngerea recol
tei. Ultimele întruniri organizate în 
diferite puncte ale țării s-au desfă
șurat cu același entuziasm ca și 
pînă acum, mulți cetățeni de origină 
europeană alăturîndu-se populației 
arabe.

Populația arabă a început să co
boare în cartierele în care locuiesc 
europenii, iar în 6eara zilei de vi
neri, Comitetul mixt de reconciliere 
format din cîte 14 membri reprezen- 
tînd cele două comunități s-a întru
nit pentru prima oară. La această 
întrunire au fost prezente și 1 500 de 
persoane atît arabi cit și europeni. 
Elementele cele mai înverșunate ale 
O.A.S.-ului părăsesc în grabă ora
șele, cele mai multe îmbareîndu-se 
pentru Spania.

în întreaga Algérie, Incepînd ae 
sîmbătă după-amiază vor fi ridicate 
toate restricțiile de circulație. Legă
turile telefonice și telegrafice au fost 
în parte restabilite.

în Casbah, un cartier musulman 
al Algerului, am întîlnit-o pe tînăra 
Djamila Boupacha, una din figurile 
legendare ale revoluției algeriene, 
de curînd eliberată din închisoarea 
de la Rennes din Franța. Ea mi-a vor
bit îndelung de acțiunea ce se duce 
actualmente 
Algérie unde 
tea rămășițe 
femei poartă 
femeile să 
sociale și politice. Este semnificativ 
— a adăugat Djamila Boupacha — 
că la toate adunările organizate pînă 
acum, surorile noastre, purtînd sau 
nu văl, au venit în număr foarte 
mare. Probabil că exemplul celor 
care au luat parte la acțiunile duse 
în timpul războiului — multe dintre 
tinerele noastre fete îmbrăcînd chiar 
uniforma militară — nu va fi fost 
zadarnic și că mai tîrziu această 
emancipare își va exercita influen
ța pe un plan mai larg.

Vom avea de rezolvat — ne spu
ne Djamila — multe probleme ; pri
ma dintre ele este aceea a reformei 
agrare. în țara aceasta oame
nii trebuie să ajungă cît mai 
repede să se poată hrăni într-un 
mod satisfăcător. Nivelul de trai al 
majorității populației este actual
mente foarte scăzut, deși se poate 
spune că Algeria are resurse natu
rale suficiente. înlăturarea colonia
lismului trebuie să ducă la o schim
bare radicală...

în ajunul cuceririi independ 
în mijlocul entuziasmului și b 
dar și al problemelor ce 
fața viitorului stat, milioan 
bați și femei care își v< 
duminică votul în urnă se 
la drumul greu și durer 
crificii, parcurs pînă aci, 
celași timp la cel nou, a’ 
lor Algeriei noi, libere și

pentru ca în această 
mai persistă încă atî- 

ale trecutului (multe 
încă vălul pe față) și 

ia parte la activitățile

T. ’
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La 9 octom brie Cosmos-6“

Arcul Independenței" din orașul Accra, capiiala Ghanei

pentru acele țări 
o distanță relativ 
exploziilor ameri- 

de pildă, Japonia.

al Pămintului lansat în ILR.S.S.
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După proclamarea independenței, 
Uganda va rămîne în Commonwealthul 
britanic.

pentru lichidarea colonialismului și 
deplina eliberare a Africii, pentru 
o politică de pace și colaborare în
tre toate statele, transformarea aces
tui continent înfr-o zonă denuclea- 
rizaîă. Ghana se pronunță în fa- 

dezarmării generale și fo- 
destin-

■,c>:

/■„Sa se abroge legea McCarran"!
In S.U.A. se extinde mișcarea de protest împotriva persecutării parti

dului comunist
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Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului japonez

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS : La Moscova a fost dată pu
blicității nota guvernului sovietic a- 
dresată guvernului Japoniei în care 
se exprimă speranța că guvernul 
japonez „va folosi toate posibilită
țile de care dispune pentru a in
fluența pe aliatul său american în 
favoarea realizării cît mai grabnice 
a unui acord cu privire la înceta
rea oricăror experiențe cu arma nu
cleară".

