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Colectivul care lucrează în cadrul atelierului de 
preparat și debitat table și laminate din sectorul VI 
al uzinelor „Semănătoarea" este fruntaș în producție. 
Pe lingă calitatea bună a lucrului efectuat, colectivul 
atelierului a realizat în primul semestru al anului eco-

nomli do materiale în valoare de circa 300 000 Iei. 
în fotografie : Cîțiva dintre frunfașii atelierului — 
Vasile Șerban, Mircea Doagă, Constantin Dosoniu, 
lăcătuși. Andrei Bîcă, inginer, Nae Costache, șeful 
atelierului, și Mihai Dumitru, matrițer. (Foto : R. Costin)

..... .......... ..... ........................-

V în întrecere cu timpul

în multe din scrisorile sosite la 
redacție, corespondenții voluntari 
din uzine și fabrici ne informează 
că, odată cu realizarea înainte de 
termen în primul semestru a pro
ducției globale, a productivității 
muncii și a altor indici, colectivele 
întreprinderilor respective au obți
nut și însemnate economii supli
mentare la prețul de cost.

Pe măsură ce producția crește, 
fiecare procent de reducere a pre
țului de cost capătă o greutate mai 
mare, asigură acumulări bănești 
suplimentare într-un volum din ce 
in ce mai ridicat. Dacă în 1959 re
ducerea prețului de cost cu 1 la 
sută corespundea unor economii de 
490 milioane lei, în 1962 această 
sumă va ajunge la peste 750 mili
oane lei. Iată de ce lupta pentru 
reducerea sistematică a prețului de 
cost, indice sintetic al bunei gos
podăriri, trebuie privită ca o pro
blemă centrală a întregii activități 
de producție a întreprinderilor.

în primul rînd, 
spre ce este esențial

Important este ca în fiecare fa
brică sau uzină lupta pentru re
ducerea prețului de cost, pentru 
economii suplimentare, să nu fie 
dusă „în general”, la întîmplare. 
Eforturile principale ale muncitori
lor și tehnicienilor în întrecere tre
buie îndreptate, în primul rînd, în 
acele direcții și spre acele elemente 
care au greutatea specifică cea mai 
mare în prețul de cost, în scopul 
micșorării cheltuielilor principale, 
fără a se neglija, bineînțeles, cele
lalte cheltuieli care intră în com
ponența prețului de cost.

în numeroase întreprinderi din 
industria metalurgică, electroteh
nică, din industria ușoară și ali
mentară etc., elementul de bază al 
prețului de cost îl constituie, pre
cum se știe, materia primă .Iată de 
ce în aceste întreprinderi bătălia 
principală trebuie dată pentru fo
losirea cit .mai economicoasă și 
gospodărească a materiei prime. 
Bine s-a procedat la întreprinderea 
de poduri metalice și prefabricate 
din beton Pitești, unde după cum ne 
informează corespondenții noștri, 
conducerea administrativă, organi
zația de partid și comitetul sindi
catului au pus încă de la începutul 
anului în fața muncitorilor și teh
nicienilor sarcina utilizării judi
cioase a materiei prime, ca mijloc 
important de reducere a prețului 
de cost. Aici, datorită introducerii 
croirii raționale și debitării table
lor cu ajutorul aparatelor de su.clat, 
consumul specific de metal la con
strucțiile metalice a fost simțitor 
redus. Față de 1959 norma de con
sum de metal pe tona de construc
ții metalice finite a fost redusă in 
primele luni ale anului cu 44 kg.

Sînt însă șl întreprinderi care nu 
au cu ce se lăuda în problema re
ducerii consumurilor specifice. 
Faptul că nu se urmărește^ îndea
proape cum e utilizată materia 
primă și mai ales metalul duce la 
risipă și cheltuieli suplimentare. 
Așa au stat lucrurile în primele 
luni ale anului la Uzinele de strun
guri din Arad, unde, prin depăși
rea normelor de consum planifica
te la unele produse, s-au cheltuit în 
plus 140 000 lei. La Fabrica de în
călțăminte „N. Bălcescu” din Ca
pitală au fost, de asemenea, de
pășite în această perioadă cheltu
ielile planificate la materia primă, 
în special la secțiile de tăbăcărie.

