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în îndeplinirea planuluide producție și de gospodărire a întreprinderilor. Economiile suplimentare obținute în aceste întreprinderi sînt rezultatul gospodăririi judicioase a materiilor prime și materialelor, al înlăturării risipei și pierderilor din producție.în lumina experienței acestor întreprinderi apar și mai evidente posibilitățile care există în fiecare unitate de producție în domeniul reducerii prețului de cost. E nevoie numai ca aceste posibilități să fie mai bine puse în valoare, mai ales în acele întreprinderi care în primele luni ale anului n-au îndeplinit în întregime sarcina de reducere a prețului de cost. în aceste întreprinderi trebuie să se manifeste mai puternic spiritul gospodăresc, grija pentru utilizarea cît mai economică a materiilor prime și materialelor, preocuparea pentru înlăturarea tuturor cheltuielilor neproductive. _în lupta pentru traducerea în viață a Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, muncitorii și tehnicienii din majoritatea întreprinderilor au dobîndit realizări de seamă în domeniul îmbunătățirii 
calității produselor. La „Ciocanul"- Nădrag s-a obținut tablă cositorită de calitatea I în proporție de 81 la sută, față de 55 la sută cît era planificat. Acest exemplu, ca și multe altele, arată că acolo unde muncitorii și tehnicienii dau dovadă de o înaltă răspundere pentru munca pe care o efectuează, unde controlul tehnic de calitate este exigent, iar măsurile tehnico-organizatorice prevăzute se aplică pas cu pas, se înregistrează progrese continui în domeniul îmbunătățirii calității produselor.Pășind în cel de-al doilea semestru al anului este necesar ca organizațiile de partid să urmărească ca tot ceea ce s-a dovedit bun și valoros în experiența colectivelor fruntașe să fie larg extins în toate întreprinderile de către ministerele tutelare, organele și organizațiile sindicale. O mare atenție se cere acordată îndeosebi întreprinderilor rămase în urmă în ceea ce privește îndeplinirea unuia sau .altuia- dintre indicatorii de plan. E nevoie ca în aceste întreprinderi direcțiile generale să analizeze temeinic, împreună cu organele administrative și organizațiile de partid locale, cauzele rămînerilor în urmă și să acorde un sprijin eficient pentru înlăturarea deficiențelor, astfel ca și aceste întreprinderi să se alinieze în rîndul celor fruntașe. Organele și organizațiile de partid trebuie să exercite în lunile ce urmează un control sistematic, mai exigent, asupra îndeplinirii de către întreprinderi a sarcinilor de livrări atît din planurile de cooperare cît și din contractele economice.O atenție deosebită se cere acordată în această perioadă sectorului construcțiilor de locuințe. Pe lîngă întreprinderi de construcții fruntașe, ca cele din Bacău și Galați, care și-au îndeplinit înainte de termen planul pe primul semestru, sînt și șantiere ca, de pildă, în regiunile Oltenia, Argeș și orașul București unde există rămîneri în urmă față de grafic, unde n-au fost date în folosință toate apartamentele planificate. în regiunea Hunedoara, ca și în alte locuri, datorită risipei, refacerii unor lucrări etc., costul pe apartament prevăzut în deviz este depășit. Lunile care au rămas pînă la sfîrșitul anului, trebuie să fie pentru constructori o perioadă de activitate rodnică, în-

Oamenii muncii din țara noastră 
au încheiat primul semestru al a- cestui an — cel de-al treilea an al planului șesenal — cu noi și însemnate realizări în producție. Unele ramuri industriale și un mare număr de întreprinderi din industria extractivă, siderurgie, industria constructoare de mașini, industria ușoară și alimentară și altele și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe primele șase luni, realizînd în plus numeroase produse. întreprinderile din industria chimică, de pildă, au dat peste planul semestrial multe tone de îngrășăminte chimice, sodă, acid sulfuric și alte produse. Furnaliștii de la Uzinele „Victoria"-Călan, îmbunătățind indicii de utilizare a a- gregatelor, au izbutit să livreze turnătoriilor din țară în primele 5 luni și jumătate cu peste 2 600 tone de fontă mai mult decît în primele 6 luni ale anului 1961. Cu planul semestrial îndeplinit mult mai de- ■ vreme s-au prezentat și numeroase alte întreprinderi.Succesele însemnate obținute pînă acum în îndeplinirea planului pe 1962 oglindesc puternic munca în- ; suflețită a poporului nostra pentru realizarea mărețului program trasat de cel de-al III-lea Congres al partidului — program al înfloririi patriei, al desăvîrșirii construcției socialiste în țara noastră. în lupta pentru îndeplinirea planului s-a manifestat din plin inițiativa creatoare : a muncitorilor și inginerilor, spiri- , tul lor gospodăresc, au crescut rîn- durile fruntașilor în producție.

Caracteristic pentru lunile care au trecut din acest an este faptul că muncitorii și tehnicienii din multe fabrici și uzine au îmbinat mai 1 bine, în cadrai întrecerii socialiste, lupta pentru îndeplinirea sarcinilor ' cantitative de plan cu preocuparea susținută de a spori productivitatea muncii, de a utiliza mai bine, mai economic materia primă, în scopul reducerii prețului de cost, de a ri- ■ dica necontenit nivelul calitativ al produselor..,Pe acest dram tre- < 
bule perseverat șl în lunile care ur
mează deoarece numai prin reali
zarea sarcinilor de plan la toți in
dicii, economia națională poate 
primi produsele de care are nevoie, 
numai astfel pot spori economiile 
și beneficiile peste plan.O problemă principală care trebuie să stea în atenția permanentă a tuturor colectivelor de întreprin- ’ deri este aceea de a valorifica din ce în ce mai bine rezervele de creștere a productivității muncii. Pretutindeni — în secții, ateliere, la fiecare loc de muncă — se cer găsite asemenea metode și mijloace, îneît cu aceleași capacități de producție să producem mai mult, pe 1 baza folosirii mai din plin a mașinilor și utilajelor modeme cu care au fost înzestrate, an de an, întreprinderile. Roade bune pot fi obținute și pe calea extinderii metodelor înaintate. Petroliștii din schela Boldești, folosind mai larg metodele avansate de muncă — recuperarea secundară, tratarea sondelor cu diferite substanțe, combaterea viiturilor de nisip etc. — au reușit să obțină în acest an un spor de creștere a productivității muncii cu 5,5 la sută. Au fost însă și întreprinderi ca, de pildă, Fabrica „Mătasea populară" din Capitală, unde productivitatea muncii, deși sporita față de perioda corespunzătoare a anului trecut, n-a crescut totuși pe măsura posibilităților. Este necesar ca în toate întreprinderile să fie astfel organizat proce- _sul de producție, îneît munca oa- cît construcțiile^ planificate să fie menilor să fie cît mai rodnică.în activitatea pe care au desfă- șurat-o, muncitorii și tehnicienii de la Fabrica de țevi din Roman, întreprinderea minieră „7 Noiembrie“ din Baia Mare și multe altele s-au străduit să reducă prețul de cosi — indicele sintetic al activității

date în folosință la termen, la un cost redus și cît mai bine finisate.Muncind cu hărnicie, punînd necontenit în valoare rezervele interne ale producției, muncitorii și tehnicienii din întreprinderi vor obține noi și însemnate realizări în îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1962.

a
Cuvîntarea radiotelevizată a tovarășului N. S. Hrușciov

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite textul cuvîntărli rostite 
de N. S. Hrușciov la 2 iulie, la posturile de radio și televiziune sovietice, 
în legătură cu vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice în Republica Populară Romînă.

f Orașul Turnu-Severin j
t»*-» T 1 I
I.. ......................................
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BACĂU (red. ziarului „Steagul (ioșu*). — Zilele acestea, muncl- ( torii și tehnicienii de la Intreprin- [ derea de construcții nr. 2 au ( început la Bacău lucrările de ( construcție la zece noi blocuri de . 
I locuințe. Situate într-un irumos | ( colț al orașului, noile blocuri în- j [ sumează 350 de apartamente. J I Pentru scurtarea duratei de exe- J 
f cuție, 200 din aceste apartamen- j [ te se vor construi din panouri j ( mari preiabrlcate, iar 150 se vor j ( executa pe bază de zidărie por- J [ tantă cu planșee prefabricate. J [ ----------- j[ Magazine moderne ] } La parterul noilor blocuri de j ( locuințe din orașul Hunedoara j [ s-au deschis în ultimul timp ma- I [ gazine moderne pentru desface- j [ reg produselor alimentare și in- ) ( dustriale. Multe dintre acestea { [ funcționează [ servirii.
( La Deva, [ Valea Jiului [ dustriale și

Dragi tovarăși !Ea noi s-a statornicit tradiția ca după întoarcerea din călătoriile făcute peste hotare delegațiile de partid și guvernamentale să împărtășească oamenilor sovietici impresiile culese în cursul acestor călătorii. Asemenea cuvîntări constituie un fel de dare de seamă a delegațiilor în fața poporului sovietic. Ur- mînd această tradiție bună, îngăduiți-mi să vă vorbesc astăzi despre vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice în Romînia frățească.La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Populare Romîne, am fost oaspeți ai poporului romîn frate timp de șapte zile. Vizita noastră în Romînia a fost rodnică, interesantă și utilă. Intr-un timp relativ scurt prietenii romîni au reușit să ne arate multe din cele create în anii puterii populare prin activitatea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor.Vizita pe pămîntul romînesc ospitalier va rămîne pentru totdeauna în amintirea noastră. Au fost zile de manifestare emoționantă a mării șl trainicei prietenii care a unit pe veci popoarele țărilor noastre.Putem spune cu un sentiment de mare satisfacție că vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice în Romînia a contribuit la întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele sovietic și romîn, a fost folositoare pentru întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist.în cuvîntarea pe care am rostit-o în fața minerilor romîni am spus că după ce vom sosi acasă ne va fi greu să găsim cuvinte pentru a reda întreaga atmosferă emoționantă de cordialitate și adevărată frăție în care au decurs întîlnirile noastreoamenii muncii din Romînia. Și, într-adevăr, așa este, tovarăși. în orașe, uzine, gospodării agricole colective, solii poporului sovietic au fost primiți cu atîta dragoste și căldură îneît uneori nu știam ce ne încălzește mai mult : soarelui darnic căldura inimilor primea.Pentru atenția ospitalitatea și cordialitatea manifestate față de delegația noastră, noj mulțumim încă o dată cu căldură poporului frate romîn, conducătorilor Partidului Muncitoresc Romîn și Republicii Populare Romîne.Am vizitat mai multe orașe și sate .cțin Romîni-:,.amj. _^vut convorbiri, prietenești cu condhcătorii Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne, cu muncitori, țărani și intelectuali. Pretutindeni unde am fost, oamenii muncii din Romînia socialistă ne-au rugat să transmitem popoarelor Uniunii Sovietice un salut fierbinte și urări de noi succese în construirea comunismului. Același lucru ne-au rugat să-l facem și tovarășii Gheorghiu-Dej, Maurer și ceilalți conducători ai Republicii Populare Romîne. îndeplinesc cu bucurie, dragi tovarăși, această însărcinare plăcută a prietenilor noștri romîni.Oricine vizitează astăzi Romînia nu poate să nu vadă marile transformări survenite în viața poporului romîn. în trecut, țară agrară săracă, care se afla în dependență totală față de marile puteri imperialiste,

Romînia s-a transformat în prezent într-un stat socialist dezvoltat și înfloritor.Delegația noastră a fost în mari regiuni industriale ale țării, a vizitat asemenea întreprinderi admirabile cum sînt Uzina „Grivița Roșie“ și minele de la Lupeni, care au tradiții

Arătîndu-ne toate acestea, tovarășii romîni își aduceau aminte că cu numai un sfert de veac în urmă, Romînia era o țară cu contraste sociale izbitoare. Alături de luxul țipător în care trăia mănunchiul protipendadei romînești, în țară domneau sărăcia și lipsa de drepturi pentru poporul muncitor. Monopolurile străine încătușau vechii Romînii, vlăguind-o. Romînia aducea din străinătate aproape 95 la sută din utilajele necesare. Iar
economia

cu

dintre acestea j pe principiul auto- )Simeria, Călan, și în alte centre localități rurale ( regiune, rețeaua comerțului ț stat și cooperatist s-a mărit [ cursul acestui an cu 50 de uni- ( tăți noi.
în India deîn

(Agerproa)
O nouă tabără 

școlaripentru J ! în pădurea Buda-Arge.ș, de J f lingă Capitală, s-a deschis ieri j [ după-amiază o nouă tabără pen- j[ tru elevi. în serii de cîte o săp- J 1 tămînă vor petrece aici clipe j [plăcute 1 000 de pionieri șl șco- j [ lari din raionul Tudor Vladimi- ) f rescu din Capitală. Copiii au la j [dispoziție săli de mese încăpă-j [ toare, club, plajă pentru baie etc. J ( Pentru organizarea unor activi- j [ tăți frumoase și instructive a fost j [ format un colectiv de profesori, j f instructori de pionieri etc.

La recoltatul griuluiîn ionul grîu nile precum și coasele și secerile, colectiviștii au reușit ca pînă în seara zilei de 1 iulie să recolteze 41 la sută din suprafața cultivată cu grîu. Fruntași sînt colectiviștii din Găuriciu.Paralel se execută arăturile și semănatul culturilor duble. Pînă la aceeași dată, din cele 890 ha prevăzute, au și fost semănate cu culturi duble 621 hectare.

gospodăriile colective din ra- Zimnicea, strînsul recoltei de este în toi. Folosind mași- S. M. T., atelajele proprii,

$f:l

Membrii aospodărlel colective „18 Februarie 1933" din comuna Catano Vechi, raionul Băilești,
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Membrii gospodăriei colective „18 Februarie 1933“ din comuna Catano Vechi, raionul Băilești, au 
înceout recoltatul cerealelor. El au un puternic sprijin din partea mecanizatorilor de la S.M.T. Băilești. în 
fotografie : Tovarăș» Stan Chimlșliu, vicepreședintele gospodăriei, Mihail Ungureanu, brigadier de cîmp, șl 
Florea Dragomlr, șeful brlgăsll de tractoare, discută despre măsurile ce trebuie luate pentru grăbirea 
recoltatului. (Foto • A. Cartojanul

razele dogoritoare ale din Romînia sau poporului care neși grija, pentru

Și în regiunea Galați grîul a dat 
în pîrg. Este timpul să se treacă cu 
toate forțele la recoltat. Această 
muncă a început mai intens în ra
ioanele de sud ale regiunii: Brăila și 
Făurei.

în majoritatea gospodăriilor de 
stat și gospodăriilor colective din a- 
ceste raioane, organizațiile de partid 
au îndrumat bine munca consiliilor 
de conducere pentru pregătirea te
meinică a campaniei de recoltare. 
Gospodăriile de stat Sătuc, Nicolești- 
Jianu, raionul Făurei, gospodăria de 
stat Urleasca, raionul Brăila, și 
multe altele și-au propus să strîn- 
gă toată recolta în cel mult 6—7 zile. 
De asemenea, colectiviștii din co
muna Osmanu, raionul Brăila, sînt 
hotărîți să termine recoltatul celor 
1200 ha grîu, orz și mazăre în cel 
mult 7—8 zile, folosind din plin cele 
8 combine, 5 secerători și 200 coase. 
Colectiviștii din Plopu și Rușețu, 
unde grîul s-a copt mai repede, au 
început recoltatul încă de joi, pre- 
dind la bazele de recepție o parte 
din grîul contractat cu statul.