Nota guvernului sovietic constitu
ie un răspuns la nota guvernului 
japonez din 5 mai în problema in
terzicerii experiențelor cu arma nu
cleară, în care, printre altele, se ex
primă dorința ca Uniunea Sovietică 
să nu reia exploziile nucleare.

In nota guvernului sovietic se 
spune : „Cererea pe care guvernul 
Japoniei a adresat-o Uniunii Sovie
tice trebuia să fie adresată guver
nului S.U.A. și numai guvernului 
S.U.A., care poartă întreaga răspun
dere pentru refuzul de a încheia un 
acord cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare".

Sîntem nevoiți să constatăm, se 
subliniază în nota sovietică, că, în 
ciuda eforturilor U.R.S.S. și altor țări 
iubitoare de pace, problema încetă
rii experiențelor nucleare rămîne 
încă nesoluționată. Mai mult decît 
atît, S.U.A. și Marea Britanie între
prind măsuri care „în mod evident 
complică rezolvarea acestei proble
me și agravează situația internațio
nală"

„Guvernul sovietic remarcă cu re
gret că în nota sa din 5 mai gu
vernul japonez încearcă să pună la 
îndoială propunerile celor opt state 
neutre. In același timp, guvernul ja
ponez încearcă șă sprijine pe alia
tul său militar piedînd de fapt pen
tru planul american de contrai in
ternațional".

In notă se arată că exploziile a- 
mericane la mare altitudine pe care 
guvernul S.U.A. s-a hotărît să le e- 
fectueze „afectează interesele tu
turor statelor și ale întregii omeniri" 
și vor duce la accelerarea și mai 
mult a cursei înarmărilor nucleare.

OoO-

In semn de protest împotriva experiențelor nucleare ale S. U. A.

Acțiunea curajoasă

Mendezona, 
Executiv al

(el organizată de cetățeni ai Ste
lelor Unite în semn de protest 
împotriva reluării de către S.U.A. 
a experiențelor nucleare în at
mosferă.

cătorul federal Maftin Pence a 
emis imediat un ordin al Curții 
Supreme prin care cere să fie in
terceptat iahtul, iar cei trei să 
fie aduși la Honolulu.

a trei americani

și membrii

Poliția franchisfâ călare împrăștie o demonstrație pașnică a oame
nilor muncii.

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, la 29 iunie trei lo
cuitori americani din California, 
aflați la bordul iahtului „Every
man II", au pătruns în zona in- Este a doua acțiune de acest 
ierzisă din jurul insulei Johnston 
în semn de protest împotriva ex
periențelor nucleare pe care 
S.U.A. le efectuează în această 
parte a Oceanului Pacific. Jude-

o i snentelor 
»nterireaț iowaie

Și gu- 
a avut 
referă 

nu

Vizifa delegației de partid 
vernamentale sovietice, care 
loc în perioada la care se 
cronica noastră, a constituit 
numai un eveniment memorabil în 
cadrul relațiilor frățești romîno-so- 
vietice, ci și un important eveniment 
al vieții internaționale. Ea a fost ur
mărită cu viu interes de numeroși 
reprezentanți ai celor mai mari a- 
genții de presă, ai ziarelor impor-

Turneul d-lui Rusk și supraetajarea

Bonn,

Aproape concomitent cu această 
vizită, în Occident s-a petrecut un 
eveniment, care a scos puternic în 
evidență deosebirea flagrantă — ca 
relații, țeluri, preocupări — dintre 
comunitatea noastră socialistă și 
coaliția atlantică. E vorba de turneul 
întreprins de secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Rusk, la 
Paris, Berlinul Occidental, 
Roma, Londra, Lisabona.