Un bun conducător de întreprin
dere trebuie să fie și un bun gos
podar, un dușman neîmpăcat al ri
sipei de materiale. Stabilirea de

consumuri specifice cît mai cores
punzătoare pe fiecare piesă, sub- 
ansamblu sau produs în parte, res
pectarea întocmai a acestora, închi
derea oricăror canale care duc la 
pierderi, scoaterea la iveală de noi 
rezerve — sînt tot atîtea căi pen
tru utilizarea economică a mate
riei prime, pentru reducerea prețu
lui de cost. Ele stau la îndemîna 
fiecărui conducător și colectiv de 
întreprindere și, folosite cu price
pere, pot duce la obținerea în lu
nile care urmează a unor rezultate 
tot mai bune în economisirea ma
terialelor, în ieftinirea producției.

Tehnologe avansată — 
producție ieftină

într-o serie de întreprinderi, în
deosebi în industria constructoare 
de mașini și cea electrotehnică, 
există mari posibilități de a folosi 
mai bine metalul. Ele pot fi valo
rificate atît pe calea reproiectării 
unor subansamble sau piese, cît 
mai ales prin extinderea tehnolo
giei moderne de turnare și forjare, 
ținînd seama că unele piese au 
încă adaosuri mari de prelucrare, 
fapt care atrage după sine un con- 
sum^exagerat de materie primă.

Pentru extinderea și mai largă a 
tehnologiei modeme pledează cu 
prisosință realizările obținute pînă 
acum de unele întreprinderi. Con
structorii de vagoane din Arad 
confecționau în trecut bucșele inte
rioare de la vagoane prin forjare 
liberă ; după introducerea metodei 
de matrițare, consumul de metal la 
această piesă a fost redus cu 60 la 
sută, față de cantitatea de metal 
utilizată anterior. La Uzinele „Elec
tromotor” din Timișoara a luat o 
mare extindere turnarea sub pre
siune. Rezultatul ? Se obțin piese 
turnate de precizie, cu toleranțe 
minime, în multe cazuri eliminîn- 
du-se complet prelucrarea pe ma
șini. S-a ajuns să se toarne,, în a- 
cest an circa 17 tone de piese după 
acest procedeu înaintat, economi- 
sindu-se astfel însemnate cantități 
de metal care altădată se pierd,eau 
sub formă de așchii la prelucrare.

Experiența dovedește necesitatea 
unei cît mai largi aplicări a proce
deelor tehnologice care duc direct

L. ȚINTEA

lntr-una din zilele trecute, cel mai 
mare excavator al întreprinderii mi
niere Rovinari a încetat să funcțio
neze. Cauza l O rocă de steril volu
minoasă se desprinsese pe neaștep
tate din frontul care urma să fie ex
cavat și în cădere izbise puternic 
brațul cupei, deformîndu-l. Remedie
rea ar fi durat, în mod normal, 
cîteva zile. Maistrul Lazăr Golcea, 
socotind că nu e vreme de pierdut, 
a ini)iat urgent un „sfat tehnic". Cei 
’mai buni muncitori mecanici, ingineri 
și tehnicieni au fost chemafi să-și 
spună părerea în legătură cu repa
rarea excavatorului. După o scurtă 
discufie s-a stabilit procedeul de 
lucru.

O echipă formată din tovarășii 
Marin Oncică, Ion V. Popescu, Petre 
Constantin, loan Cincu și alții s-a a- 
pucaf de treabă. S-a desfășurat o ade
vărată întrecere cu timpul. Lucrînd 
cu atenție, dînd dovadă de multă 
pricepere, echipa de intervenție a 
reușit să remedieze defecțiunea în 
numai 24 de ore. A urmat apoi proba 
calității lucrării de reparație. Totul 
era în ordine I Excavatorul a început 
să funcționeze din nou.

EMANUEL BOCANCIOS 
coresp. voluntar

In regiunea Cluj, vegetația 
fiind mai întîrziată, recoltatul 
păioaselor este doar la început. 
Pentru bunul mers al acestor lu
crări au fost luate măsuri chib
zuite.

In linii generale, S.M.T.-urile 
au încheiat pregătirile. Batozele, 
combinele și secerătorile, după 
ce au fost supuse unor supra- 
recepții din partea celor 8 co
misii de specialiști constituite în 
acest scop, au fost aduse în gos
podăriile colective. Pentru cu- 

■ noașterea mașinilor și utilajelor 
noi, s-a organizat cu mecaniza
torii din S.M.T.-uri un instructaj 
de 2 zile la S.M.T. Dej.