Atît în raionul Făurei cît și în ra
ionul Brăila sînt condiții ca grîul și 
celelalte cereale păioase să ajungă în 
hambare la timp, să se evite pierde
rile prin scuturare. Dar nu peste tot 
aceste condiții sînt bine folosite. 
Gospodăria colectivă din comuna Fi- 
lipești are de recoltat 750 ha de grîu. 
Cu toate că ' ~
la S.M.T., 3 
70 de coase, 
de 30 iunie 
colta de pe 35 de hectare. în timp 
ce la o palmă de loc, colectiviștii din 
alte gospodării ies la secerat încă 
în zorii zilei, la Filip ești se pleacă la 
cîmp după ce soarele s-a ridicat de 
două sulițe pe cer. La orele 7,30 di
mineața combinele erau încă nepre
gătite, pe cîmp htcra o singură se- 
cerătoare, iar de cosași nici pome
neală, (deși și-au planificat singuri 
să taie cu coasele cite 46 ha pe zi). 
In același timp, la sediul gospodă
riei, tov. președinte Vasile Mocanu

aici sînt 7 combine de 
secerători mecanice și 
pînă în dimineața zilei 
abia fusese strînsă re-

(Telefoto TASS-Agerpres)revoluționare glorioase. Am văzut fabrici și uzine noi — roade ale industrializării socialiste a țării, am văzut orașe bine amenajate, care pînă nu de mult nici nu erau trecute pe hărțile Romîniei, am văzut noul sat romînesc în care socialismul aduce belșugul și cultura.Am vizitat Onești-Borzești, un centru al industriei chimice și petroliere, am văzut clădirile luminoase și spațioase ale combinatului chimic, utilat cu aparatură modernă, încă acum cîțiva ani în acel loc era un sat. în prezent acolo se află un adevărat oraș socialist, oraș al marii industrii chimice. Aceasta este ô întreprindere tînără, nu numai pentru că a fost creată recent, dar și pentru că lucrătorii ei sînt în ma- dispreț despre Romînia, joritate tineri care rezolvă cu în- ■ - -drăzneală sarcinile mari încredințate de partid.întîlnirea cu siderurgiștii hunedo- reni a produs asupra noastră o puternică impresie. Combinatul siderurgic din Hunedoara constituie o întruchipare vie a prefacerilor gigantice care s-au petrecut în anii puterii populare pe pămîntul romînesc. Oamenii cu care ne-am întîlnit acolo au vorbit despre creșterea rapidă a combinatului. Pentru noi a fost o plăcere să auzim ce apreciere înaltă dau siderurgiștii romîni calității utilajelor fabricate în Uniunea Sovietică. Cînd am stat de vorbă cu muncitori ai combinatului văzut cum lucrează, m-am că sînt cialitatea cele mai ducție.
maeștri excelenți lor, în stare să complexe sarcini

și am convins în spe- rezolve de pre

făcea un instructaj cu grădinarii 
gospodăriei, iar secretarul organiza
ției de partid linia, foarte liniștit, un 
grafic de ședințe. Cînd l-am întrebat 
pe tov. Mocanu de ce stau combi
nele, am primit un răspuns neaștep
tat: „De combine răspunde tov. pre
ședinte al sfatului popular comunal”.

Este adevărat că și sfatul popular se 
ocupă de strîngerea recoltei. Dar 
oare nu colectiviștii înșiși sînt cei 
mai interesați în buna organizare a 
recoltatului ?

Nici în raionul Brăila combinele 
nu sînt din plin folosite. în fața unui 
lan de orz bine copt al stațiunii ex
perimentale Chișcani și la Silistraru, 
raionul Brăila, stăteau după ce se ri
dicase soarele 14 combine. Acestea 
nu aveați nici tractoare și nici per
sonalul de deservire, iar coridoarele 
nu erau tăiate în lan. La gospodă
ria de stat Urleasca, 4 combine ale 
unei secții din gospodărie au stat 
nefolosite în tot cursul zilelor de vi
neri și sîmbătă în vreme ce la 
secție a gospodăriei, 300 ha cu 
erau tocmai bune de recoltat.

în unele gospodării colective 
Făurei nu se folosesc alături de com
bine și celelalte mijloace: secerăto- 
rile-legători, secerătorile simple, 
coase și seceri. Această părere gre
șită pornește chiar de la consiliul a- 
gricol raional și unele consilii de 
conducere din gospodăriile de stat și 
colective, de la care am auzit ur
mătoarea motivare: „Avem posibili
tatea să secerăm manual și mai mult 
pe zi, dar de ce să avem pe urmă 
bătaie de cap cu treieratul ?”.

Unele S.M.T.-uri nu dau o contri
buție la grăbirea recoltatului. La 28

altă 
grîu

din

„bineface-să acorde din anul înainte ca

pentru toate acestea, în ultimă instanță trebuia să plătească muncitorul ?i țăranul.Așa a fost în trecut. Astăzi romînii își aduc aminte de aceasta pentru a sublinia și mai mult uriașele transformări care s-au petrecut în țara lor. într-un timp scurt din punct de vedere istoric, poporul romîn, sub conducerea partidului său muncitoresc, nu numai că a lichidat înapoierea moștenită de la „capitalism, ci și a dobîndit succese care într-un viitor apropiat vor situa Romînia în rîndul țărilor europene înaintate și dezvoltate din punct de vedere economic.Este caracteristic că presa burgheză care, încă nu de mult scria cu , acum, în fața faptelor, a început să vorbească altfel. O serie de ziare burgheze subliniază că.Romînia trece prințr-o epocă de prosperitate economică, nemaicunoscută în istoria sa, că e- conomia Romîniei demonstrează un „uimitor dinamism“ și un ritm rapid de dezvoltare.Cînd delegația noastră a plecat să viziteze Republica Populară Romînă, unii corespondenți că în cuvîntările compara, desigur, mice ale Romîniei ale țărilor capitaliste din imediata vecinătate. în Romînia n-am abordat această temă. Acum însă, vorbind despre rezultatele vizitei noastre, vreau, ca să spun așa, să le satisfac această dorință.Dacă comparăm dezvoltarea Ro- mîniei socialiste cu dezvoltarea unor țări situate în apropierea ei cum e

burghezi scriau sale Hrușciov va realizările econo- socialiste cu cele

Turcia, sau Grecia, se poate spune că Romînia populară progresează într-un ritm considerabil mai rapid. Vorbind la figurat, ea reușește să facă aproximativ patru pași, în timp ce amintitele țări fac doar unul singur.Imperialiștilor americani le place să se laude cu ajutorul pe care îl acordă țărilor slab dezvoltate, printre care menționează și Turcia. Să vedem ce s-a întîmplat cu economia acestei țări ca urmare a rilor” lor.Occidentul a început Turciei așa-zisul ajutor 1949. în anul 1948, adicăguvernul Menderes să fi primit „ajutor” din partea S.U.A., sectorul industrial al Turciei dădea 10,5 la sută din venitul național. în anuj 1960, după 12 ani de „ajutor” american partea sectorului industrial din venitul național al Turciei a fost de 10,9 la sută. Ce înseamnă aceasta ? Aceasta înseamnă că Turcia a rămas o țară agrară, așa cum a fost, fără o industrie proprie cît de cît dezvoltată. Economia Turciei a intrat într-un adevărat impas. A- ceastă țară s-a îndatorat atît de mult creditorilor săi îneît nu-și poate plăti datoriile înainte de începutul secolului următor.Aceste calcule nu le-am făcut noi. Asemenea date sînt citate de ziarul burghez turc „Vatan”. Dar nu numai industria turcă a devenit victima cîrdășiei dintre reacțiunea turcă și imperialiștii de peste ocean. Agricultura Turciei se găsește într-o situație atît de deplorabilă îneît nu poate asigura poporul nici măcar cu grîne care și ele sînt aduse din străinătate.Recent un ziar turc a relatat despre festivitățile stranii care au avut loc la Istanbul cu prilejul încheierii de către puterile occidentale a livrărilor de 3 milioane tone de grîu către Turcia. Autorul articolului scrie că aceste festivități „...au produs un ecou sumbru asemenea zgomotului pe care îl face pămîntul a- runcat într-un mormînt proaspăt. Discursurile rostite în fața silozului aminteau de un prohod... Cine știe cîți ani vom mai cerși la străini !“ — scria cu amărăciune ziarul.Nu poți să nu fii de acord cu autorul acestui articol. într-adevăr, de pe urma unui asemenea, cu permisiune fie spus, ajutor nu numai că devii cerșetor dar poți să și mori.Cu totul altă imagine vedem în Romînia populară. Calea, socialistă de dezvoltare îi aduce succese admirabile. în anul 1960 partea sectorului industrial în venitul național al Romîniei reprezenta deja 53 la sută. în ’anul 1938 Romînia producea 18 kg de oțel pe cap de locuitor, iar în anul 1960 — 98 de kg. în 1938 ea producea pe cap de locuitor 72 kWh energie electrică, iar în anul 1960 — 416 kWh. în ce privește ritmul creșterii venitului național Republica Populară Romînă a depășit numeroase țări capitaliste dezvoltate.în primăvara acestui an în Romînia a fost încheiată colectivizarea a- griculturii. Aceasta este o mare victorie a poporului romîn și a partidului său muncitoresc. în prezent a- gricultura Romîniei, ca și a altor țări socialiste, are posibilitatea să se dezvolte pe o bază nouă, care permite accelerarea proceselor de producție, pe scară mai largă științei.rea lor
socialistă, mecanizării introduce- a realizări-

(Continuare în pag. IlI-a)

iunie, președintele consiliului raio
nal agricol Făurei a găsit colecti
vul de conducere al S.M.T. Balta 
Albă (director ing. Radu Ștefan), 
stînd la sfat în plină zi. iar pe mulți 
combineri lucrînd prin atelier, în 
loc să fi fost pe cîmp. Este explica
bil, așadar, faptul de ce la Șuțești, 
gospodărie deservită de acest S.M.T., 
s-au recoltat pînă la 1 iulie numai 
20 ha din cele 1 700 ha de grîu.

Strîngerea recoltei nu suferă nici 
o amînare. In raioanele Brăila și 
Făurei există 
recoltatul să 
fără pierderi.

destule posibilități 
fie făcut la vreme

ca
și

Se extinde armarea metalică și cu prefabricateîn minele de cărbuni se extinde continuu armarea metalică șl cu prefabricate din beton, a abatajelor și galeriilor.Minerii din Valea Jiului, de pildă, au introdus pînă în prezent armarea metalică în 18 abataje frontale și 12 abataje cameră.O contribuția importantă în extinderea armării metalice aduc muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinelor de reparat utilaj minier din Petro- șeni care au livrat exploatărilor peste 600 stîlpi metalici. Folosirea stîlpiloi de susținere a dus la reducerea cu 15—20 la sută a consumului de lemn și la creșterea simțitoare a vitezei de înaintare în a- bataje.Acțiunea de înlocuire a lemnului de mină cu stîlpi de metal, stîlpi hidraulici și inele de bolțari din beton se extinde și în minele de cărbuni din regiunea Argeș.V. DELEANU 
coresp. „Scînfeii"

încheierea consfătuirilor raionale 
ale cadrelor didacticeîn zilele de 28 și 29 iunie au avut loc consfătuirile raionale a- nuale ale cadrelor didactice, la care au participat zecile de mii de învățători și profesori din școlile de cultură generală. Ca și în alți ani, organele locale de partid au acordat o deosebită atenție acestor consfătuiri. La lucrările lor au luat parte prim-secretari și secretari ai comitetelor raionale și orășenești de partid, reprezentanți ai sfaturilor populare.Atît în referatele prezentate cît șl în discuții au fost relevate rezultatele frumoase obținute în procesul instructiv-educativ în anul școlar recent încheiat.

Consfătuirile au prilejuit un larg periență domenii cadrelorsubliniat, de asemenea, aportul prejios al învățătorilor și profesorilor la victoria istorică a poporului nostru — încheierea colectivizării agriculturii, la popularizarea politicii partidului, la răspîndirea cunoștințelor științifice și culturale în rîndul maselor.în cuvîntul lor, parti- cipanții și-au exprimat hotărîrea de a-șl perfecționa continuu activitatea lor în școli, pentru instruirea și educarea tineretului, pentru legarea mai 8trînsă a învățămîntului de prac-

schimb do ex- in diferitele de activitate a didactice. S-a
tică, de a îndeplini cu spirit de răspundere sarcinile ce revin școlii și slujitorilor ei, în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 șiale sesiunii nare a Marii Naționale.Consfătuirile stituit o nouă a atașamentului acestui detașament de frunte al intelectualității noastre față de politica Partidului Muncitoresc Ro- mîn, a hotărîrii lui de a participa activ la opera de desăvîrșire a construirii socialismului, de a-și spori contribuția la formarea cadrelor necesare economiei șl culturii țării noastre.

extraordi-Adunăriau con- mărturie
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La examenul de maturitateeste nevoie în schelet cit mai asigure o dura- poate fi realizat

iar în cu un unele gospodării strat subțire de

parte a volumului este din interviuri cu mari

sau scînduriraionul Mediaș. Dar foarte mult, reve-

„Impresii de călător“

o rețea de șipci la o distanță de 35—40 cm la 70 cm, peste care s-au așezat și s-au fixat în cuie 
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Unde se întorc cosmonauții