La plecarea în acest voiaj, Rusk 
declara, cu optimismul de rigoare 
pentru pregătirea atmosferei, că mi
siunea sa nu e impusă de diver
gențele manifestate în ultimul timp 
în cadrul alianței, că „nu există fi
suri" în edificiul N.A.T.O., că există 
doar o anumită „agitație" și că el 
e preocupat de crearea „unui nou 
etaj" la acest edificiu. In presa oc
cidentală. afirmația a trezit comen
tarii ironice, „The Economist" a scris 
că declarația autorului e „cam nai
vă”, că lucrurile stau cu totul altfel în 
realitate : „Ceea co sare în ochi, cu 
privire la alianța occidentală — se 
spune în articolul din influenta pu
blicație britanică — sînt litigiile 
care se țin lanț între Washing
ton, pe de o parte. Paris sau Bonn 
sau ambele, de partea cealaltă. A- 

divergențe sînt destul do a- 
ele cuprind toată arhitectura 

Un alt ziar important, de 
american, „New York He- 
ie”, scrie în același sens: 
oreședintele Kennedy a 
ită acum un an în Euro- 
'Irea de concepții politico

In notă se atrage atenția guver
nului japonez asupra primejdiei pe 
care o reprezintă experiențele nu
cleare americane pentru viața nor
mală a țărilor din bazinul Oceanu
lui Pacific. „Experiențele în regiu
nea Oceanului Pacific creează o pri
mejdie nemijlocită pentru viața mi
lioanelor de oameni cate se hră
nesc cu pește pescuit în regiunile 
din sudul insulelor japoneze. • Prin 
astfel de acțiuni guvernul american 
sfidează demnitatea națională a 
fiecărui stat suveran indiferent de 
lagărul politic căruia îi aparține".

In nota sovietică se subliniază că 
eșecurile lansării rachetelor ameri
cane cu încărcătură nucleară, pră
bușirea acestor încărcături în ocean 
unde ele pot deveni bombe nuclea
re cu acțiune întîrziată implică o 
mare primejdie 
care se află la 
redusă de locul 
cane, cum este, 

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Comitetul consultativ al O.N.U. 
pentru Congo, din care fac parte 
reprezentanții țărilor care au trimis 
trupe în Congo, a luat vineri în 
discuție situația creată în această 
țară în urma eșecului tratativelor 
dintre primul ministru Adoula și 
șeful secesioniștilor katanghezi, 
Chombe. într-o informare prezen
tată comitetului de către secretarul 
general provizoriu al O.N.U., U 
Thant, se arată că întreruperea tra
tativelor a creat o „nouă fază cri
tică“ în Congo. El a declarat că în 
viitoarele săptămîni ar putea fi ne
cesară convocarea Consiliului de 
Securitate pentru a discuta din nou 
situația din Congo.

U Thant a anunțat că șeful ope
rațiunilor O.N.U. în Congo, Robert 
Gardiner, a fost convocat pentru

fante din toată lumea, care- i-au 
consacrat relatări și corespondențe 
ample.

Vizita va rămîne înscrisă ca o 
puternică manifestare a prieteniei 
frățești internaționaliste, dintre po
poarele romîn și sovietic, a unității 
și coeziunii întregului sistem mon
dial socialist, a politicii ferme și ac
tive de pace a țărilor noastre.

și strategice între S.U.A. și Europa 
occidentală a continuat să se adîn- 
cească. In Europa occidentală se 
accentuează dorința de schimbare în 
structura alianței nord-atlantice In 
așa fel ca aceasta să exprime în 
mod mai adecvat noul raport de 
forțe între America și aliații ei eu
ropeni".

Intr-adevăr, dezvoltarea inegală 
caracteristică sistemului capitalista 
dus în anii din urmă — în cadrul 
economiei lumii capitaliste — la 
o micșorare a ponderii S.U.A. 
în favoarea țărilor vest-euro- 
pene ; corespunzător cu creșterea 
capacității de concurență a aces
tora, s-a accentuat tendința lor 
spre o politică mai puțin dependen
tă de aceea a S.U.A. Oficialitățile 
americane, constrînse să se adapte
ze la situația „neplăcută, dar reală”
— după expresia agenției France 
Presse — caută pe diferite căi să-și 
mențină poziția conducătoare în a- 
lianța atlantică, folosind ca unul din 
principalele „argumente" monopo
lul atomic american în cadrul 
N.A.T.O. Comentatorii occidentali a- 
preciază unanim că în această lu
mină trebuie privite, de pildă, di
vergențele cu Franța, care depune 
eforturi pentru a avea arme atomice 
proprii — mai puțin ca importanță 
militară, cît pentru un rol mai im
portant în conducerea N.A.T.O. 
„Creînd propriile sale arme atomice
— scrie comentatorul american W.
Lippmann — de Gaulle vorbește pe 
un ton care lasă să se înțeleagă că

REDACT1A 51 ADMINISTRAȚIA ? București. Plat» „Sctntell”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali ii dffuzoril voluntari din întreprinderi ei Institut!!. Tiparul: Combinatul Polfaraflc Casa Scfntefi

Uganda își va dobîndi 
independența

LONDRA 30 (Agerpres). — Uganda 
urmează să devină independentă la 
9 octombrie a.c., se spune într-un co
municat dat publicității la Londra la 
sfîrșitu! conferinței cu privire la pro
blemele constituționale ale Ugandei.