Ariile au fost pregătite în bună 
parte. Au fost numiți delegații 
de batoze. Consiliile agricole ra
ionale au orga
nizat, pe centre 
de comune, șe
dințe de lucru 
cu ingineri a- 
gronomi, pre
ședinți de gos
podării colecti
ve și delegați ai 
acest prilej s-au 
operative de desfășurare a lucră
rilor agricole de vară și 
cial a secerișului.

Spațiile de depozitare 
cepția celor de la bazele 
teag și Beclean, raionul 
fost curățate și dezinfectate.

S-au pregătit bine 
ceriș și gospodăriile 
stat.

Zilele care au mai 
la începerea recoltatului trebuie 
folosite însă din plin la întreți
nerea culturilor. în unele locuri 
a început și prașila a III-a la 
porumb. La floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr se execută din 
plin prașila a III-a și chiar a 
IV-a. Bine se desfășoară lucră
rile de întreținere a culturilor 
în raioanele Turda, Aiud și Dej.

Dar, în fiecare raion sînt, din 
păcate și gospodării colective în 
care lucrările de întreținere a 
culturilor au rămas în urmă. în 
raionul Gherla, de pildă, la gos
podăria colectivă din Livada 
pînă la 1 iulie nu se executase 
prașila a II-a decît pe 30 de ha 
din suprafața cultivată cu po
rumb. Unele culturi sînt năpă
dite de buruieni. Același lucru 
poate fi văzut șl la cultura de 
porumb de la gospodăria colec
tivă din Panticeu.

In acest an, timpul a fost fa
vorabil creșterii culturilor fura
jere și fînețelor naturale. După 
aprecierile specialiștilor nu nu
mai că se va putea asigura în
treaga cantitate de furaje nece-

fruntașe în această acțiune, 
slab stau gospodăriile de 

din Dumitra, Huedin, Bis- 
și altele din zona muntoasă, 
în gospodăriile colective.

însemnări
din regiunea Cluj

S.M.T.-urilor. Cu 
întocmit planuri

în spe-

(cu ex- 
din Re- 
Dej) au

pentru se- 
agricole de

rămas pîna

sură, dar se va putea realiza o 
importantă rezervă. în general, 
atît în gospodăriile de stat, cît și 
în cele colective, se dă o atenție 
sporită recoltării și depozitării 
furajelor. în gospodăriile de stat 
au fost recoltate și depozitate 
trifolienele de pe toate cele 2 200 
de hectare. De asemenea, s-au 
recoltat fînețele naturale de pe 
o suprafață de peste 3.000 de ha, 
ceea ce reprezintă mai bine de 
jumătate din întreaga suprafață. 
Gospodării de stat ca cele din 
Țaga, Cîmpia Turzii, Dej, Gherla 
sînt 
Mai 
stat 
trița

Și
recoltatul furajelor este în toi. 

în raioanele 
Gherla, Dej, 
Turda s-au co
sit importante 
suprafețe cu 
furaje cultivate 
și naturale. La 
gospodăria co

lectivă din Borșa, raionul Gherla, 
s-au recoltat și depozitat trifoiul și 
lucerna de 
gospodăria 
pe 185 ha (

Datorită 
este ploios, 
cea mai mare atenție uscatului 
furajelor. Unele gospodării colec
tive printre care cele din Romi- 
nași, raionul Zalău, Uriu, raionul 
Dej, Plăești, raionul Turda, și al
tele folosesc la uscatul furajelor 
capre de lemn, sîrme etc.

Mai sînt însă gospodării co
lective unde recoltatul furajelor 
cultivate, și mai ales al celor 
naturale, se desfășoară nesatis
făcător. în gospodării colective 
ca cele din Bont, Sava, recoltatul 
furajelor se desfășoară cu înce
tineală, existînd pericol de a 
se pierde însemnate cantități.

în unele unități a început în- 
silozatul furajelor. Gospodăriile 
de stat au însilozat peste 1.500 
tone de lucernă, trifoi, rogozuri. 
Gospodăriile colective din raio
nul Gherla au însilozat peste 
3.000 de tone.