Construcțiile gospodărești de tot felul au un rol important în desfășurarea normală a procesului de producție în agricultură. în ultimii ani, gospodăriile colective au dobîn- dit o prețioasă experiență în realizarea unor construcții trainice, igienice și ieftine. îndrumate de organele de partid și de stat, de specialiști, consiliile de conducere și organizațiile de bază au început să folosească mai bine resursele locale de materiale de construcție — nisip, pietriș, lemn de construcții rurale — au organizat producția de cărămidă, var etc. Totodată a fost mai bine organizată munca echipelor de construcții. Toate acestea au dus la reducerea costului construcțiilor.— Cu cîțiva ani în urmă ne mîn- dream că am făcut un grajd frumos cu pereți din cărămidă, cu tavan solid și acoperiș de țiglă, ne spune tov. loan Popa, președintele colectivei din Richiș, ne-a nind 1 400 de lei de fiecare vacă. Ne-am dat seama că pe bună dreptate a criticat partidul tendința de a se cheltui sume mari pe construcții în loc să se cheltuiască pentru procurarea animalelor. Poftiți acum să vedeți un grajd de vaci cu aceeași capacitate. L-am făcut numai cu materiale locale și cu munca colectiviștilor. E la fel de bun ca celălalt, dar costul revine la numai 360 lei de fiecare animal. Economiile realizate le-am folosit pentru mărirea efectivului de animale.Fiecare gospodărie colectivă trebuie să folosească materialele care îi stau la îndemînă ori pe care le poate produce sau procura mai ușor cu cheltuieli minime. Preocupîn- du-se de reducerea costului construcțiilor gospodărești, proiectanții și colectiviștii din diferite regiuni au găsit soluții economice, realizînd totodată construcții de bună calitate. Iată cîteva dintre ele.După cum se știe, pentru construirea unui grajd corespunzător cerințelor producției primul rînd de un rezistent, care să-i bilitate mare. Cum acest schelet? în mod obișnuit, gospodăriile colective folosesc pentru pereții construcțiilor zootehnice cărămida, chirpicii, pămîntul bătut etc. Dar, așa cum arată experiența gospodăriilor fruntașe, se pot face construcții din cele mai bune prin executarea unui schelet rezistent, completat cu materiale mai ieftine. La gospodăriile colective din Sînta- na, regiunea Crișana, Movila Mire- sii, regiunea Galați, și altele s-au construit grajduri cu pereții din stîlpi de cărămidă, între care s-au așezat chirpici. Distanța optimă între stîlpii de cărămidă este de 3,5 m. Calculele efectuate de specialiști arată că în felul acesta se poate construi un grajd pentru 100 de vaci, folosindu-se doar circa 25 000 de cărămizi, față de 63 000 cîte sînt necesare la grajdurile de aceeași capacitate cu pereții făcuți din cără
midă. Prin folosirea combinată a că
rămizilor și chirpicHor se pot con
strui grajduri durabile, cu o bună 
izolație, într-un timp mai scurt și 
cu mult mai ieftine.Deosebit de importantă este economisirea materialului lemnos. O experiență bună în această privință au cîștigat colectiviștii din Grin- du, regiunea București. Se știe că pentru construirea tavanului este nevoie de aproape tot atîta material lemnos ca la acoperiș. Colectiviștii din Grindu n-au mai făcut tavane la grajduri. în schimb au făcut un acoperiș care asigură o bună izolație. Cum anume ? De căpriorii acoperișului au fost prinse cu sîrmă

plăci din paie confecționate de colectiviști. Peste plăcile de paie s-a pus carton asfaltat, fixat cu ajutorul șipcilor care susțin plăcile de as- bociment sau țigle. Din loc în loc au făcut coșuri de aerisire. Astfel construit, grajdul este călduros iarna și răcoros în timpul verii. Este bine ca plăcile de paie să fie înmuiate în mortar foarte subțire, iar după așezarea lor la acoperiș să fie văruite în partea interioară. Plăcile de paie și mai ales cele din paie de secară pot fi confecționate ușor în fiecare gospodărie colectivă.O soluție dintre cele mai economice este cea adoptată de o serie de gospodării colective din raionul Rm. Sărat. Iată cum s-a procedat la a- ceste gospodării colective, care au făcut grajduri de același tip. Pe căpriori s-a bătut
Din experiența 

unor G. A. C fruntașe

plăci de stufit, cu o grosime de 5—6 cm. Pește stufit s-a întins un strat subțire de 2—2,5 cm mortar de ciment sau de var, pînă cînd suprafața plăcilor de stufit a devenit uniformă. Apoi s-a întins un strat de bitum topit, gros de cîțiva mm, peste care imediat s-a lipit carton asfaltat. Pentru a proteja mai bine cartonul asfaltat s-a întins pe deasupra un alt strat de 1-2 mm bitum, peste care s-a presărat nisip. Prin a- coperiș s-au făcut coșuri de ventilație. Partea interioară a acoperișului s-a văruit, s-a tencuit mortar.Calculele arătat că la construirea unui astfel de grajd pentru 100 de vaci se economisesc în total 27 mc de material lemnos.
Deosebit de important este ca 

grajdurile fără tavan să aibă asigu
rată nu numai o bună izolație, ci și 
ventilația necesară. Un sistem practic este, de pildă, cel întîlnit la gospodăria colectivă din Saroș, raionul Mediaș, unde din 7 în 7 m în coama acoperișului s-au făcut coșuri de aerisire. Trebuie subliniat că dacă nu se asigură o bună izolație a acoperișului și ventilația necesară, vaporii de apă se condensează și cad pe animale.Dar chiar și construcțiile cu tavan pot fi amenajate într-un mod mult mai economic față de sistemele obișnuite, care necesită un consum mare de material lemnos șj îndeosebi grinzi și cherestea. Iată cum au amenajat un tavan foarte ușor și simplu colectiviștii din Aței, raionul Mediaș. Ei au construit un grajd pentru 130 de vaci, cu un preț de cost care revine la mai puțin de 480 lei de fiecare animal. Tavanul grajdului a fost făcut într-un fel deosebit. In loc de grinzi și scîndu- ră pentru tavan, colectiviștii au folosit despicături de lemn, peste care s-a întins carton asfaltat, așezat pe sîrme de susținere ; deasupra cartonului asfaltat ei au presărat un strat de rumeguș de lemn. Acest tip de tavan este susținut de stîlpi și con- trafise, care s-au așezat în dreptul ieslelor spre interior, din 4 în 4 m. înălțimea tavanului se află la treimea inferioară a acoperișului. Pentru menținerea unei temperaturi op-' time, acoperișul de țiglă este căptușit tot cu carton asfaltat și rumeguș

mai ales în partea inferioară. La a- ceastă gospodărie se pune un mare preț pe amenajarea încăperilor pentru pregătirea furajelor înainte de a fi date în hrana animalelor.
Adoptarea unor soluții mai eco

nomice în construirea adăposturilor 
pentru animale este bine să se facă 
diferențiat în funcție de condițiile 
fiecărei gospodării colective.în marea majoritate a gospodăriilor colective se fac construcții bune, cu dimensiuni corespunzătoare pentru a se putea introduce mecanizarea principalelor lucrări.în unele gospodării se mai fac însă construcții cu o capacitate de adăpostire mică și fără dimensiunile necesare ale aleilor de deservire care să permită așezarea liniilor de decovil sau altor instalații mecanice. Cum se vor putea mecaniza lucrările care necesită un volum mare de muncă la gospodăria colectivă din Cîrja, raionul Bîrlad, cînd aici s-au făcut 9 grajduri cu o capacitate medie de numai 50 de vaci? Mecanizarea unui număr de 9 grajduri costă cu mult mai mult decît dacă ar fi fost făcute construcții mai puține, dar cu o capacitate de adăpostire mai mare.Sînt și cazuri cînd, din lipsă de îndrumare, se mai fac construcții care de pe acum dau necazuri îngrijitorilor. La gospodăria colectivă din Bolida, regiunea Banat, s-a construit un grajd cu o alee de deservire foarte îngustă, din care cauză nu se vor putea introduce aici nici un fel de instalații de mecanizare, cu atît mai mult cu cît și locul pe care stau animalele este foarte îngust.în această perioadă, atenția principală trebuie dată grăbirii ritmului lucrărilor de construcții gospodărești. Numeroase scrisori, sosite la redacție, ne vestesc despre succesele obținute de gospodăriile colective în folosirea materialelor locale, în reducerea prețului de cost al cons- strucțiilor. în scrisoarea adresată ziarului de către corespondentul nostru voluntar loan Sbîrciog, se a- rată, printre altele, că gospodăriile colective din Grabăț, Tomnatec, Le- nauheim și altele din regiunea Banat, au realizat o mare parte din planul de construcții pe acest an. La gospodăria colectivă din Grabăț — se spune în scrisoare — au fost terminate anul acesta două cotețe de păsări și sînt mult avansate lucrările la cele două grajduri de cîte 100 de taurine fiecare, un saivan pentru 1 000 de oi și o îngrășătorie de porci. Colectiviștii de la cele două gospodării colective din comuna Beșenova Veche au confecționat 500 000 de cărămizi.Totodată, ni se semnalează faptul că în unele locuri deși ne aflăm la jumătatea anului, numeroase construcții planificate nici măcar n-au fost începute. Astfel de situații se întîlnesc în unele gospodării colective din regiunile Iași, Oltenia și altele. Or, realizarea în întregime a 

planului de construcții, spre a se a- 
sigura adăpostirea întregului efectiv 
de animale care va exista în iarna 
viitoare, nu trebuie să sufere nici o 
amînare.Este necesar ca consiliile agricole regionale și raionale, cu sprijinul organelor de partid, cunoscînd situația construcțiilor în gospodăriile colective să rezolve concret și o- perativ problemele care se ridică în legătură cu producerea și procurarea materialelor, să stabilească cele mai economice soluții constructive, în funcție de condițiile locale pentru a putea fi realizate construcții bune și ieftine.

C. BORDEIANU
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E abia ora 7 diminea
ța. Dar elevii clasei a 
Xl-a sînt aici, de mult; 
fiecare repetă subiecte 
mai grele înainte de a 
se prezenta în fața co
misiei la examenul de 
maturitate. Culoarele 
școlii medii serale a Fa
bricii de 
tricotaje
sînt pline. Grupuri de 
elevi, unii dintre ei, ju
decind după înfățișare, 
trecuți de mult de vîr- 
sta școlăriei, discută. 
Emoțiile sînt însă emo
ții, chiar dacă ai și, pri
mele fire de păr alb; Cu 
toții s-au pregătit in
tens în vederea acestui 
eveniment, 
sîrguincios

Pe

Au 
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o
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de an.

O poziție ne justă în problema

controlului calitățiiRecent, redacția a primit o scrisoare în care un grup de controlori de calitate de la Uzina nr. 2 din Brașov arată că în sectorul T.-13 există o concepție oarecum față de rolul și importanța lului tehnic de calitate.
„Noi știm că îndeplinirea 

lor planului de producție este o da
torie a fiecărui colectiv — se spune în scrisoare. Dar el nu poate fi 
considerat ca îndeplinit decît dacă 
fiecare piesă, fiecare produs este de 
calitate bună. Conducerea sectorului 
ne cere insă să închidem ochii a- 
tunci cînd este vorba de unele defec
te „mai mici" la piese care se produc 
în serii mari. Pentru că nu facem 
rabat calității, conducerea sectorului 
ne amenință că ne va tăia prima, 
deoarece, după concepția ei, planul 
se îndeplinește mai greu atunci cînd 
noi respingem unele piese...”.

Am pornit pe urmele acestei scrisori, la Uzina nr. 2 torul T.-13, despre în scrisoare, are o nată în producția realizează filtre de ulei, contori de gaz, zeci de alte produse. Dat fiind că se execută piese în serii mari, la mașini de înaltă tehnicitate, produsele realizate se bucură de o bună apreciere. Dar să vedem ce se petrece uneori pînă la ieșirea pieselor din fabrică. Sînt cazuri cînd controlorii de calitate sînt nevoiți respingă unele produse pentru au diferite defecte.Respectarea cotelor prevăzute desenele tehnice ale fiecărui reper este una din condițiile principale pentru a se asigura produselor o calitate bună, pentru a se evita irosirea de muncă prin remedierea sau, în unele cazuri, prin rebutarea pieselor. Acest lucru este, de altfel, bine cunoscut și de conducerea tehnică- administrativă. Totuși, conducerea

ciudată contro-
sarcini-

din Brașov. Sec- care este vorba pondere însem- uzinei. Aici se

să căîn

sectorului (ing. Marin Ciupitu și ing. loan Drăgan) susține că unele piese pot fi folosite chiar dacă ele nu se încadrează în cotele stabilite în desenele tehnice, pentru că... „atunci cînd sînt montate nu se văd” sau că ele... „își îndeplinesc funcția chiar dacă sînt mai puțin finisate".A.ceastă poziție nejustă față de problema calității produselor ar merita, după părerea noastră, o discuție amplă în organizația de partid. Pe bună dreptate, marea majoritate a controlorilor de calitate
La redacție a sosit 

o scrisoare

nu pot fi de acord cu punctul de vedere al conducerii sectorului.Trecînd prin sectorul T-13 observi numeroase mașini automate și semiautomate care prelucrează piese în serii mari. Este suficient însă ca o singură mașină să nu fie bine reglată, pentru ca piesele pe care le produce să nu mai corespundă din punct de vedere calitativ. Se pare însă că unii reglori și maiștri din sectorul T-13 nu dau atenția cuvenită reglării utilajelor. Dovadă e faptul că o serie de piese realizate la mașini dereglate ajung rebuturi. Uneori — atunci cînd reglorii sau maiștrii lipsesc — e nevoie de intervenția directă și imediată a inginerului. Așa ceva însă nu se obișnuiește aici.Am trecut cu unul din ingineri pe lîngă o mașină care era dereglată. La ea continua să se lucreze piese.— De ce continuă să funcționeze mașina în asemenea condiții ? — l-am întrebat pe inginer.— Sigur că nu e bine, dar aceasta este o chestiune care-1 privește pe

maistrul respectiv — a fost răspunsul său.E adevărat că reglarea unei mașini, supravegherea felului cum ea funcționează constituie atribuții ale maistrului. Dar atunci cînd acesta lipsește sau are de îndeplinit în acel moment alte sarcini în sector, nu este oare normal ca inginerul să intervină prompt, fie dispunînd ca mașina să fie oprită, fie ca să pună direct mîna, împreună cu muncitorul, pentru a o pune la punct?Este știut, de asemenea, că nu se poate concepe obținerea unor produse la un înalt nivel calitativ atunci cînd în locul unei ritmicități perfecte, de realizare a planului, decadă cu decadă, se practică „asaltul” la sfîrșit de lună. în această privință există o experiență bună în alte secții din uzină. Dar nu tot așa stau lucrurile în sectorul T-13. La sfîrșit de lună, cînd conducerea sectorului vede că îndeplinirea planului este amenințată, încep „presiunile" asupra controlului tehnic de calitate. Oare controlorii care își fac datoria conștiincios, cu exigență, sînt aceia care împiedică realizarea planului ? Nicidecum, buie căutate în munca desfășurată în sector.
★Pentru a se asiguracontrolului tehnic de calitate, muncă de mare răspundere, este necesar ca acesta să fie bine organizat, în funcție de specificul producției, să fie exercitat de oameni competenți, cu experiență îndelungată și temeinice cunoștințe tehnice. Munca de controlor tehnic de calitate presupune o bună calificare, cunoașterea meseriei, o înaltă exigență față de produsele pe care le controlează.Este adevărat că mulți controlori tehnici de calitate din sectorul T-13 

al Uzinei nr. 2 Brașov dovedesa

Cauzele tre- defectuoasă
eficacitatea

într-un grup, Cristian m-am apucat de 
Frăsineanu povestește vățat. 
cîtorva tineri crîmpeie ■ Strungarul 
din viața lui. în 1936, 
cînd a început să învețe 
meseria de strungar, i 
se părea deajuns că 
știe să citească și să 
scrie. Și-a-poi, chiar dacă 
ar fi cutezat să învețe 
mai mult, el, al doispre
zecelea copil al unei fa
milii de muncitori, n-a- 
vea condiții pentru a- 
ceasta.

— Acum e altfel, spu- 
creat 
învă- mo- 
mun-

Cristian 
Frăsineanu, astăzi con
trolor de calitate la Uzi
nele de mașini electri
ce, vrea ca la toamnă să 
dea examen de admi
tere la facultate. Il pro
pune întreprinderea în 
care lucrează.