în comunicat se arată că în cursul 
conferinței, la care au luat parte re
prezentanți ai populației din Uganda 
și reprezentanți ai guvernului englez, 
au fost adoptate hotărîri cu privire 
la problemele fiscale, problemele rela
țiilor dintre diferitele principate care 
compun Uganda și guvernul central al 
țării, precum și în alte probleme. Bu- 
ganda, cea mai bogată provincie, a 
Ugandei, va dispune de autonomie în 
cadrul unor relații federale cu guver
nul central. Acest guvern va avea au
toritate deplină asupra problemelor 
menținerii ordinii publice în întreaga 
țară. Celelalte principale mai mici, ca 
Bunyoro și Toro, își vor menține unele 
puteri speciale pentru protejarea „in
stituțiilor lor tradiționale". .

După proclamarea

următoarele zile la New York pen
tru consultări. Potrivit spuselor 
secretarului general, autoritățile 
O.N.U. din Congo au fost alarmate 
pentru cazul că se vor ivi eveni
mente noi ca o consecință a eșecu
lui convorbirilor.

Cu toate acestea, nu au fost indi
cate nici un fel de măsuri efective 
pentru traducerea în viață, în sfîrșit, 
a hotărîrilor Consiliului de Secu
ritate privitoare la restabilirea uni
tății Republicii Congo.

el intenționează să acționeze inde
pendent de Washington".

In această atmosferă au avut loc 
convorbirile lui Rusk la Paris. La 
încheierea lor nu s-a publicat nici 
un comunicat dar — transmite agen
ția americană U.P.I. — „surse de în
credere atît americane cît și fran
ceze au declarat că nu s-au reali
zat progrese pe calea lichidării 
profundelor divergențe dintre S.U.A. 
și Franța în politica nucleară".

Pe măsura desfășurării vizitei lui 
Rusk, punctul de vedere inițial, al 
monopolului american în N.A.T.O., a 
suferit modificări sub presiunea 
gazdelor ; spre efîrșitul turneului, 
presa a arătat că diplomația ame
ricană ar fi gata să sprijine un nou 
proiect — al unei „forțe nucleare 
multilaterale". Ar fi vorba de o for
mulă de compromis între menține
rea rolului conducător al S.U.A. și 
creșterea pretențiilor la conducere 
ale principalilor lor parteneri euro
peni ; firește, despre țările mici nu 
se suflă un cuvînt, rolul lor de cenu- 
șărese politice ale N.A.T.O., apărînd 
încă o dată evident.

Ce ar însemna în fond acest pro
iect ? Un nou pas profund contrar 
intereselor păcii ; formula diploma
tică a „forțelor nucleare multilate
rale" însemnînd că 
N.A.T.O. s-a adoptat 
cială ideea răspîndirii 
cleare. Astfel, in timp 
tivele de la Geneva se sublinia că 
preîntîmpinarea răspîndirii continue 
a armei nucleare este una din acele 
măsuri parțiale, care pot slăbi în
cordarea și favoriza dezarmarea ge
nerală — puterile occidentale, în 
pauza conferinței, se situează pe 
poziții exact contrarii. Cu atît mai 
dăunător este acest proiect pentru 
interesele păcii, cu cît el nu repre
zintă decît un nou înveliș pentru 
vechiul plan : „N.A.T.O. — a palia 
putere atomică", cu participarea la 
controlul armelor atomice a revan
șarzilor vest-germani. Nu este de mi- . 
rare că primul care a salutat noul J 
proiect american a fost ministrul de 
externe vest-german Schröder.