Secerișul bate la ușă. întreți
nerea culturilor, recoltarea și 
depozitarea furajelor nu suferă 
nici o amînare. Consiliile agri
cole raionale, conducerile unită
ților agricole și organizațiile de 
partid trebuie să ia măsuri ca 
aceste lucrări să fie executate la 
timpul optim pentru a se asigu
ra o producție ridicată la hectar.

pe 200 de hectare, la 
colectivă Țaga — de 
etc.
faptului că timpul 

, trebuie să se dea

ALEX. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ministrul Republicii Austria în R, P. Romînă

Președintele
al Republicii
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
joi la amiază, la Palatul Republicii, 
pe dr. Paul Wetzler, trimis extra-

Consiliului de Stat 
Populare Romîne.

--------------- .. _______ -V-------

Fier vechi pentru otelării
In primele zile ale lunii Iulie, pe rampele oțelărll- 

lor de la Hunedoara, Reșița șl Oțelul Roșu au fost 
descărcate peste 5 500 de tone de fier vechi. Această 
cantitate a fost colectată de oamenii muncii din în
treaga țară care sprijină munca siderurgiștilor antre
nați în întrecerea pentru mal mult oțel. In cel de-al 
Il-lea trimestru al anului, din orașele și satele patriei 
au fost trimise în total oțelăriilor 299 000 de tone de 
fler vechi, depășindu-se cu 4 000 de tone prevederile 
planului de colectare.

Școli noi 
în munjii 
Vrancei

(Continuare în pag. a II-a)

Mag azine
La parterul noilor blocuri 

de locuinje din lași sînt în 
curs de amenajare aproape 
20 de unități comerciale.

Noile unităfi, ca și maga
zinele de galanterie, articole Huși, 
tehnice, articole pentru copii, 
de menaj, foto-muzică, mobi
lă, unităfile de alimentație 
publică, înființate în ultima 
vreme, sînt elegante și do-

moderne
fate cu mobilier modern, 
tegrîndu-se armonios in 
samblul noilor cartiere

■ locuinje.
In ultimii ani, la lași, Bîrlad, 

" Vaslui, Pașcani și în 
alte localități din regiune au

■ lost înființate sau moderni
zate aproximativ 250 de ma
gazine și unităfi de' alimenta
ție publică. (Agerpres)

in
ari
de

FOCȘANI (co
resp. „Scînteii"). 
— In anul școlar 
care a trecut au 
fost construite, în 
satele și comune
le raionului Foc
șani, 60 de săli de 
clasă. Pentru vii
torul an școlar 
cetățenii din co
munele raionului 
au hotărît, în ca
drul unor adunări 
populare, să con
struiască încă 14 
școli de 8 ani cu 
40 de săli de cla
să. Asemenea con
strucții se vor face 
în comunele Vrîn- 
cioaia, Paltin, Va
lea Sării, Păulești 
și altele.

Noile construcții de locuințe din cartierul Pajura din Capitală (Foto : Agerpres)

ordinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Austria în Republica 
Populară Romînă, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

(In pag. III-a, cuvîntările rostite)

DE PESTE HOTARE
COMITETUL INTERNAȚIONAL DE 

PREGĂTIRE AL CONGRESULUI MON
DIAL PENTRU DEZARMARE GENE
RALA ȘI PACE a anunțat ieri că 
numărul țărilor ai căror reprezen
tanți vor participa la Congres este 
de 120.

IN ORAȘUL HONOLULU (insula 
Hawai) a avut loc la 5 iulie o de
monstrație de protest împotriva ex
periențelor nucleare ale S.U.A. în 
atmosferă. Printre demonstranți se 
aflau și cei trei membri ai echipa
jului micii ambarcațiuni „Everyman 
II" care au fost împiedicați de nave 
ale marinei de coastă a S.U.A. să se 
îndrepte spre zona insulei Johnston 
unde au loc unele din aceste expe
riențe.

LA ALGER a avut loc la 4 iulie 
prima ședință a G.P.R.A. pe pămîn- 
tul algerian. In cadrul ședinței a 
fost discutată situația care s-a creat 
după ce Algeria a obținut indepen
dența.

LA BURSELE DIN GERMANIA OC
CIDENTALA continuă scăderea 
cursului acțiunilor. Potrivit datelor 
Direcției federale de statistică, în 
cursul lunii iunie indexul acțiunilor 
a scăzut cu 7,4 la sută. Numai în 
ultima săptămînă a lunii iunie el a 
scăzut cu 476 puncte, apropiindu-se 
de cel mai scăzut curs al acțiunilor 
care a fost înregistrat în R.F.G., a- 
cela de la 29 mai a.c.