A sosit ora examenu
lui. S-au așezat toți în 
bănci, așteptând subiec
tul. O clipă de emoție 
și în sală se' așterne o 
liniște deplină. Munci
torii, tineri și mai vîrst- 
nici, își dau maturită

țitea.

ne el. Statul ne-a 
condiții bune de 
țătură. Mașinile 
derne, cerințele
cii, locul pe care-l ocupi 
în societate îți cer să fii 
om instruit. De aceea

ALEXANDRINA 
ROMOCEA 

coresp. voluntar

arteră de
1 Mai din Capitală 
de mare circulație. In

con-

Bulevardul 
este o arteră 
prezent aici se înalță multe 
strucții.

Pentru nevoile acestora s-a ame
najat o stație pentru prepararea be- 
toanelor. Autobasculantele care trans
portă cimentul și prundișul, nefiind

competență și exigență. Se întîmplă însă ca unele piese să fie rebutate tocmai datorită sistemului defectuos de organizare a controlului. Sînt piese care suportă numeroase operații pînă să ajungă Ia controlul tehnic de calitate (C.T.C.). De multe ori, defectele apar la primele operații. Piesele acestea, în loc să fie oprite pentru remedierea defecțiunilor, sînt lăsate să circule mai departe în fluxul tehnologic și astfel se irosește în zadar munca pentru prelucrarea lor. De ce acest lucru ? Pentru că C.T.C. nu exercită, prin sondaje, în permanență, un control interfazic, nu intervine cu promptitudine atunci cînd constată că nu sînt respectate cotele din desene. Așa că, munca de prevenire și înlăturare a unor defecte este lăsată numai pe seama maiștrilor. Acest stil de muncă nu este de natură să sprijine colectivul sectorului în lichidarea operativă a lipsurilor care apar pe fluxul tehnologic.Controlorul tehnic de calitate, prin pregătirea sa, trebuie să fie acela care să poată aprecia în cunoștință de cauză dacă o piesă este bună sau nu, să explice muncitorului cum Irebuie executată ea în bune condi- |ii, cum pot fi înlăturate cauzele care generează rebuturi. Un asemenea controlor — sprijin direct al muncitorului pentru ca eforturile sale în producție să dea roade cît mai bune — își atrage stima și prețuirea întregului colectiv. Or, în sectorul de care ne ocupăm, alături de controlori tehnici competenți, bine pregătiți, sînt și oameni care nu știu nici măcar să manevreze aparatele de măsură și control. Ce autoritate și prestigiu poate avea în fața muncitorului un asemenea controlor ?Conducerea întreprinderii, împreună cu comitetul de partid, ar trebui să analizeze activitatea controlului tehnic sub toate aspectele. Este în interesul întregului colectiv ca, luîn- du-se măsuri de îmbunătățire a organizării muncii, de sporire a competenței și exigenței controlului tehnic de calitate, pe poarta întreprinderii să iasă humai produse de calitate cît mai bună.
GH. RADEt

mare circulațiepierd pe drum cantitățibine închise, 
apreciabile din aceste materiale. în 
aceste condiții, nu-i de mirare că 
tramvaiele, autobuzele, autobascu
lantele și celelalte vehicule care cir
culă pe bulevard ridică în drumul 
lor mult praf. Acum, cînd au început 
zilele călduroase, nu putem lăsa fe
restrele deschise.

In Capitala noastră s-a construit și 
.se construiește mult, orașul este cu
rat și îngrijit. Dar pe bulevardul 
acesta nu se simte grija cuvenită 
pentru întreținerea curățeniei.
. Sfatul popular al Capitalei ar tre
bui să controleze mai des pe con
structori, cerîndu-le să lucreze cu 
mai mult spirit gospodăresc. Bine ar 
fi dacă și mașinile de stropit ale 
I.S.B. și-ar face mai des apariția în 
cartier.

GHEORGHE ȘTEFAN 
B-dul 1 Mai nr. 317 — București

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : OEDIP — (orele 19,30).

SALA C.C.S. — str. Lipscani 53 (TEA
TRUL DE STAT DE OPERETĂ) : 
BOCCACIO — (orele 19,30).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R. S. Cehoslovacă) — (orele 
20,30).

TEATRUL DE VARĂ „23 AUGUST" : 
Concert dat de orchestra KELENYI 
GYÖRGY (R. P. Ungară) - (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ELAN ȘI TINE
REȚE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERULUI 
— (cinemascop): Patria (9 ; 11 ; 13 ; ' 
17 ; 19 ; 21), Elena Pavel (10 " "
19 ; 21), " “........... -
19;' 21), _ _ „
Grădina Alex. Sahia (20,30), CIND CO
MEDIA. ----- -------- “ ....................
11,15 ; 13 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45 ; 
București (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; • 17 ; 19 
Gh. Doja (9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; x<,ou , 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15,10; 17,20; 
19,30 ; 21,30), Stadionul Dinamo (20,30), 
Stadionul Giulești (20,30), Stadionul Re
publicii (20,30), Grădina Progresul (20,15). 
DOUĂ REPRIZE IN IAD : Magheru (9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), Tinere
tului (10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), B. De- 
lavrancea (11; 16; 18 ; 20), Grădina Olga 
Banele (20,30). NUMAI. O GLUMĂ : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(15 ;; 17 ; 19 ; 21). I. C. Frimu (9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 — grădină 20,30), Vol
ga (10 ; 12 ; 15; 17; 19; 21), Libertății 
(9,15 ; 11,30 ; lă,45 ; 18,15 ; 20,30 — grădi
nă 21). .URME TĂCUTE: Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 la 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30), înfrățirea între 
popoare (15,30 ; 18 ; 20,30). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTĂ : Victoria 
(10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 1 Mai 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30). ÎNVIEREA (ambele serii): 
Central (10; 14; 19), Vasile Roaită
(10,30 ; 14,30 ; 18,30 — grădină 20,30), Fla
căra (11; 15,45; 19,45). PROGRAM PEN
TRU COPII : 13 Septembrie — diminea
ța la ora 10. POMPIERUL ATOMIC : 
13 Septembrie (11,30 ; 15 ; 17 : 19 ; 21), Flo- 
reasca (16 ; 18 ; 20). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : rulează în continuare la 
cinematograful Timpuri Noi de la orele

15 ;
....___ iu ravei ixO ; 12 ; 15 ; 17 ;
Alex. Sahia (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 
Grădina Elena Pavel (20,30),

ERA REGE : Republica, (9,30 ;
■ • 18,45 ; 20,45 ; 22,30),

; 21), 
17,30 ;

Reportajele cuprinse în noul volum al lui Toma George Maio- rescu sînt însuflețite de năzuința autorului de a pune în lumină a- cele elemente ale modului de viață comunist, care iau ființă și capătă o pondere din ce în ce mai mare în societatea sovietică. Ele urmăresc o idee precisă, exprimată de altfel în titlul primului ciclu de reportaje : „Mîine începe astăzi”.Descriind o stradă oarecare din Moscova, blocurile construite în ultimii ani, școlile, cinematografele și inventariind minuțios bunurile de consum expuse în magazinele alimentare, reporterul obține o imagine convingătoare- și cu valori simbolice a vieții de fiecare zi a oamenilor sovietici.Oamenii și faptele lor cele mai obișnuite au ceva deosebit, grandios și este meritul reporterului de a fi interceptat în pulsul vrie- ții cotidiene acea vibrație aparte, cu totul inedită, acel suflu eroic al muncii caracteristic lumii care mul.A doua alcătuită personalități ale științei, literatu-

Cartea lui Dumitru Popescu ne ajută să cunoaștem mai bine trei țări depărtate : Egipt, Irak, Cuba. Călătorul romîn a parcurs aceste spații geografice cu atenție și interes. Egiptul și Irakul au oferit vizitatorului spectacolul complet al înălțării și prăbușirii unei lumi de o străveche civilizație, ale cărei monumente uimesc și astăzi. In același timp reporterul a descoperit eforturile actuale ale acestor state de a se ridica pe treptele civilizației moderne.Paginile cărții consacrate Cubei revoluționare sînt cuprinse de o vibrație autentică și intensă. Peisajul propriu-zis aproape că este ignorat, cît'eVa ' detalii au doar rostul să fixeze un cadru care dezlănțuie clocotitoare resurse umane. în capitolul consacrat eroicului popor cuban re-.

rii și artei sovietice. Convorbiri cu eroul cosmonaut Gherman Titov, discuțiile cu Șolohov, Ehrenburg, Leonov, Tvardovski, Oh- lopkov, Akimov, Zavadski, Cer- kasov, Raikin, Ciuhrai ș. a. sînt animate de dorința ziaristului de a evidenția caracterul nou, revoluționar, marile succese ale științei, literaturii și artei sovietice.Din păcate, nu întotdeauna autorul este preocupat să prezinte personalitatea interlocutorului, realizîndu-i un portret mai complex. Cititorii ar fi dorit, fără îndoială, să afle despre acești reprezentanți de frunte ai culturii sovietice și universale mai mult decît culoarea ochilor lor și detalii privind ței.Rod al unei de reporter și cu titlul simbolic : torc cosmonauții" este u.i duros omagiu adus de tor oamenilor sovietici înfăptuiesc visul de aur al nirii, comunismul, și o nouă poartă deschisă cititorilor din țara noastră către universul țării vecine și prietene.
. DUMITRU SOLOMON

susținute activități publicist, volumul „Unde se în- căl- au- care ome-

fole ale cărții sale, Dumitru Popescu pare că și-a lăsat deo- < parte însemnările de reporter și ‘ aproape face abstracție de cifre < sau date, încercînd să comunice < cu cititorul direct, pe calea afec- ! tivă. 1Reporterul înțelege că cititorii ; sînt dornici să afle cît mai multe ' despre viața și obiceiurile spe- ] cifice popoarelor respective. ; Menționăm că Dumitru Popes- ; cu scrie în general sobru, nervos și sugestiv ceea ce pre- ; supune o lăudabilă muncă asu- ; pra textului. De aceea se cerea ; ca unele fragmente hied puțin Iu- ; erate de la începutul ' părții a ' doua să fie elaborate cu aceeași ] străduință pentru a se asigura ; unitatea stilistică a volumului. j„ Impresii de călător" prin ! Egipt, Irak și Cuba este una-dini i] porterul este . liric,, vibrant, pate- . cărțile izbutite din cgldcțiă „în * tic chiar. în aceste ultime capi- jurul lumii". . '
BORIS BUZILĂ'' ' ' “ H '

I Boris Buzilă ne întregește, prin 1 volumul său, imaginea țară îndepărtată, dar! Republica Populară; Țara stepelor întinse; dominată, în trecut, de: poți și de călugări hapsîni, a! devenit astăzi o țară cu o industrie în plină creștere, cu un nivel; de viață ridicat și o cultură în- ; tr-o continuă creștere. Toate pio- ■ fețiile celor care considerau că Mongolia va rămîne multă vreme în aiara cuceririlor civilizației și culturii s-au dovedit inexacte. Călătorind prin Republica Populară Mongolă, autorul a fost receptiv la aspectele noi ale vieții, la progresele uimitoare ale foștilor nomazi și aceste aspecte au căpătat în volumul său o dezvoltare mai amplă. Fără a neglija c-îtuși de puțin trecutul, fără a ignora și originalitatea peisajului mongol, care suscită interesul călătorului străin, reporterul a scos în relief e- lementele noi, contemporane ale vieții mongole.

despre o prietenă : Mongolă, și aride, hani des-
Autorul volumului In întîmpina- 

rea soarelui, a parcurs, timp de trei săptămîni, o parte destul de însemnată a întinsului teritoriu al R. P. Mongole, a vizitat orașele importante, cele mai multe a- părute în anii puterii populare, a poposit prin mai multe sate.. Peste tot reporterul romîn a în-' tîlnit oameni plăcuți, interesați pînă la devotament de bunul mers al treburilor obștești și pe deplin încrezători în marile perspective, pe care le oferă orîn- duirea socialistă.De altfel, numeroase pagini din volumul lui Boris Buzilă, sînt scrise sub semnul impresiilor de neuitat care l-au legat de oamenii întâlniți în -R. P. Mongolă. Cu excepția unor fragmente istoricis- te și descriptive, redactate plat, din care lipsesc sensuri și semnificații mai adînci (cum este cazul primelor capitole, mai ales) volumul In întîmpinarea soarelui e scris vioi și se citește în general au interes.
POMPILIU MARCEA1

10 la 21. ȘOFERII IADULUI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21). CASA SURPRIZELOR : 
Cultural (16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21), Donca 
Simo (16 ; 18 ; 20), 16 Februarie (16 ; 18 ; 
20). DUELUL N-A AVUT LOC : 8 Mar
tie : (15 ; 17 ; 19 — grădină 20,30). OMUL 
AMFIBIE : Grivița (15 ; 17 ; 19 ; 21).
FOCURI IN MUNȚI : rulează la cinema
tograful C. David (15,30 ; 18 ; 20,30), 8 Mal 
(15,30 ; 18 ; 20,30). POST-RESTANT ; Uni
rea (15 ; 17 ; 19 — grădină 20,30). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATĂ : rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (16 ; 18 ; 20). COME- 
DIANȚII : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30), Dru
mul Serii (16 ; 18,15 ; 20,30). RAZE PE 
GHEAȚĂ : Popular (15 ; 17 ; 19 ; 21). Arta 
(16 ; 18,15 — grădină 20,30), Luceafărul 
(15 ; 17 ; 19 — grădină 20,30). UN OM TRE
CE PRIN ZID : Moșilor (16 ; 18,15 — gră
dină 20,30), Iile Pintilie (15 ; 17 ; 19 — 
grădină 20,30). DACĂ ȚII LA MINE (cine
mascop) : M. Eminescu (16 ; 18,15 ; 20,30), 
G. Coșbuc (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). TOM 
DEGEȚELUL : rulează la cinematograful 
G. Bacovla (15 ; 17 ; 19 ; 21). UN MECI 
NEOBIȘNUIT : Olga Bancic (15,30 ; 18). 
AUSTERLITZ (cinemascop — ambele se
rii) : 30 Decembrie (15 ; 19). GARDIANUL : 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). FRUMOASA AVENTU
RĂ : Grădina Donca Simo (20,30). RĂZ
BUNAREA : Grădina 23 August (20,30). 
CIELITO LINDO : Arenele Libertății 
(20,30). VISUL SPULBERAT : Grădina T. 
Vladimirescu (20,30).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru pio
nieri șl școlari : „Să stăm de vorbă des
pre noi". Filmul pentru copii : „ÎMPĂ
RĂȚIA LENEȘILOR" — o producție a 
studiourilor sovietice. 19,45 — Emisiune 
de știință șl tehnică : „Ce e nou în ci
bernetică" de prof. Edmond Nicolau ; 
jurnal de știință șl tehnică. 20,05 — 
Muzeul de artă feudală brîncovenească 
— Mogoșoaia. 20,20 — Filmul artistic 
„PESCUITORII DE BUREȚI" — o pro
ducție a studioului „Mosfilm“ după po
vestirea „Scafandrul" de N. Kuzdaglis.- 
2” ,50 — Sfaturi pentru telespectatori. Irj 
Încheiere : Ultimele știri.