După relatările presei occidentale, 
esența vizitei lui Rusk la Bonn a

în cadrul 
ca linie ofi- 
armelor nu
ce la trata-

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite : La 30 iunie 1962 în 
Uniunea Sovietică a fost lansat cu succes pe o orbită un nou satelit 
artificial al Pămîntului — „Cosmos-6". La bordul satelitului sînt instalate 
aparate științifice destinate continuării cercetării spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c. 
In afară de aparatele științifice, la bordul satelitului „Cosmos-6" este 
instalat un sistem radiotelemetric cu mai multe canale și dispozitive 
Tadiotehnice pentru măsurarea traiectoriei. La bordul satelitului se află 
un emițător pe unde scurte care lucrează pe frecvența 90,0233 MHz.

Potrivit datelor preliminare, satelitul evoluează pe o orbită care 
diferă puțin de cea stabilită prin calcul. Perioada de revoluție a sate
litului este de 90,6 minute, unghiul de înclinație al orbitei față de planul 
ecuatorului este de 49 grade, îndepărtarea maximă de suprafața Pă- 
mîntului este de 360 km, îndepărtarea minimă — de 274 km. Informația 
radiotelemetrică recepționată de la bordul satelitului confirmă funcțio
narea normală a tuturor dispozitivelor și aparatajului științific instalate 
la bord. La centrul de coordonare și calcul sosesc informații teleme
tries, precum și date cu privire la recepționarea semnalelor radio ale 
emițătorului „Maiak".

La 1 iulie 1962 satelitul va trece deasupra Bucureștiului, la ora 16,36.
------ O» O

NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS: 
Sindicatul unit al muncitorilor din in
dustria de confecții, care numără 
400 000 de membri, s-a alăturat miș
cării de protest împotriva persecutării, 
partidului comunist pe baza legii Mc
Carran. „Advance" — organul de 
presă al sindicatului, a publicai un 
editorial intitulat „Să se abroge legea 
McCarran". în editorial se spune că 
dacă S.U.A. doresc să mențină drep
turile democratice elementare, conform 
constituției țării, legea McCarran tre
buie abrogată.. Președintele Kennedy 
este dator să renunțe la aplicarea a-

constat într-un schimb : S.U.A. ar fi 
cerut și obținut sprijin vest-getman 
în ce privește politica de menținere 
a rolului lor conducător în alianța 
atlantică, iar Bonnul ar fi cerut și 
obținut o înăsprire a poziției ame
ricane la tratativele internaționale 
privind Berlinul. Ziarele occidențale 
scriu că „în cadrul convorbirilor 
sale cu ambasadorul Dobrînin, Rusk 
urmează să țină și mai mult 
de obiecțiile principale ale 
iui" — despre care se știe 
timpul a încercat să pună 
roate tratativelor. Firește 
această linie se confirmă, 
poate duce decît la menținerea pu
terilor occidentale pe poziții necon
structive, continuarea liniei lor de 
tărăgănare ;• iar țările socialiste 
și-au expus clar poziția față de o 
asemenea perspectivă — dacă se va 
dovedi că puterile occidentale ur
măresc în continuare tactica tără
gănării, nimic nu va putea opri ță
rile socialiste să semneze tratatul 
de pace cu R. D. Germană, în inte
resul păcii generale.

Puncte de vedere divergente s-au 
manifestat și au rămas neapianate 

Noi succese ale luptei de eliberare

seama 
Bonnu- 
că tot 
bețe-n 

’ dacă 
ea nu

națională
Furtunosul proces de destrămate 
colonialismului, sub loviturile miș-

fi

In

a
cării de eliberare națională, face ca 
pe harta lumii să apară noi și noi 
state independente.

Astăzi, în Algeria are loc re
ferendumul cu privire la autode
terminare, — eveniment istoric în 
viața poporului algerian. Lupta sa 
eroică, plină de jertte, va 
încununată prin proclamarea ofi
cială a Republicii Algeria, 
noul sta! independent și suveran, 
toți algerienii, indiferent de origine, 
naționalitate și religie, își vor pu
tea consacra forțele lecuirii rănilor 
lăsate de război, dezvoltării patriei 
pe drumul prosperității și progresu
lui.