Prășesc porumbul a 4-a oară
GIURGIU (coresp. „Scînteii"). — 

Colectiviștii din Putineiu, raionul 
Giurgiu, au prevăzut ca anul aces
ta să obțină o producție de 5 000 
kg porumb boabe la hectar de pe 
o suprafață de 500 ha. Din pro
prie experiență ei au învățat că 
una din căile de sporire a produc
ției la hectar este de a prăși po
rumbul ori de cîte ori este nevoie.

Odată cu lucrările de recoltare, 
colectiviștii din Putineiu s-au stră
duit să execute și prașila a 4-a la 
porumb, lucrare pe care au termj- 
nat-o de 
500 ha

cîteva zile 
cultivate

pe toate cele 
cu „porumb

5 000“. Printre primii care au termi
nat prașila a 4-a au fost colectiviștii 
din brigăzile a 3-a și a 7-a, conduse 
de tovarășii Bădălău Marin și 
Breazu Nicolae.'

Și în alte gospodării colective din 
raionul Giurgiu s-a executat prași
la a ’4-a la „porumbul 5 000“. Așa, 
de exemplu, colectiviștii din Crețești 
au prășit a 4-a oară 100 ha, cei 
din Gogoșari 175 de ha, cei din Că- 
lugăreni 170 ha etc. Pînă în pre
zent, în raion s-a executat prașila 
a 4-a pe o 
hectare.

suprafață de 4 900 de

15 cu combina
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii"). — Colecti
vul laboratorului de 
mecanizare de pe lin
gă Stațiunea experi
mentală Șimnic, regiu
nea Oltenia, acordă 
mare atenție găsirii ce
lor mai raționale teh
nologii de exploatare 
a mașinilor agricole. 
De curînd s-a 
mentat 
stațiunii

expeii- 
pe terenurile 
o nouă me

todă de exploatare a 
de cereale- 

utili- 
a aces-

combinei 
păioase. Printr-o 
zare rațională

teia s-a 
realizeze 
orzului cite 15 hectare 
pe zi. La acect rezultat 
au contribuit mai mulți 
factori : utilizarea la 
maximum a capacității 
de treier prin folosirea 
vitezei de lucru în ra
port cu producția de 
masă vegetală determi
nată în lan, aplicarea 
unei noi metode de de
plasare a combinei și 
anume de la interiorul 
postatei spre exterior în 
ocol pe stînga, fapt ce 
a eliminat complet tim-

reușit să se 
la recoltarea

pul neproductiv cu în
toarcerea la capete. 
Echipîndu-se tractorul 
și combina cu inctala- 
ții. electrice corespun
zătoare, s-a putut face 
recoltarea și noaptea. 
La toate acestea se a- 
daugă o întreținere teh
nologică corespunză
toare a tractorului și 
combinei.

Cu aceeași combină 
experimentală, zilele 
trecute colectivul la
boratorului a recoltat și 
grîu, obținînd același 
rezultat.

La gospodăria de stat din comuna M. Kogăiniceanu, regiunea Do- 
brogea, s-au recoltat mari supralețe cu grîu : în fotografie : tractoristul 
Nica Traian înaintează din plin cu combina în lanul de grîu.

•-------- - --- - ------- ............. —.94.------ ------------------------------

P. 
în
de

Joi la amiază, la Palatul R. 
Romîne, a avut loc solemnitatea 
minării unor ordine conferite 
Consiliul de Stat al R.P. Romîne.

La solemnitate au participat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ștefan Nă- 
dășan, președintele Comitetului pen
tru tehnica nouă, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învățămîn- 
tului și Academiei 
oameni de știință.