RADIO, marți 3 iulie • Concert sim
fonie — orele 8,30 — I ® Soliști de mu
zică populară romînească — orele 11,03
— I • Estrada melodiilor — orele 12,00
— Ie Fragmente din opereta „Salcîmul 
alb“ de Dunaevskl — orele 12,15 — Ie 
Concert de muzică populară sovietică — 
orele 13,10 — I » Emisiunea studioului 
de radio Timișoara — orele 14,00 — I 
o Program de rapsodii — orele 14,30 — 
II ® Muzică simfonică — orele 15,05 — 1 
o cîntă basul Ayhan Baran — orele 16,15
— II o In pas cu știința — orele 16,50 — II 
e Cîntăreți sovietici de operă — orele 
17,15 — Ie Cîntă orchestra de muzică 
populară „Lazăr Ccrnescu" — orele 18,00
— Ie Fragmente din opera „Aida" de 
Verdi — orele 19,30 — II e Program mu
zical pentru fruntașii în producție — 
orele 19,35 — Ie Muzică ușoară sovieti
că — orele 20,15 — I e La microfon sa
tira șl umorul — orele 21,15 — Ie Me
dalion literar — orele 21,45 — II « Din 
cîntecele și dansurile popoarelor — ore
le 22,00 — I o Ciclul „George Enescu 
compozitor“ — orele 22,30 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut ră

coroasă, cu cer variabil, mal mult noros 
ziua. Au căzut ploi locale în Muntenia, 
sudul Dobrogei, Moldova șl în regiunea 
subcarpatică. Vîntul a suflat potrivit, 
predominînd din sectorul nord-vestlc. 
Temperaturile maxime au fost cuprinse 
între 26 de grade la Tg. Jiu și 16 grade 
Ia Cîmpulung Moldovenesc, iar minime
le între 18 grade la Sulina șl 2 grade la 
Gheorghienl.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 8 
șl 6 iulie : vremea se va încălzi trep
tat, Iar cerul va fl variabil la început, 
apoi mal mult senin. In cursul după- 
amlezelor se vor semnala ploi izolate în 
prima parte a Intervalului. Vînt mode
rat din vest. Temperatura în creștere : 
minimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 22-32 de gra
de, local mal ridicate la sfîrșltul Inter
valului.
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în apropierea barajului de la Bicaz se găsește un loc special amenajat pentru încărcarea bușteni
lor. Zilnic sosesc aici sute de bușteni în plute trase de remorcherele care plutesc pe noul lac de acumu
lare. Buștenii sînt aranjați pe remorci șl transportați către întreprinderile de prelucrare a lemnului de la 
Vaduri, Piatra Neamț etc. în fotografie : aspect de la stația de încărcare pe remorci a buștenilor ce ur
mează să ia drumul către fabricile de cherestea. (Foto : Agerpres)

-.——— ...................................... r

Teatrul Țăndărică s-a înapoiat 
în Capitală'Colectivul Teatrului „Țăndărică" 

s-a înapoiat luni în Capitală, venind din R. P. Polonă unde a participat la Festivalul internațional al teatrelor de păpuși și marionete care a avut loc la Varșovia între 17 și 26 iunie. La festival, organizat sub auspiciile Uniunii internaționale ale marionetiștilof (UNIMA), colectivul Teatrului. „Țăndărică“ a prezentat spectacolul „Cartea cu ApOlödor“ de Gelu Naum, obținînd diploma pentru cel mai bun spectacol acordată de Ministerul Culturii și Artei al R. P. Polone. în continuare, păpușarii romîni au între

prins un turneu de cîteva zile în orașele Cracovia, Lublin, Varșovia, unde au dat spectacole cu „Mîna cu 5 degete“ și „Micul prinț“, care s-au bucurat de mult succes.în capitala R. P. Polone s-au desfășurat, . cu același prilej, lucrările celui de-al VIII-lea Congres UNIMA la care a luat parte și o delegație din țara noastră. în noul prezidiu al Uniunii internaționale a mario- netiștilor a fost aleasă și Margareta Niculescn, directoarea Teatrului „Țăndărică“, (Agerpres)
Pentru studenții fruntași Ia învățătură

în edifeura polîLică 
au apărut

Tradiții alo criticii literare marxi
ste din Romînia 1330—1940

Studiu și antologia — de ILEANA VRANCEA416 pag. 8,40 leiNICOLAE SCHWARTZ — Calita
tea produselor ■88 pag. 1,30 lei

SS în acțiune408 pag. 10,60 leiVolumul, tradus din limba germană, prezintă cititorilor o culegere de documente întocmită de Comitetul luptătorilor din rezistența antifascistă din R, D. Germană, în care sînt reconstituite crimele săvîrșite de S.S.CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pentru sutele de studenți fruntași la învățătură din centrul universitar .Cluj s-a organizat zilele acestea, în moderna sală a cantinei din cadrul complexului studențesc, o festivitate .urmată' de- masă^ tovărășească:' Stu-
x—x—x—x—s—X—x-—x—x—x—x—x—J

t CINÇI ZILE PE LITORAL .Agenția' București a O.N.T.-Car- J paiți organizează în fiecare săp- tămînă excursii pe litoral, pentru oamenii muncii din Capitală. Durata acestor excursii este de cinci zile, timp în care eînt programate turul litoralului în autocar și vizitarea cetății Histria. Excursioniștii vor fi cazați în noile hoteluri de la Mamaia. Plecarea spre litoral, cu trenul — marți noaptea, iar întoarcerea — duminică seara.

I J

J

■I

denții au fost felicitați de acad. Constantin Daicoviciu, rectorul universității „Babeș-Bolyai”, de tov. loan Bojan, secretarul comitetului de partid al- centrului universitar, de reprezentanți ai organizației U.T.M., ai 'Consiliului'.'; Uniunii Asociațiilor Studențești din Cluj., Cu âceasta .â .început vacanța stu- dfehțească. Circa ' 1100 de studenți vor face. excursii prin țară vizitînd orașe, obiective industriale, litoralul, Delta Dunării, muzee, locuri le- . gate de trecutul, de îuptă al poporului nostru. Un mare număr de stu- denți fruntași vor pleca în stațiunile Predeal, Pîrîul Rece etc. Peste 700 de studenți au hotărît ca un număr de zile din această vară să participe, alături de constructori, la ridicarea blocurilor de locuințe din cartierul Grigorescu. Aici va funcționa o tabără de muncă patriotică a studenților. Pentru cei ce își vor petrece vacanța la Cluj, Casa de cultură a studenților a întocmit un program instructiv-educativ interesant.

Tragerea la sorfi a libretelor 
de economii cu dobîndă 

și cîștiguri
Casa de Economii și Consemnațiuni a 

Republicii Populare ..Romîne face cu
noscut că la tragerea la sorți pentru tri
mestrul II 1962, a cîștigurilor in obiecte 
ce se acordă la depunerile pe libretele 
de economii cu dobîndă și cîștiguri, au 
ieșit cîștigătoare următoarele librete :

TELEGRAME EXTERNE
Înmînarea Premiului 

internațional Z/Lenin/Z 
președintelui 

Republicii Ghana, 
dr, Kwame Nkrumah
ACCRA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 2 iulie în Palatul de 
Stat din Accra a avut loc ceremonia 
înmînării Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare" președintelui Republicii 
Ghana, dr. Kwame Nkrumah.

lnmînîndu-i lui Kwame Nkrumah 
diploma și medalia de laureat al pre
miului, acad. D. V. Skobelțîn a ară
tat că această înaltă distincție este 
acordată unui om care și-a consacrat 
viața luptei pentru eliberarea po
poarelor de sub jugul colonial și 
și-a pus întreaga energie clocotitoare 
în slujba triumfului idealurilor păcii, 
prieteniei și egalității între popoare. 
După realizarea independenței, a 
spus în continuare vorbitorul, guver
nul Ghanei condus de Kwame 
Nkrumah a proclamat solemn drept 
principiu de bază al politicii sale 
externe principiul neutralității pozi
tive.

In cuvîntul său, Kwame Nkrumah, 
după ce a subliniat că înalta distinc
ție este nu numai o mare cinste 
pentru el personal și pentru poporul 
ghanez, ci și o recunoaștere a mo
destei contribuții a Ghanei la opera 
de menținere a păcii generale, a de
clarat : „în momentul de față lupta 
pentru pace trebuie să fie cauza 
noastră comună. Aici, în Africa, pri
vim problema păcii pe două planuri : 
în primul rînd o privim pe plan in
ternațional. In această lumină pro
blema păcii este legată înainte de 
toate de lichidarea primejdiei de 
război. în al doilea rînd privim pro
blema păcii pe planul eliberării, re
construcției și unității Africii. în 
epoca noastră realizările științei și 
tehnicii l-au ridicat pe om pe -noi 
culmi ale existenței, cînd roadele 
muncii șale îi pot face viața mai 
frumoasă și mai fericită. Dar ace
leași realizări au micșorat distanțele 
așa că am devenit vecini unii cu alții. 
De aceea trebuie să învățăm să 
trăim în comun în condițiile 
coexistenței pașnice. Sînt convins că 
diferite popoare pot coexista, indi
ferent de deosebirile existente între 
sistemele lor sociale, economice și 
politice.

lin Burundi se cere 
retragerea imediată 

a trupeior beigiesie

---------------C’S'O

INFORMAȚII
® în zilele de sîmbătă și duminică, 

participanții la cea de-a 27-a reuniune 
generală a Comisiei Electrotehnice In
ternaționale au făcut o vizită la Con
stanța și în stațiunile Mamaia și Eforie 
de pe .litoralul Mării Negre.

La Constanța, oaspeții au vizitat șan
tiere de construcții alo noilor blocuri 
de locuințe, muzeul arheologic și acva- 
rium-ul.

Luni au fost reluate lucrările reuniu
nii generale a Ç.E.I.

(Agerpres)

O Zilele acestea, .la școala profesio
nală a UCECOM din București a luat 
sfîrșit anul școlar. în urma examenelor 
susținute, 105 elevi ai acestei școli au 
absolvit cursurile, devenind muncitori

calificați în diferite meserii. Ei vor fi 
repartizați în unitățile de deservire ale 
cooperativelor meșteșugărești.

O Anul acesta, în raionul Nicolae 
Bălcescu din Capitală au fost efectuate 
lucrări de reamenajare a unor unități 
sanitare. Astfel, la spitalul „Gh. Mari
nescu" a fost renovată secția de pedia
trie. S-a mărit capacitatea a 2 pavilioane 
care au fost înzestrate cu 120 paturi noi, 
somiere și mobilier. De asemenea, la 
școala de pe str. Stoian Militaru a in
trat în funcțiune un modern cabinet sto
matologic. Și în comuna Berceni, cir
cumscripția sanitară a fost instalată în
tr-un local nou. In prezent se află în 
construcție noul dispensar medical din 
strada Preda Buzescu.

Lista cîștigurilor în obiecte se găsește 
la toate unitățile C.E.C.

Următoarea tragere la sorți trimes
trială a cîștigurilor in obiecte la depu
nerile pe libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri va avea loc la începu
tul lunii octombrie 1962.

Nr. 
cîștig.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 005.421 10.000
1 017.939 10.000
1 391.259 10.000
1 702.897 10.000
1 894.537 10.000
1 978.403 10.000 60.000

Terminația 
libr. cîști-

gător
10 74.225 5.000 50.000
10 08.123 2.000
10 16.221 2.000
10 34.260 2.000
10 78.381 2.000
10 83.229 2.000 100.000

100 2.100 1.000
100 5.242 1.000 200.000
100 4.180 500
100 5.545 500
100 6.014 500
100 6.347 500
100 6.640 500
100 9.254 500 300.000

Total
866 cîștiguri : 710.000

BRUXELLES 2 (Agerpres). — Parti
dul de majoritate guvernamentală din 
Burundi, Uprona, (Partidul unității și 
progresului național) a dat publicității 
o declarație în care cere retragerea 
imediată a trupelor belgiene de pe te
ritoriul țării.

După cum relatează ziarul „Le 
Soir“, această declarație, semnată de 
președintele partidului Uprona, salută 
poziția țărilor socialiste la O.N.U. cu 
privire la evacuarea neîntîrziată a tru
pelor belgiene din fostul teritoriu sub 
tutelă Ruanda Urundi.MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, și Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., au adresat președintelui Ruandei, G. Kayibanda, o telegramă de felicitare cu prilejul proclamării independenței țării. în telegramă se arată că Uniunea Sovietică a recunoscut Republica Ruanda ca stat independent și suveran și că este gata să stabilească relații diplomatice cu ea.N. S. Hrușciov și Leonid Brejnev au adresat primului ministru al Regatului Burundi, A. Muhirwa, o telegramă în care se arată că guvernul sovietic recunoaște Regatul Burundi ca stat independent și suveran și că este gata să stabilească relații diplomatice cu el.Leonid Brejnev a trimis o telegramă regelui Mwami Mwambutsa,

Fotbal

Cuvîntarea radiotelevizatăa tovarășului N. S.
(Urmare din pag. I-a)
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Provocări snfl-victnamcze

Rapid Petrolul 2-2 Concurs internațional 
de tenis de masă

DINAMO BUCUREȘTI VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
REPUBLICANĂ

Meciul Rapid—Petrolul disputat 
aseară pe stadionul Republicii din 
Capitală a clarificat definitiv soarta 
primului loc în clasamentul campio
natului categoriei A de fotbal. Parti
da amintită s-a terminat la egalitate 
(2—2), astfel că echipa Dinamo- 
București se poate considera de pe 
acum cîștigătoare a titlului de cam
pioană republicană pe anul 1961— 
•1962. Intîlnirea sa restanță cu Mi
nerul, care va avea loc sîmbătă în 
Capitală, nu mai poate schimba si
tuația din fruntea clasamentului.

In jocul de aseară, Petrolul s-a 
'străduit să obțină victoria. R'apidiștii 
-să au fost la început ceva mai... 

„xpeditivi. Nu trecuseră decît opt 
minute ■ și tabela de marcaj arăta 
scorul de 2—0 pentru echipa fero
viară. . Punctele . au .fost.. înscrise de 
Georgescu și I. lonescu. Ploieștenii, 
deși surprinși de acest început impe
tuos al adversarilor nu cedează 
lupta. Ei insistă, își organizează bine 
atacurile ofensive și în minutul 22 
Dridea înscrie. Jocul devine deosebit 
de antrenant, cu faze spectaculoase

la o poartă și la alta. Totuși pînă 
la pauză nu. se mai înscrie nici un 
gol. Chiar de la începutul reprizei 
secunde, echipa din Ploiești atacă cu 
insistență. Doar după trei minute de 
la reluare, centrul atacant al Petro
lului egalează. In continuare, deși au 
avut ocazii nenumărate, ambele 
echipe n-au mai putut înscrie.

Luni s-a desfășurat la Sofia un con
curs internațional de tenis de masă, la 
care au participat jucătorii cluburilor 
Voința București și Septemvri Sofia. 
Concursul a fost dominat de sportivii 
romîni, care și-au disputat finalele între 
ei. Proba masculină a fost cîștigată de 
Bottner, învingător cu 3—2 în fața lui 
Covaci, iar cea feminină de Maria Tom- 
pa, care a dispus cu 3—2 de Mihalca. 
Astăzi echipa Voința susține un meci cu 
echipa de juniori a R.P. Bulgaria.