Popoarele din întreaga lume, toți 
cei care au urmărit cu solidaritate 
lupta poporului algerian pentru 
bîndirea. independenței 
duios acest eveniment.

Tot azi — 1 iulie 
căpăta independența —----- _

do- 
căl-!

> căpăta indepe 
s I tărîrilor O.N.U.

saluta

vor- își 
conform ho- 

teritoriile africane

represive. El trebuie să 
imediat toate persoanele 
în virtutea legii McCarran

ceslei legi 
amnistieze 
condamnate 
și să dea Ministerului Justiției instruc
țiuni de a înceta urmărirea persoane
lor trase la răspundere pe baza aces
tei legi.

J 
J

MOSCOVA. Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit 
la 30 iunie pe membrii conducerii 
Partidului Comunist din Spania — 
Dolores Ibarruri, președintele parti
dului, I. Gallega și R. 
membri ai Comitetului 
P.C. din Spania.

între Nikita Hrușciov
conducerii Partidului Comunist din 
Spania a avut loc o convorbire și

In Grecia se intensifică persecuțiile 
impotriva forțelor democratice

ATENA 30 (Agerpres). — TASS : 
Guvernul lui Karamanlis a depus la 
28 iunie în parlament un nou pro
iect de lege reacționar, care urmă
rește intensificarea persecuțiilor 
împotriva partidului comunist și 
altor forțe democratice din Grecia. 
Acest proiect de lege, elaborat în 
mare secret față de opinia publică, 
nu numai că menține în vigoare in
terzicerea activității Partidului Co
munist din Grecia, ci prevede noi 
măsuri pentru „lupta împotriva co
munismului” și împotriva persoane
lor care se ocupă de „activitate an-

Iși în cursul escalelor făcute de Rusk 
'la Londra și Lisabona.

întreaga călătorie a lui Rusk a 
arătat că, sub paravanul încercărilor 
de jxplo.nare a divergențelor, se aș- 
<ctfnde de fapt luptă pentru poziții 
dominante în ~T,gIiărifa " ațlgniică, 
pentru menținerea situațîelTde ine
galitate între statele participan
te. Fapt este însă că în ca- . 
drul N.A.T.O. — organism aflat în 
slujba celor mai. agresive cercuri — 
deosebirile de vederi nu împiedică 
pe parteneri să se situeze în conti
nuare pe platformă comună în ce 
privește orientarea fundamentală — 
intensificarea încordării, a cursei 
înarmărilor și a pregătirilor de 
război.

La temelia edificiului N.A.T.O. stă 
anticomunismul, politica „războiului 
rece", complet perimată, față de 
giganticul lagăr socialist, strîns unit, 
ignorarea crasă a realităților vieții 
internaționale, nesocotirea voinței de 
pace a popoarelor. Iar cînd o clă
dire are o asemenea temelie șubre
dă, plină de 
praetajare" — 
Rusk — nu o 
mai trainică.

crăpături, orice „su- 
cum și-a propus dl. 
face în nici un- caz

Ruanda și Burundi. Bucurîndu-se de 
asemenea de victoria obținută 
de popoarele acestor două țări, o- 
pinia publică nu poate omite 
faptul că foștii lor 6tăpînilori re
curg la diferite manevre pentru 
a-și menține dominația. încă de pe 
acum se conturează tactica pe care 
ei intenționează să o folosească : 
lăsarea de trupe pe teritoriile Ru
anda și Burundi și după procla
marea independenței. Tragedia 
Congoului vecin arată unde a dus 
în cele din urmă o asemenea tacti
că ; „menținerea” de trupe belgiene 
după cucerirea independenței a tă
cut ca aceasta să tie doar o ficțiune 
șl a permis marionetelor colonialiș
tilor să arunce țara în haos. Cea 
de-a doua aniversare a indepen
denței Congoului, sărbătorită ieri, 
nu a găsit Congoul pe drumul con
solidării independenței și al progre
sului, ci într-o situație deosebit de 
critică, jefuit de monopolurile 
străine, cu teritoriul desmembrat.

în zilele noastre, voința popoare-

Astăzi se împlinesc doi ani di 
cînd Ghana a devenit republici 
unitară și suverană.