Pentru activitate 
merite deosebite în
vățămîntului superior și în munca 
de cercetare științifică, pentru me
rite didactice, au fost decorați : cu 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa I acad. Nicolae 
Profiri (cu prilejul împlinirii a 75 
de ani), prof. Aurel Beleș, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro
mîne (cu prilejul împlinirii a 70 
de ani), și acad. Corneliu Mikloși 
(cu prilejul împlinirii a 75 de ani) ; 
cu Ordinul Muncii clasa I prof. 
Victor Vîlcovici (cu prilejul împli-

R. P. Romine,

îndelungată și 
dezvoltarea în-

75 de ani) ; cu Ordinul Mun-

împlinirii a 60 de ani) și Mil- 
Filipescu ; cu Ordinul Muncii 
a III-a prof. Alexandru Chelă- 
(cu prilejul împlinirii a 65 de

prilejul împlinirii a 75 de ani

nirii a
cil clasa a II profesorii universi
tari Gheorghe Călugăreanu (cu pri
lejul 
tiade 
clasa 
rescu 
ani).

Cu
de viață și 50 de ani de activitate 
artistică s-a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romî
ne’’ clasa I sculptorului Ion Jalea.

Pentru îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească și contribu
ție la construcția socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de la 
naștere s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa a 
II-a tovarășului Alexandru Buican, 
iar pentru îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la naștere 
s-a conferit Ordinul Muncii clasa 
a II-a tovarășei Eugenia Luncaș.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a felicitat călduros pe cei deco
rați urîndu-le noi 
vitatea pe care o

în numele celor 
a răspuns artistul 
torul Ion Jalea.

TELEGRAME
Domnului BEN YOUSSEF BEN KHEDDA 

Președintele Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria

Alger
Permiteți-mi, vă rog, domnule președinte ca în nu

mele poporului romîn, al guvernului Republicii Popu
lare Romîne și al meu personal, să adresez prin per
soana dv. cele mai sincere și călduroase felicitări eroi
cului popor algerian și conducătorilor săi pentru stră
lucita victorie în referendum care consfințește defi
nitiv cucerirea independenței și suveranității de stat 
ale Republicii Algeria.

Guvernul romîn este convins că relațiile prietenești 
existente între Republica Populară Romînă și Repu
blica Algeria se vor dezvolta multilateral în interesul 
ambelor popoare și cauzei păcii.

Urăm din toată inima poporului algerian prieten 
mari succese în munca sa pentru reconstrucția țării, 
pentru prosperitate și progres.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

succese în acti- 
desfășoară. 
distinși cu ordine 
poporului, sculp- 

(Agerpres)

Excelenței Sale Prințului SU VANNA FU MM A 
prim-ministru al Laosului

Vientiane
Cu prilejul formării guvernului provizoriu de coa

liție al Laosului în frunte cu Excelența Voastră, în 
numele guvernului Republicii Populare Romîne, al 
poporului romîn și al meu personal transmit Excelen
ței Voastre și poporului laoțian cele mai sincere feli
citări și urări de fericire și prosperitate.

Guvernul Republicii Populare Romîne salută reali
zarea acestui pas important pe calea reglementării 
pașnice, asigurării neutralității și independenței Lao
sului.

Profit de această ocazie pentru a-mi exprima con
vingerea că între R. P. Romînă și Laos se vor stabili 

■ și dezvolta relații prietenești în interesul păcii și co
laborării intarnaționale,

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
!
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granița raionului

o treabă bună. Dar 
ridica creșterea ani-

Ritm mai intens în realizarea construcțiilor

și a regiunii

hitlerișfilor se 
criminalii apar 
cînd, ca răspuns la
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Raioanele Roșiorii, de Vede, din re
giunea București, Drăgănești-Olt, din 
regiunea Argeș, și Caracal, din regiu
nea Oltenia, sînt apropiate. în aceste 
raioane, alături de gospodăriile co
lective mai vechi care s-au întărit și 
dezvoltat, sînt și gospodării tinere. 
Experiența gospodăriilor fruntașe 
arată că o mare însemnătate pentru 
consolidarea econdmico-oiganizatori- 
că a gospodăriilor colective, pentru 
sporirea cofitindă a veniturilor ță
ranilor colectiviști, are creșterea 
animalelor proprietate obștească. în
drumate de organizațiile de partid, 
gospodăriile colective au prevăzut 
în planurile de producție o creștere 
simțitoare a șeptelului și se preo
cupă sistematic 
tui obiectiv.