împotriva camöodgicl
PNOM PENH. Presa cambodgiană relatează despre noi provocări înfăptuite de Vietnamul de sud la frontiera cu Cambodgia. în cursul unor recente „aplicații“ maritime militare, nave sud-vietnameze au pătruns în apele teritoriale ale Cam- bodgiei și au debarcat trupe sud- vietnameze echipate cu armament american modern pe două insule cambodgiene din regiunea Kepa.

Am vizitat gospodăria colectivă Ceacu. Țăranii din această gospodărie, ca și din multe alte gospodării, muncesc bine. Ei obțin mari succese.Am fost la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, în apropiere de București. Există acolo nu puține lucruri interesante. Atrag atenția culturile de soia și fasole. Cred că n-ar fi rău ea institutele și agronomii noștri să studieze cu a- tenție această experiență a prietenilor romîni și să-și însușească tot ce este folositor.Este necesar să se facă un schimb mai larg de experiență, să se preia ceea ce au bun prietenii noștri și, în felul acesta, să se accelereze progresul nostru comun.Dacă ar fi să vorbim despre trăsătura principală care poate caracteriza impresiile noastre despre vizita în Republica Populară Romînă, trebuie să subliniem în primul rînd încrederea profundă a prietenilor noștri în justețea căii spre fericire și prosperitate pe care au ales-o, marele avînt în muncă și politic al poporului și încrederea lui nețărmurită în Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul său ferm și încercat.Vizita în Romînia ne-a dat convingerea fermă că acolo, ca și în celelalte țări socialiste, treburile merg bine. Noi comuniștii nu ne liniștim cînd este vorba despre dezvoltarea economiei naționale, despre sporirea avuției obștești. Noi nu ne mulțumim niciodată cu ceea ce' am realizat, vrem întotdeauna să facem mai mult și mai bine pentru popor, să progresăm mai repede, în numele intereselor sale. Ne dăm seama că cerințele crescînde ale poporului pot fi satisfăcute rapid, întrecerea economică cu capitalismul poate fi cîștigată, numai dacă economia socialistă se dezvoltă în ritm rapid, produce tot mai mult, tot mai bine și mai ieftin. Iată de ce înțelegem pe deplin năzuința tovarășilor romîni de a cuceri noi culmi, tot mai înalte, în avîntul economiei naționale și culturii patriei lor.Comuniștii romîni, ca și partidele frățești din celelalte țări socialiste, văd mari posibilități de creștere a producției în unirea eforturilor pe baza adîncirii colaborării, a perfecționării continue a diviziunii internaționale a muncii. Acestui țel îi servesc hotărîrile Consfătuirii din iunie a partidelor frățești ale țărilor participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. în Comunicatul comun, sovieto-romîn este relevat rolul important al acestei consfătuiri.Hotărîrile Consfătuirii din iunie vor avea o mare importanță pentru dezvoltarea economiei socialiste mondiale ca complex unitar, închegat. înfăptuirea lor va ridica relațiile dintre popoarele țărilor socialiste pe o treaptă nouă, mai înaltă.Țările socialiste își coordonau și în trecut eforturile în dezvoltarea economiei naționale. La noi însă nu erau suficient dezvoltate diviziunea internațională a muncii, cooperarea și specializarea producției industriale. Acest lucru ducea uneori la cheltuieli neproductive de resurse materiale și de muncă, frîna dezvoltarea noastră. Astăzi s-au maturizat condițiile pentru o nouă a- bordare a problemelor colaborării economice.Sensul hotărîrilor Consfătuirii din iunie constă tocmai în a promova cutezător cooperarea largă a industriei țărilor socialiste și a valorifica mai deplin toate avantajele economiei socialiste planificate.încă Marx spunea că, chiar și o simplă adunare mecanică a muncii îi sporește considerabil productivitatea. Putem să ne închipuim cu cît va crește productivitatea muncii sociale, cu cît se va dezvolta mai eficient economia țărilor socialiste atunci cînd ele își vor uni mai bine eforturile în ramurile hotărîtoare ale producției contemporane. Va rezulta un cîștig simțitor de timp și de resurse materiale pentru victoria în întrecerea economică cu capitalismul. Țările socialiste vor putea să dezvolte economia socialistă mondială într-un ritm și mai rapid, vor putea organiza producția mai economic și mai rațional, cu cheltuieli de muncă și mijloace materiale mai mici. în hotărîrile consfătuirii a fost pusă o bază bună pentru înaintarea cu succes a țărilor socialismului pe calea spre complexul unitar al economiei socialiste mondiale despre care a vorbit V. I. Lenin.Tovarăși ! în cursul convorbirilor cu prietenii romîni care au decurs într-o atmosferă de unanimitate deplină, am discutat problemele prin

cipale ale situației internaționale și ne-am exprimat hotărîrea de a lupta cu perseverență împreună cu cele- lalțe țări socialiste, pentru întărirea păcii și securității popoarelor. Atît noi cît și tovarășii romîni considerăm că în urma creșterii forțelor păcii și socialismului se întăresc pe zi ce trece barierele ce stau . în calea dezlănțuirii războaielor de către imperialiști.Totodată evenimentele din ultima vreme arată elocvent că forțele reacțiunii caută cu orice preț să mențină în lume atmosfera „războiului rece“, să țină în încordare popoarele. Forțele agresive din Occident pregătesc un nou război mondial, acumulează cu febrilitate arma nucleară. Este clar pentru oricine că cursa turbată a înarmărilor și îndeosebi în domeniul armelor de exterminare în masă duce spre un război care poate avea urmările cele mai fatale pentru întreaga o- menire.Foarte recent forțele democratice au reușit să obțină reglementarea pașnică a problemei laoțiene. Crearea guvernului de coaliție în Laos a confirmat adevărul că, atunci cînd există dorința de a soluționa o problemă litigioasă, oricare ar fi greutățile care apar în cale, ele pot fi în ultimă instanță înlăturate și poate fi realizat un acord reciproc acceptabil.S-ar părea că după reglementarea pașnică a problemei laoțiene situația în Asia de sud-est și în Extremul Orient va deveni mai liniștită și normală. în ultimele zile, însă, se manifestă clar tendința forțelor agresive de a crea noi focare de provocări militare în a- ceastă regiune a lumii.Cian Kai-și, care trăiește numai cu sprijinul imperialiștilor americani, același Cian Kai-și face acum tot mai mult tărăboi anunțîndu-și cu lăudăroșenie intenția „de a face un salt de tigru pe continent”. în Taivan se desfășoară vaste pregătiri în vederea acestei aventuri. Trupele din regiunile sudice ale insulei sînt dislocate mai aproape de strîmtoa- rea Taivan, se pregătesc nave desant, este organizată administrația pentru acele regiuni la care rîvnesc ciankaișiștii. Firește că nu se poate crede că Cian Kai-și și clica sa organizează toate aceste uneltiri de capul lor. Războinicii din Taivan au început să orăcăie despre campanii militare bazîndu-se în mod evident pe sprijinul cercurilor agresive din S.U.A.In ultimul timp generalii și amiralii din Pentagon poposesc tot mai des în Taivan. Clica militaristă a- mericană îl îmbărbătează și-l încurajează pe Cian Kai-și, trimițînd în strîmtoarea Taivan nave din flota 7-a militară americană. Prin aceasta, imperialiștii americani arată că sînt interesați în ațîțarea unui nou focar de război, în intensificarea încordării internaționale în Extremul Orient.Ce se poate spune despre această nouă provocare la frontierele Chinei populare? Se poate declara cu certitudine că această acțiune aventuristă dacă într-adevăr cineva va îndrăzni să o pună în aplicare este sortită unui eșec. Poporul chinez nu va permite niciodată și nimănui să atenteze la marile sale cuceriri revoluționare. Republica Populară Chineză are strînse legături de frăție de luptă și de solidaritate tovărășească cu poporul sovietic, cu toate popoarele puternicului lagăr socialist, ale cărui forțe unite, după cum se spune în Declarația partidelor frățești din anul 1960, reprezintă o garanție de nădejde pentru fiecare țară socialistă împotriva atentatelor din partea reacțiunii imperialiste.Acum patru ani, în 1958, clica ciankaișistă, în cîrdășie cu milita- riștii americani, a pus la cale o provocare. în strîmtoarea Taivan. Guvernul sovietic i-a avertizat atunci serios pe amatorii jocului cu focul, declarînd că Uniunea Sovietică este întru totul de partea marii Chine frățești. Acum declarăm din nou : Cel care va îndrăzni să atace Republica Populară Chineză se va lovi de riposta zdrobitoare a marelui popor chinez, a popoarelor Uniunii Sovietice, a întregului lagăr socialist. Să nu se îndoiască pimeni de aceasta.Nu este pentru prima oară cînd imperialiștii caută să pună la încercare forța și tăria prieteniei so- vieto-chineze, ale unității și coeziunii popoarelor comunității socialiste. Și de fiecare dată ei s-au convins că această prietenie este o forță invincibilă de care se sfărîmă toate planurile dușmanilor noștri.Prezența trupelor americane oriunde s-ar ivi ele duce la agravarea situației, accentuează pericolul pen-

Hrușciovtru pacea și securitatea popoare-« lor. Să luăm de exemplu, Co* reea. De mai mulți ani această țară este scindată în două. Cu toate că războiul din Coreea s-a terminat tii aproape 10 ani, poporul coreean nu poate încă să se reunească într-d singură familie. Cine stă în calea unificării pașnice a Coreei ? Cina împiedică împlinirea năzuințeloi! scumpe ale poporului coreean iubitor de pace ? Nimeni altul decît mi* litariștii americani. Ei sînt aceia card susțin elementele antinaționale e® se împotrivesc unificării țării.Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene a depus și depună mari eforturi pentru a crea premisele pentru unificarea pașnică a țării sale. Nu odată el a propus ^autorităților Coreei de sud să ducă tratative, dar de fiecare dată acest® propuneri au fost respinse de cîr- muitorii sud-coreeni care depind întru totul de reacțiunea americană» Prezența cu nimic justificată a trupelor americane în Coreea este urt obstacol serios în calea constituirii unui stat coreean unit, iubitor da pace și democrat.Recent Adunarea Populară Supremă a Republicii Populare Democrate Coreene a adresat parlamentelor din toate țările un mesaj în cară declară din nou că este gata să ducă tratative cu reprezentanții autorităților sud-coreene cu privire la evacuarea trupelor americane și lâ semnarea unei convenții potrivit căreia Coreea de sud și Coreea de nord nu vor folosi forțele armate una împotriva alteia. în mesaj se exprimă convingerea că după evacuarea trupelor americane din Coreea de sud poporul coreean va putea rezolva pe baze pașnice problemei® unificării țării.Guvernul sovietic sprijină întru totul această propunere animată de dragostea de pace. Ea corespunde atît intereselor poporului coreean cît și intereselor popoarelor din Asia și întreaga lume. Ea constituie o mărturie a năzuințelor pașnice ale statelor socialiste cărora le este străină ideea războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale litigioase.Popoarele marii comunități socialiste sînt ocupate cu munca crea« toare, intensă. Pacea decurge în mod organic din natura socialismului. Oamenii sovietici ca și toate popoarele țărilor socialiste consideră ca o datorie a lor de a luptă activ pentru pace, împotriva primejdiei unui nou război mondial. Oamenii muncii din toate țările își îndreaptă cu speranță privirile spre țările socialismului, văzînd în ele pe cei mai dîrzi apărători ai păcii. Acest lucru este dovedit și de faptul că partizanii păcii au ales Moscova ca loc pentru apropiatul Congres mondial pentru dezarmare generală și pace.
Dragi tovarăși !întîlnirile și convorbirile noastre cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej și cu ceilalți conducători ai Republicii Populare Romîne au decurs în spiritul prieteniei, cordialității și înțelegerii reciproce tovărășești. Cu bucurie constatăm că nu avem nici o divergență cu conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și cu guvernul Romîniei, nici în problemele generale, nici în cele particulare. Partideie noastre și-au confirmat fidelitatea față de Declarația din 1957 și de Declarația Consfătuirii de la Moscova din 1960, care constituie o busolă de nădejde în lupta pentru țelurile mărețe ce stau în fața comuniștilor, a clasei muncitoare, a oamenilor progresiști din toate țările.în încheiere țin să transmit încă o dată cele mai bune urări poporului romîn, Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, guvernului Republicii Populare Romîne în frunte cu tovarășul Maurer și să le urez noi succese strălucite în măreața operă a construcției socialiste.Aici, pe pămîntul moscovit, ca și pe pămîntul ospitalier al Romîniei, vreau să spun încă o dată din toată inima : „Trăiască în veci prietenia sovieto-romînă puternică și de nezdruncinat !”Vă mulțumesc, dragi tovarăși, pentru atenție. *

Cuvîntarea tovarășului Hrușciov a 
fost transmisă la posturile de radio 
din țara noastră.

De asemenea cuvîntarea a fost 
transmisă la posturile de radio și 
televiziune din R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară, pre
cum și la posturile de radio din 

R. P. Bulgaria.
*

Creșterea datoriei publice în SALA. 100.000 muncitori agricoli

Intîlnirea de atletism 
S.U.A. —R. P. Polonă

de 
„......... ............... ............ și R.P.
Polone. La masculin, au cîștigat atleții 
americani cu 131—81 puncte. în timp ce 
la feminin victoria a revenit echipei po
loneze cu 61—45. In ziua a doua a con
cursului Oerter (S.U.A.) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea discului cu 
62,44 m.

La Chicago s-a disputat meciul 
atletism dintre echipele S.U.A.

ziua a doua a. turneului internațio
nal de polo pé apă de la Macerata (Ita
lia), echipa. R.P. Polone a obținut o nouă 
victorie, învingînd . cu scorul de 3—0 
(2—0) echipa ' italiei. Spania a întrecut 
cu 2—1 echipa Franței.

★
Cu prilejul. unui concurs de haltere 

desfășurat la Helsinki, sportivul finlan
dez Jaako. Kâilajaervi a. stabilit un nou 
record mondial la caț. mijlocie stilul 
„smuls", cu o performanță de 143,5 kg. 
Vechiul record era de 142 kg și aparținea 
halterofilului sovietic Plukfelder.

★
Etapa a 8-a a Tutlilui Franței a fost 

împărțită în două semietape : prima, 
St. Nazaire-Lucon (155 km), a fost cîști
gată de italianul Minieri, iar cea de-a 
doua, - contra-cronome.țru individual, 
Lucon-La Rochelle (43 km), a revenit 
francezului' Anquetil în 54’04 (medie 
orară 47,700 km). în clasamentul general 
individual conduce acum francezul 
Darrigade, urmat de englezul Simpson la 
51’’ și olandezul Geldermans la 1’21”, 
Anquetil se află pe locul 12, la 4’11”»

După 5 ture, în meciul de șah U.R.S.S.- 
Iugoslavia, care se disută în orașul Lvov, 
conduce echipa sovietică cu 30,5-17,5 
puncte, două partide fiind întrerupte. în 
turul 4 Bronștein a cîștigat la Bertok, 
Ștein la Djurasevici, în timp ce Taima- 
nov a pierdut la Ivkov și Holmov la Gli- 
gorici.