Se știe că în martie 1957, ca ur
mare a luptei de eliberare națio- 
nală, fosta colonie engleză Coasta 
de Aur și-a cucerit independenfa, voarea 
obfinînd statutul de dominion în tale, pentru înjelegere și 
cadrul Commonwealth-ului britanic, dere internațională. 
Trei ani mai tîrziu, în cadrul unui Vizita făcută anul trecut în țara 
referendum, marea majoritate a noastră de către eminentul om de 
populației țării s-a pronunțat pen- sfat dr. Kwame Nkrumah, președin- 
tru noua constituție care a procla- ' “ .......
mat sfatul Ghana republică suve
rană. Atunci a luat sfîrșit statu
tul de dominion. Participanții la re
ferendum s-au pronunțat totodată 
și în favoarea alegerii lui 
Nkrumah ca președinte al 
blicii.

Tînărul sfat african și-a 
un binemeritat prestigiu internațio
nal datorită luptei sale consecvente

Kwamo
Repu-

un schimb de păreri în problemele 
de interes reciproc.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, Nikita Hrușciov și-a expri
mat solidaritatea cu lupta bravă pe 
care o duce poporul spaniol împo
triva regimului franchist.

CANBERRA. La 29 iunie, docherii 
din portul Sydney au declarat gre
vă, cerînd să fie amînată hotărîrea 
administrației care a concediat 

tinațională subversivă”. După cum 
se știe, propaganda oficială îi con
sideră pe toți adversarii politici ai 
regimului de girvernămînt al Gre
ciei drept astfel de persoane.

După cum subliniază presa demo
cratică, acest proiect de lege dă gu
vernului dreptul, sub orice motiv și 
în orice timp, să introducă în țară 
un regim de dictatură.

Noul proiect de lege, scrie ziarul 
„Avghi”, a fost creat după tipul le
gilor neonaziste care există în Ger
mania occidentală.

loi de a-și apăra independența nu 
poate fi zăgăzuită prin nici un fel 
de opreliști și manevie ; mai devre
me eau mai tîrziu ea biruie. Este 
edificatoare în această privință si
tuația din Laos, unde s-a ajuns la 
formarea guvernului de coaliție, 
ceea ce reprezintă un important pas

Forța colosală a omului simplu
Evenimentele vieții internaționale 

arată cum față de planurile 
și uneltirile cercurilor agresive se 
ridică tot mai puternic voința 
de pace a popoarelor, se afirmă tot 
mai hotărît rolul lor în politica in
ternațională. Aceasta își găsește ex
presie în manifestări de amploare 
fără precedent în favoarea păcii, în 
acțiunile de masă care condamnă 
continuarea experiențelor nucleare 
în Paciiic, pregătirile militare ale ță
rilor N.A.T.O. Un grup de 700 de sa- 
vanți din lumea întreagă au adresat 
protestul lor energic împotriva ho- 
tărîrii S.U.A. de a efectua explozii 
atomice în Cosmos, care pot avea 
consecințe extrem de dăunătoare 
pentru condițiile de viață de pe 
planeta noastră. Anțlntim de aseme
nea marșul populației engleze de la 
Glen-Douglas la Glasgow și de
monstrația din apropierea bazei ae
riene de la Greenhen Comon, în 
cursul căreia 200 de partizani ai 
păcii au fost arestați, demonstrațiile 
din orașele italiene, mitingurile pes
carilor japonezi etc.

In India a avut loc recent con
ferința pentru problemele luptei îm
potriva înarmărilor nucleare, la care 
au luat cuvîntul președintele Repu
blicii India și premierul indian, per
sonalități de vază ale țării. Joi și-a 
încheiat lucrările, la Accra (Ghana), 
Adunarea internațională ținută sub 
lozinca „O lume fără bombe !', la 
care au participat personalități po
litice, culturale din multe țări ale 
Africii, Asiei, Americii Latine. Ase
menea evenimente arată că în tine
rele state independente crește hotă
rîrea de luptă pentru o lume fără 
arme, a progresului economic și 
cultural pentru toate popoarele.

Fără precedent este amploarea 
pe care au dobîndit-o pregătirile în 
vederea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, care 
se va deschide peste o săptămînă 

tele Republicii Ghana, a constituit 
un nou prilej de afirmare a prie
teniei dintre popoarele romîn și 
jhanez, contribuind la lărgirea re- 
ațiilor dintre cele două țări ale 
loastre.