★
competiția masculină in- 
handbal în 7 de la Bel- 
„Cttpa Tașmaidan”. Iată.

Dane-

A luat sfîrșit 
ternațională 
grad dotată 
rezultatele 
marca—R.P. _ , . _
R.P. Romînă 13—10. Turneul a fost cîș
tigat

de
cu .. _ .
înregistrate aseară : 
Ungară 15—13 : Iugoslavia—

de echipa iugoslavă.
★

Bratislava s-a desfășurat un con- 
internațional de natație, cu partici- 

din R.P. Bulgaria,

La 
curs 
parea unor sportivi
R.P. Ungară, Austria și R.S. Cehoslovacă. 
Iată cîteva din cele mai bune rezultate : 
masculin : 200 m liber : Lohniski (R.S. 
Cehoslovacă) — 2’10”6/10 ; 100 m liber : 
Koelli (Austria) — 58” ; 200 m bras : 
Lenkei (R.P.U.) — 2’44”5/10 ; feminin : 
100 m bras : Speldova (R.S. Cehoslovacă) 
— l’23”2/10 ; 100 m fluture : Gagyor
■(R.P.U.) — l’17”9/10.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că președintele Kennedy a semnat la 1 iulie legea cu privire la ridicarea plafonului datoriei publice a S. U. A. cu încă opt miliarde de dolari, ajungînd în prezent la suma de 308 miliarde de dolari. După cum scrie agenția, administrația Kennedy a cerut sporirea plafonului datoriei publice, deoarece Ministerul de Finanțe al S.U.A. nu dispune de mijloace su

ficiente pentru finanțarea cheltuielilor guvernamentale în cursul anului 1963. Agenția Associated Press consideră că datoria publică are perspectiva de a crește și mai mult ca urmare a angajamentelor sporite ale Statelor Unite în străinătate, a marilor cheltuieli militare și a balanței de plăți nefavorabile, factori care au dus la o creștere permanentă a datoriei publice în ultimii ani.
Și-au primit riposta...LONDRA 2 (Agerpres). — La 1 iulie, un grup de huligani din faimoasa „mișcare național-socialistă” —• grupare fascistă care a adoptat programul naziștilor germani — a încercat să organizeze un miting în centrul capitalei Angliei. în pofida protestelor opiniei publice, inclusiv ale unui număr de deputați laburiști, autoritățile engleze au autorizat „mișcarea național-socialistă” să organizeze un miting în piața Trafalgar,

Totuși, discursurile smintiților de „führeri” au fost acoperite de puternicele proteste a mii de londonezi adunați în piață. S-a scandat : „Jos fascismul !”. Asupra „vorbitorilor” s-au azvîrlit ouă clocite, roșii, cutii de conserve. Mulți dintre cei prezenți în piață s-au apropiat de platforma unde fasciștii încercau să-și rostească discursurile, dar a- ceștia au fost apărați de puternice detașamente de poliția,

italieniROMA 2 (Agerpres). — 100 000 de muncitori agricoli au participat la greva de Ia 2 iulie a proletariatului agricol din provincia Bari (Italia de
în grevăsud). Greviștii cer încheierea unui nou contract colectiv care să prevadă îmbunătățirea situației lor ma-

—------o® o-----------

Rezultatele alegerilor parțiale din Japonia
Președintele P. C. din Japonia a obținut peste 340 000 de voturiTOKIO 2 (Agerpres). — La 1 iulie au avut loc în Japonia alegeri parțiale pentru desemnarea unui număr de 127 de membri ai Camerei superioare a parlamentului japonez. După cum reiese din datele provizorii publicate la Tokio, la a- legeri au luat parte peste 38 de milioane de alegători, adică 68 la sută din numărul total al alegătorilor. Președintele Partidului Comunist din Japonia, Sanzo Nosaka, a fost reales în Camera superioară a parlamentului japonez. El a obținut peste 340 000 de voturi.

în legătură cu realegerea sa, Sanzo Nosaka a dat publicității o declarație în care se arată că Partidul Comunist din Japonia va continua lupta sa fermă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al poporului, împotriva planurilor reac- țiunii de a modifica constituția Japoniei, pentru apărarea drepturilor democratice ale oamenilor muncii, împotriva unei eventuale atrageri a Japoniei într-un război, pentru menținerea păcii și securității în lume.
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Mr, 557â

Congresul P.C. din Uruguay

GENEVA 2 (Agerpres). — Luni după-amiază și-a reluat lucrările după o întrerupere de cinci luni conferința internațională pentru reglementarea pașnică laoțiene, la tanți a 14 prezentat la ție unică a este rea problemei care participă reprezen- state. Laosul conferință de o delega-guvernului național de coaliție, condusă de ministrul Externe, Quinim Folsena.înainte de reluarea conferinței șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., G. M. Pușkin și A. Harriman, au avut o întrevedere.Ședința de luni a fost prezidată de reprezentantul U.R.S.S., G. M. Pușkin.

de

2300 persoane vor participa 
la Congresul mondial 

pentru dezarmare generală și pace îsVMOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite : Yves Chaulliers, membru al secretariatului Comitetului de pregătire a Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, a declarat că pregătirile în vederea acestui forum al partizanilor s-au desfășurat în 117 țări.
La deschiderea congresului, 

va avea loc Ia Moscova la 9
vor participa circa 2 300 de persoa
ne. Yves Chaulliers a subliniat că 
în prezent peste 109 do țări au a- 
nunțat componența parțială sau de
finitivă a delegațiilor lor.Potrivit datelor existente, delegația S.U.A. va ii alcătuită din peste 150 de persoane, iar delegațiile Indiei și Braziliei vor avea o compo-

păcii
care 

iulie.

nență de peste 100 de persoane. Delegația franceză va fi alcătuită, de asemenea, din circa 100 de persoane.Numeroase organizații naționale șl internaționale, printre care Federația Sindicală Mondială, Comitetul internațional al Crucii Roșii, Mișcarea „Femei luptați pentru pace’ din America, Consiliul de solidaritate al țărilor Asiei și Africii etc. au hotărît să trimită la Congresul de la Moscova reprezentanți și observatori.în prezent — a declarat Yves Chaulliers — este cu totul evident că Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace va reprezenta într-adevăr cele mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale.
Oî<> ★

Noi grupuri de voiunfari 
acționează în Irianul

indonezieni
de Vest

RANGOON 2 (Agerpres). — La 1 
iulie, Congresul Comitetului 
pentru apărarea

Astăzi va fi proclamată oficial 
independența Algeriei

ma-Din ob-a-
Corespondență 

din Hocher Noir

DJAKARTA 2 (A-gerpres). — La 28 iunie în regiunea Kaimana din Irianul de Vest a debarcat un nou grup de voluntari indonezieni. în afară de aceștia, după cum relatează reprezentantul autorităților militare olandeze din Irianul de Vest, în regiunea acestui oraș acționează de mai multă vreme un grup de partizani.în urma acțiunilor întreprinse de aceștia pentru eliberarea Iria-

nului de Vest, autoritățile olandeze au fost nevoite acum cîteva săptămîni să evacueze din Kaimana întreaga populație europeană. Totodată agențiile de presă relatează că în Irianul de Vest au avut loc noi ciocniri între partizani și colonialiștii olandezi. O ciocnire a avut loc în regiunea Kaimana, o alta în a- propiere de Merauke.
★DJAKARTA. La 1 iulie, președintele Sukar-

no a declarat din că Irianul de vest buie să fie retrocedat Republicii Indonezia în cursul acestui an. Sukarno a spus că Indonezia are de făcut față multor dificultăți, dar problema Irianului de vest trebuie să fie rezolvată înainte te. Sukarno a înaltă prețuire armate care au securitatea țării,rebeliunile.

nou tre

de toa- dat o forțelor asiguratinternă a înăbușind toate
„Constituția" Rhoßc.sici de sud 

nu corespunde intereselor 
populației africane

Dedarația Uniunii poporului 
african ZimbabweSALISBURY 2 (Agerpres). — U- niunea poporului african Zimbabwe, partid cunoscut prin activitatea sa pentru înlăturarea dominației colonialiste, a dat publicității o declarație în care cere guvernului britanic abolirea „constituției”, elaborată anul trecut pentru Rhodesia de sud, deoarece nu corespunde intereselor populației africane, urmărind în realitate menținerea pe mai departe a dominației albilor.In declarație se cere convocarea urgentă a unei noi conferințe în vederea elaborării unei constituții a Rhodesiei de sud, care să aibă la bază principiul că „fiecare cetățean are dreptul la vot”.

CANBERRA 2 (Agerpres). — în Australia ia o amploare din ce în ce mai mare mișcarea grevistă. în ultima vreme au avut loc puternice acțiuni greviste la Sidney, Melbourne, Adelaide, Newcastle și alte centre industriale din țară. Docherii, muncitorii din industria metalurgică, construcții de mașini, precum și din alte industrii cer cu tot mai mare insistență creșterea salariilor și condiții mai bune de muncă.După două luni de luptă grevistă, muncitorii de la uzinele de automobile din Melbourne au obținut satisfacerea revendicărilor lor, aceasta fiind una din cele mai mari victorii ale clasei muncitoare australiene din ultima vreme.La uzinele siderurgice de la New-

birman 
păcii a adoptat 

mandatul delegației birmane la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace de la Moscova.

Cei care au luat cuvîntul la șe
dință au subliniat că propunerile so
vietice privind dezarmarea generală și totală corespund intereselor tutu
ror popoarelor. Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste luptă fără 
preget pentru asigurarea păcii pe pă- 
mînt, pentru o cît mai grabnică în
cheiere a unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Intr-o rezoluție adoptată la con
gres se arată că în situația actuală 
este necesar să se rezolve principala 
problemă a dezarmării generale și 
totale sub un sever control inter
național.

1 a amploare 
grevistăcastle, muncitorii au organizat numai în cursul lunii trecute șase acțiuni greviste, la care au cerut creșterea salariilor și condiții de muncă mai bune.La 29 iunie a început la Sidney o puternică grevă a docherilor. Peste2 000 docheri au declarat grevă ce- rînd administrației să anuleze o hotărîre anterioară de concediere a unui număr de 189 muncitori. Greva a paralizat întreaga activitate din port, 32 de vase fiind imobilizate. După cum anunță presa australiană, docherii din Sidney au reușit în cele din urmă să obțină reprimirea tovarășilor lor la lucru. în prezent se găsesc, de asemenea, în grevă muncitorii de la compania petrolieră americană „Amoko“, care cer sporirea salariilor.„Una din problemele colonialeale S. U. A.“

seȘi în
în legătură cu recentele tratative dintre Panama șl S.U.A., referitoare la Canalul Panama, ziarul elvețian „DIE TAT" scrie :„Valul de decolonizare care rostogolește deasupra Africii Asiei a ajuns nu numai pînăsălile de conferințe ale sediului O.N.U. din New York. In timp ce acolo se discuta despre independența Ruandei-Urundi și despre discriminarea rasială din Rhodesia de sud, președintele S.U.A., stînd față-n față cu președintele Panamei, a fost nevoit să audă că în concepția multor state și S.U.A. au o „problemă colonială" care trebuie rezolvată pe cale pașnică dacă unchiul Sam dorește să evite neplăceri suplimentare. Această problemă este cea a Canalului Panama.Pentru istoricii obiectivi n-a rămas un secret faptul că la începutul acestui secol, președintele Theodor Roosevelt a sprijinit dezlipirea Panamei de Columbia, în primul rînd pentru că Panama s-a angajat să cedeze S.U.A. dreptul de a construi și exploata canalul. în afară de aceasta, lucrurile s-au petrecut într-o perioadă cînd se încheiau acorduri pe timp nelimitat, a bilitate este pusă la numeroși Roosevelt un acord mai mult,

fost modificat în unele puncte mai puțin esențiale, în mod practic însă rămîne fapt că suveranitatea Panamei se termină de ambele părți ale zonei canalului, în Panama s-au înregistrat în repetate rînduri tulburări pentru că cetățenii au cerut ca steagul panamez să fie arborat deasupra

suveranitatea permanentă asupra zonei canalului.
în cursul anilor, acest acord a

înainte chiar ca rezultatul definitiv al referendumului să fie a- nunjat, Algeria trăiește sub semnul proclamării independenței.Rezultatele parțiale parvenite pînă la această oră la comisia centrală de control a referendumului atît din marile orașe cît 
și din provincie, demonstrează o participare sivă la vot. informațiile ținute pînăcum reiese că peste 95 la sută din voturile exprimate reprezintă „Da“. In numeroase locuri, numărul „Da’-urilor este absolut.în ceea ce privește votul populației de origine europeană, se consideră că aci participarea a fost mult mai numeroasă decît 6e prevedea.Astăzi, ca șl în zilele precedente, manifestațiile de bucurie în legătură cu apropiata proclamare a independenței, Ia care la parte mai ales tineretul, au continuat în aproape întreaga țară.

■y-s’—s—>în întreaga țară algerienii de diferite vîrste iau parte la numeroase manifestații, pavoazează orașele, defilează în cartierele musulmane. Numeroși tineri îm- brăcați în costume străbat orașul. Băieți și fete scandează „Trăiască Algeria independentă".Calmul domnește pretutindeni. Mulți dintre cei care au votat ieri s-au întors la lucru, -îndeosebi în sate, unde strîngerea recoltei cere mobilizarea tuturor forțelor.La Oran există însă o oarecare îngrijorare. Din informațiile primite de acolo se vădește că deși elementele O.A.S. din acest oraș nu s-au dedat la atentate, ele se află încă în posesia unor cantități însemnate de arme și exploziv.Marți, 3 iulie, cînd va fi declarată oficial independența țării, instituțiile și vor lucra.

naționale

întreprinderile nu
T. VORNICU

Vizita lui Adenauer în Franța
înfr-o recenfă declarație a Biroului 

Poliiic al C.C. al Partidului Comunist 
Francez se subliniază că o alianfă în
tre monopolurile vest-germane și ace
lea franceze nu se poate numi re
conciliere franco-germană. „O adevă
rată reconciliere franco-germană la 
care aspiră popoarele este prietenia 
adevărată dintre cele două popoare
— se arată în declarajie. Aceasta în-
fr-adevăr nu poate fi îndreptată împo- 

_ triva nimănui și mai
~~ ales nu împotriva 

mor Corespondență din Paris ^^tSeHsfîi;
- _ ■_ _■ ---- primul rînd împotri

va Uniunii
fice, în favoarea revanșiștilor 
fariștilor vest-germani”.

Păturile largi ale opiniei 
franceze nu-și ascund dezaprobarea 
fajă de vizita cancelarului vesf-german 
la Paris, considerată ca o ofensă 'a 
adresa celor mai bune sentimente ale 
poporului francez. Numeroase organi- 
zajii de luptători ai mișcării de rezis
tentă au declarat că o adevărată înțe
legere între cele două popoare tre
buie să aibă ca fundament voinja lor 
comună de pace, ceea ce exclude cu 
desăvîrșire orice proiecte privitoare la 
noi măsuri militariste care pot împinge 
Franja înfr-o aventură.