Cu prilejul aniversării proclamă- 
i Republicii Ghana, poporul 
>mîn urează poporului prieten 
ranez noi și însemnate succese în 
pta pentru dezvoltarea țării pe ca- 

progresului și a păcii,

de muncitori. Ca urmare a grevei, 
pe32 de nave acostate în port au 
înetat muncile de încărcare și des
călțare.

TOKIO. La Teatrul „Bugetea" din 
Tolio a avut loc o seară culturală 
roninească, dedicată comemorării 
lui I. L. Caragiale, organizată de 
Asodația de prietenie japono-romi- 
nă |i conducerea teatrului ,.Bu- 
geizef. Profesorul Kosei Yania- 
kawt, regizorul teatrului, care a vi
zitat recent țara noastră, a vorbit 
celor prezenți despre viața cultu
rală iin R. P. Română.

LENINGRAD. Alfons Gorbach, 
cancehrul federal al Austriei, care 
se afli în Uniunea Sovietică într-o 
vizită oficială, a sosit la 30 iunie la 
Leningrad.

DJAKARTA. La 30 iunie agenția 
Antara a transmis comunicatul Mi
nisterului Poliției din .Indonezia cu 
privire la rezultatele cercetărilor e- 
fectuate în legătură cu atentatul la 
viața președintelui Sukarno din mai 
a.c. în comunicat se arată că 
ția a descoperit documente 
demonstrează că organizatorii 
tatului au acționat în strînsă 
tură cu complotiști străini. Cercetă
rile continuă.

poli- 
care 

aten- 
legă-

spre transformarea Laosului într-un 
stat neutru și pașnic. Rămîne ca a- 
piopiata reluare a conferinței inter
naționale de la Geneva pentru pro
blema laoțiană, continuîndu-și opera 
începută, să obțină cît mai curînd 
semnarea acordurilor privitoare la 
Laos.

la Moscova. Congresul se anunță de 
pe acum ca cel mai larg și mai re
prezentativ forum al mișcărilor, or
ganizațiilor și personalităților care 
recunosc însemnătatea vitală Ô de
zarmării și militează pentru înfăp
tuirea ei. Personalități de seamă ale 
lumii științifice, culturale, ale vieții 
obștești din nenumărate țări, printre 
care lordul Russell, J. P. Sartre, Som- 
merset Maugham, Cyrus Eaton, Pri- 
jono, au declarat că sprijină Con
gresul. Potrivit datelor de pînă 
acum, vor participa 2 000 de deh 
gați din 120 de țări — oameni de 
cele mai diverse profesiuni și cate
gorii sociale, de diferite concepții.

Congresul mondial va prilejui o 
amplă și aprofundată dezbatere a 
problemelor dezarmării generale si 
păcii. După cum se știe, președin
tele Comitetului internațional de 
pregătire a Congresului, prof. Ber
nal, a adresat șefilor de guverne ai 
țărilor care fac parte din comitetul 
celor 18 țări pentru dezarmare de 
la Geneva invitația de a expune în 
fața Congresului punctul de vedere 
al guvernelor lor în ceea ce privește 
problema dezarmării. Au sosit scri
sori de răspuns de la trei prim-mi- 
niștri — N. S. Hrușciov, care a fă
cut cunoscut că va lua cuvîntul, 
Macmillan și J. Nehru. Interesul tre
zit în opinia publică, larga aproba
re, amploarea pregătirilor arată-în- 
felegerea adîncă a faptului că, pe 
deasupra deosebirilor de concepții 
politice, oamenii trebuie să se 
unească pentru a salvgarda supre
mul bun — pacea. Congresul, 
căruia popoarele îi urează succes 
deplin va da, fără îndoială, un 
puternic avînt acțiunilor concrete 
ale popoarelor în lupta pentru în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. In broșura editată de organiza
ția americană „Uniunea umaniștilor" 
se spune : „Omul simplu are în mîi- 
nile sale o forță colosală, Dacă el 
va cere pace, glasul său va fi 
auzit 1".

I. FÎNTÎNARU