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — TASS : La Montevideo are loc cel de-al XVIIÎ-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay. în ședința din 29 iunie a congresului, Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, a prezentat raportul de activitate a Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay.Apărarea păcii și preîntîmpinarea războiului, solidaritatea cu revoluția cubană, unirea forțelor progresiste din țară într-un front unic democratic antiimperialist, transformarea partidului comunist într-o puternică forță hotărîtoare în viața politică a țării — acestea sînt sarcinile principale care stau - în fața partidului în etapa actuală — a spus R. Arismendi.Analiza principalelor tendințe ale epocii noastre, generalizarea experienței mișcării comuniste internaționale, a declarat R. Arismendi, au fost făcute în două documente program — în Declarația celor 81 de partide comuniste și muncitorești și în Programul P.C.U.S. Mersul evenimentelor confirmă justețea con- cluziiloi- acestor documente.Rodney Arismendi a relevat în mod deosebit că lupta pentru pace s-a aflat întotdeauna în. centrul a- tenției mișcării muncitorești, a fost întotdeauna principala forță motrice a politicii externe a Uniunii Sovietice, a întregului lagăr socialist.Referindu-se la problemele care stau în fața popoarelor Americii Latine, R. Arismendi a declarat că

revoluția din Cuba a dovedit că în prezent toate popoarele pot obține independența, pot să se elibereze definitiv de sub dominația imperialiștilor.Condamnînd actualul guvern al Uruguayului ca guvern subordonat intereselor imperialismului, R. Arismendi a chemat poporul Uruguayan să creeze un front unic care să poată cîștiga bătălia pentru transformări radicale în viața țării, pentru eliberarea economică și politic^ de sub dominația imperialismului american.In încheiere, R. Arismendi s-a o- cupat de problemele întăririi ideologice și politice a Partidului Comunist din Uruguay.La 30 iunie la cel de-al XVIII-lea Congres al P. C. din Uruguay au prezentat coreferate membrii Comitetului executiv Enrique Păstorim — „Cu privire la mișcarea muncitorească și la situația clasei muncitoare din Uruguay" — și Alberto Suarez — „Cu privire la construcția organizatorică a partidului“.în aceeași zi, la congres au sosit delegațiile partidelor frățești din U.R.S.S., Cuba, Brazilia. Bolivia, Peru și Columbia. Pe adresa congresului au sosit numeroase telegrame de salut, printre care telegrame din partea partidelor frățești din R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. P. Bulgaria, Republica Populară Romînă, R. P. Ungară, R. P. Polonă.
oeo---------FI e bi <® r a €♦ €♦ al IL S* «LL G«.BERLIN 2 (Agerpres). — Ziarul „Neues Deutschland” a publicat comunicatul în legătură cu plenara Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. La ședința plenară, Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a prezentat o informare asupra ședinței Comitetului politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și asupra ședinței Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Plenara a aprobat în unanimitate cuvîntările delegației R.D.G. în frunte cu Walter Ulbricht ținute în cadrul acestor ședințe.Bruno Leuschner, membru în Biroul Politic, a prezentat la plenară darea de seamă a Biroului Politic, care a fost aprobată în unanimitate.Plenara a adoptat o hotărîre cu privire la înfăptuirea măsurilor importante pentru îmbunătățirea con-

muncii Consiliului de Miniș- Prezidiului său.tinuă a tri și aO comisie a C.C. în frunte cu W. Ulbricht a prezentat plenarei raportul „Bazele istoriei mișcării muncitorești din Germania”. Plenara a azprobat în unanimitate raportul și proiectul „Bazele istoriei mișcării muncitorești din Germania” care vor fi supuse discuției clasei muncitoare din R.D.G. și din Germania occidentală. Colectivul de autori a primit sarcina să elaboreze în cîteva volume „Istoria mișcării muncitorești din Germania”.Plenara a eliberat din funcția de secretar al C.C. pe Erich Apel, în legătură cu trecerea sa în altă muncă în cadrul Prezidiului Consiliului de Miniștri. De asemenea, Günther Mittag a fost ales membru, al Comitetului Central și secretar al C.C. al P.S.U.G.
---------oeo-------- -

Rezoluția conducem P. C. Italian in problema 
naționalizam industriei electroenergetîceROMA 2 (Agerpres). — „A lichida sabotajul elementelor de dreapta și a da o lovitură hotărîtoare monopolurilor”, sub acest titlu ziarul ,,1’Unità“ a publicat rezoluția conducerii P. C. Italian în problema naționalizării industriei electroenerge- tice.Conducerea P. C. Italian atrage a- tenția tuturor forțelor democratice asupra faptului că „este necesară o luptă activă pentru ca naționalizarea industriei electroenergetice să

Ieri, 2 iulie, cancelarul Adenauer 
și-a început vizita sa de 6 zile în 
Franja. După trei zile de convorbiri 
secrete care se vor desfășura la Paris, 
cancelarul vesf-german va vizita cîteva 
orașe din Franja și va participa la mai 
multe ceremonii, culminînd cu o ma
nifestare fără precedent în relațiile 
frenco-germane : duminică 8 iulie, în 
lagărul militar de la Mourmelon, a-, 
proape de Reims, unde în 1945 a fost 
semnată capitularea armatelor germane, 
cancelarul vest- __________
german și președin- ---- '
fele Franjei ’ 
primi defilarea unor 
unități ale armatei ---- -----
franceze și ale nou
lui Wehrmacht care au efectuat ma
nevre în comun.

Referindu-se la vizita făcută de Ade
nauer în Franja, comentatorii occiden
tali relevă că ea are loc într-un mo
ment cînd, atît de o parte cît și de 
alta, este subliniată cu multă insisten
ță ideea așa-zisei „concilieri" franco- 
vesf-germane. în cursul ultimei sale 
călătorii în Franche-Comté, generalul de 
Gaulle a subliniat’cu tărie această 
idee, adăugind că dacă Germania a 
săvîrșit „greșeli" fafă de Franja, fără 
îndoială că și contrariul este adevărat. 
La rîndul său, cancelarul Adenauer a 
afirmat, într-un interviu recent acordat 
ziarului „Daily Telegraph" la 26 iunie : 
„Noi am tras cu buretele peste trecut 
în ceea ce privește raporturile franco- 
germane".

Presa democrată scoate în evidenjă 
că această „conciliere" are în vedere 
nu apropierea între popoarele francez 
și german, ci dezvoltarea 
Bonn, cu conjinut profund 
tereselor păcii și securității 
inclusiv popoarelor francez 
Forjele 
asemenea 
nesocotirea lecjiilor istoriei care au 
arătat de atîtea ori cît de primejdioa
să este pentru Franja 
rismului german.

Aci se afirmă că 
proce cu privire la 
cuta de cei doi lideri 
vizitei, nu vor exclude, desigur, 
fruntarea deosebirilor de păreri.

Apreciind dimensiunile divergente
lor existente între Paris și Bonn, agen- 
fia Reuter sublinia că în cercurile ofi
ciale occidentale „se exprimă îndoieli 
asupra posibilităjii ca tratativele dintre 
Adenauer și de Gaulle să ducă la o 
schimbare substanjială în actualul im
pas politic în problemele unității euro
pene".

Deși nu s-a publicat nici o ordine 
de zi cu privire la convorbirile franco- 
germane, se dă ca sigur că, în general, 
atenția interlocutorilor va fi reținută de 
două grupuri de probleme, referitoare 
la : așa-numita „integrare politică eu
ropeană", inclusiv chestiunile legate de 
aderarea Marii Britanii la Piața comună 
— și situația din N.A.T.O., cu accent 
pe înarmarea nucleară.

axei Paris- 
confrar in- 
în Europa, 
și german, 

democratice subliniază că o 
alianță este întemeiată pe 

lecțiilor istoriei

refacerea milifa-

declarajiile recl- 
„conciliere", fă- 
politici în ajunul 

con-

Sovie- 
și mili-

publice

ia slăbirea puterii monopolu- și la promovarea unei politici să pună sursele de energie înducă rilor care slujba dezvoltării democratice à e- conomiei”.In legătură cu aceasta conducerea partidului comunist amintește de împotrivirea înverșunată a tuturor forțelor de dreapta care s-au unit pentru a împiedica aplicarea legii cu privire la naționalizare sau a tergiversa înfăptuirea ei.GEORGES DASCAL

Verșinin, locțiitor al ministrului a- părării al U.R.S.S., comandant suprem al forțelor militare aeriene sovietice. Această convorbire a fost continuarea tratativelor începute la Palatul Bogor între președintele Sukarno și mareșalul Verșinin sîmbă- tă 30 iunie. în timpul cît s-a aflat în Indonezia, prim-mareșalul de a- viație K. A. Verșinin a vizitat principalele baze aeriene și obiective militare.

MOSCOVA. iulie NikitaHrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit delegația Skupșcinei Populare Federative a R.P.F. Iugoslavia, în frunte cu Petar Stambolici, președintele Skupșcinei.
BRASILIA'. — Președintele Braziliei, Joao Goulart, a desemnat pe senatorul Auro Moura-Andrade, președintele Congresului brazilian, să formeze noul guvern al țării. învestirea noului prim-ministru urmează să fie aprobată, prin vot de Camera deputaților. După cum se știe, majoritatea conservatoare a Camerei deputaților a respins săptămîna trecută numirea în această funcție a lui Santiago Dantas, ministrul afacerilor externe în actualul guvern.
MOSCOVA. La Moscova a fost tradusă și editată nuvela „îndrăzneala” de Marin Preda. Pînă la sfîr- șitul anului vor mai fi editate la Moscova o culegere de nuvele și povestiri ale lui Mihail Sadoveanu și romanul „întunecare” de Cezar Petrescu.

cut aproape cu 20 la sută. La 2 iulie au fost majorate prețurile și la o serie de produse alimentare.
MOSCOVA. La invitația Ministerului Apărării al U.R.S.S. la 2 iulie a sosit la Moscova Raul Castro, ministrul forțelor armate revoluționare al Republicii Cuba.
CAIRO. în seara zilei de 30 iunie la ședința plenară a Congresului Național al forțelor populare din R.A.U. a avut loc proclamarea oficială a Cartei Naționale a R.A.U.BAMAKO. De la 1 Iulie, în Republica Mali se introduce o unitate monetară națională a cărei circulație va fi valabilă pe întreg teritoriul țării și va înlocui moneda anterioară rămasă de pe timpul dominației coloniale franceze. NEW YORK. După cum a declarat Ministerul de Război al S.U.A., președintele Kennedy a ordonat u- nui număr de 1 000 de soldați ai infanteriei marine, trimiși în Tai- landa în luna mai, să se înapoieze pe bordul navelor lor.în total, în luna mai, Statele U- nite au trimis în Tailanda 4 000 de soldați.

aceste impozite le încasează autoritățile fiscale ale S.U.A. — N.R.).— salariaților panamezi să Ii se creeze aceleași condiții de muncă ca celor americani. (In prezent există un mare număr de funcții rezervate americanilor ; la muncă egală, salariații panamezi primesc un salariu mai mic decît cei americani).— societatea pentru exploatarea canalului să repartizeze mai multe comenzi firmelor panameze. (In prezent, de pildă, chiar și laptele se aduce zilnic pe calea aerului din S.U.A., fapt care determină o mare amărăciune în rindurile panamezilor).— steagul panamez să fie arborat „pe locuri potrivite“ alături de cel american'.„în jurul canalului — conchide autorul articolului — s-au iscat din nou dezbateri vehemente și ele devin tot mal furtunoase. S.U.A. se gîndesc să construiască, eventual într-un alt loc, un canal nou care, spre de Canalul Panama, cea mai mare parte oceanului și de aceeaușor de exploatat. Lucrurile n-au ajuns însă atît de departe și de aceea, de pildă, cei din Pentagon consideră pierderea de către S.U.A. a controlului asupra canalului drept o adevărată sinucidere. Alții însă, pentru a contribui la îmbunătățirea climatului politic, cer ca S.U.A. să renunțe Ia atitudinea lor îngîmfată și egoistă de la începutul secolului“

DJAKARTA. Președintele Indoneziei, Sukarno, a primit la 1 iulie pe prim-mareșalul de aviație K. A.

BRUXELLES. In Belgia continuă să crească costul vieții. După cum anunță Ministerul Economiei, începînd cu 15 iulie se vor majora prețurile la unele sorturi de produse de panificație.
OSLO. Luna iulie a adus o nouă majorare de prețuri în Norvegia, începînd cu 1 iulie s-a majorat cu 15 la sută costul biletelor de călătorie pe căile ferate. Pe unele linii de autobuze costul biletelor a cres-

căror vala- îndoială de Președintele cu Panama
prezent. Panama pri- formă de arendă ceva de 2 milioane dolari veniturile realizate de

deosebire să fie în la nivelul să fie mai

juriști.a încheiatcare oferă S.U.A. nici nici mai puțin decît

fost dat uitării, care cunoaște prea canalului, s-a

Trupa de partizani din .Vietnamul de sud, după o lupta cu unitățile Iul Ngo Dinh Diem

canalului. Mînla panamezilor este atît de mare încît președintele panamez Chiari a fost nevoit să insiste pe lîngă gazda sa din Washington să se ocupe... de canalul care a Kennedy,bine valoarea ferit să facă promisiuni detaliate.Dorințele panamezilor (este vorba de oficialități — N.R.) sînt multiple :— societatea (americană) de exploatare a canalului să acorde Panamei o cotă de beneficiu mai mare. (în mește sub mai puțin anual, iarpe urma canalului Panama sînt evaluate la 63 milioane de dolari anual).
— impozitele pe salariile sala

riaților panamezi și celorlalți sa
lariai neamericani să fie achi
tate fiscului panamez. (In prezent

HAVANA. După cum a anunțat la 1 iulie Ministerul Forțelor Armate Revoluționare al Cubei, în intervalul 18—26 iunie avioane de război americane au pătruns în scop de spionaj de 9 ori în spațiul aerian cuban. Zborurile avioanelor americane de spionaj în spațiul aerian cuban, ca și strecurarea în țara noastră a unor agenți ai C.I.A., subliniază ziarele care au apărut la 1 iulie la Havana, se înfăptuiesc în vederea pregătirii unei noi intervenții împotriva Republicii Cuba.
NEW YORK. După cum anunță corespondentul din Honolulu al a- genției Associated Press, S.U.A. au amînat explozia nucleară la mare altitudine pentru ziua de 4 sau 5 iulie.
LIMA. La Lima s-au anunțat oficial rezultatele alegerilor prezidențiale din Peru care au avut loc la 10 iunie. Din cei șapte candidați la funcția de președinte, trei au obținut un număr mai mare de voturi, întrucît nici unul nu a obținut majoritatea necesară, parlamentul se va întruni la 28 iulie pentru a desemna dintre cei trei candidați pe noul președinte al țării.
DELHI. Asupra părții de est a Indiei s-au abătut mari inundații. Apele a 17 fluvii ieșite din albii au inundat mii de mile pătrate de teritoriu. Detașamente militare de salvare din estul Indiei lucrează ziua și noaptea.
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