Aceasta esté 
pentru a putea 
malélor la nivelul unei ramuri prin
cipale de producție, pe lingă preo
cuparea permanentă pentru asigura
rea bazei furajere, colectiviștii tre
buie să facă numeroase construcții 
gospodărești : grajduri, saivane, co
tețe etc. Numai așa éféctivu) cres- 
cîriâ de animale va piitéa fi întreți
nut în bune condiții. Gospodăriile 
colective din aceste trei raioane 
au prevăzut Să construiască în a- 
cést an 186 grajduri pentru vité, 
peste 100 de maternități dé scroafe 
și îngrășătorii de porci, 55 de con
strucții pentru creșterea porcilor în 
flux continuu, peste 100 de com
plexe avicole.

Să vedem cum se realizează pla
nul de construcții in aceste trei ra
ioane, ce experiență bună au gospo
dăriile colective, cum este ea ras- 
pîridită, Ce neajunsuri mai trébuié 
înlăturate.

Multe gospodării din raionul Ro
șiorii dé Vede äu acumulat o expe
riență valoroasă în construirea adă
posturilor folosind în cea mâi mare 
parte materiale din resurse locale, 
îndrumate de comitettîl raional de 
partid și de consiliul agricol raional, 
conducerile gospodăriilor colective 
au organizat brigăzi de construcții 
care confecționează cărămizi și plăci 
din paie pentru acoperiș, procură și 
fasonează lemnul de salcîm. Gospo
dăriile colective dih Béiitôfi, Peretu 
și altele au și ridicat; pînă acum con
strucțiile prevăzute -în plan. La 
G.A.C. „Al Ill-lea Congres al 
P.M.R.“, din Belitori, au fost con
struite două grajduri.

Gospodăria colectivă din Albești 
are doar doi ani de la înființare, dar 
sectorul zooteHHic este în plină dez< 
voltaré. Antil acesta colectiviștii au 
planificat să construiască un grajd 
pentru 100 de bovine, o îngrășătorie 
de porci și o puierhiță. Inginerul 
gospodăriei, tov. Constantin Sin, 
membru al consiliului agricol 
raional, dă dovadă de inițiativă și 
stăruință în realizarea acestor con
strucții. El a propus consiliului de 
conducere să folosească lemnul de 
salcîm care se găsește în comună, 
să organizeze echipe de cărămidari 
din oameni pricepuți. Pentru a se 
economisi cimentul la fundație. 
s-au folosit cantități mafi de piatră. 
La învelitoarea puierniței și a graj
dului s-au întrebuințat plăci de sorg 
și plăci de paie, prinse în șipci sub 
căpriori, care sînt un bun izolator.

Și în celelalte raioane există în 
unele gospodării experiență bună în

Pentru a 5-a oară 
fruntașă pe țară

FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — 
Gospodăria de stat Odobești, uni
tate decorată cu Ordinul Muncii 
clasa I-a, a primit pentru a 5-a 
oaiă, din partea Comitetului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din în
treprinderile și institujiile agricole, 
steagul de gospodărie fruntașă 
pentru succesele obținute în spori
rea producției de struguri pe anul 
1961.

Anul trecut gospodăria a realizat 
104 vagoane de struguri peste plan. 
Prețul de cost a fost redus cu mult 
față de plan, ceea ce a făcut ca 
bilanțul gospodăriei să se încheie 
cu un beneficiu de peste 16 272 000 
lei, față de 8 009 000 lei, cît era 
prevăzut inițial.

Produse chimice noi
Fabrici'e din industria chimică 

au realizat în ultimul timp noi sor
timente de produse. Printre coloranții 
produși la „Colorom" Codlea și la fa
brica de coloranți din București se nu
măra: naftolul — un component pen
tru cuplare pe fibră, coloranții brun ve
lur și negru velur utilizați 'în vopsirea 
pielei și colorantul bordo, acid cro- 
matabil pentru lînă. De asemenea, s-au 
produs noi coloranți și pentru fibre sin
tetice, pigmenți organici și interme
diari.

Gama lacurilor și cernelurilor s-a îm
bogățit prin producerea unor noi sorti
mente de vopsele pe bază de rășini si- 
liconice destinate vopsirii tractoarelor, 
a emailurilor pentru climat special, a 
cernelurilor de ambalaje și a cernelu
rilor pentru tipar,

Tn ultimul timp au fost fabricate și 
noi anvelope de diferite dimensiuni 
pentru automobile. A fost lărgit, de 
asemenea, sortimentul de anvelope 
pentru motociclete.

S-au fabricat, de asemenea, unele 
produse de larg consum. Au fost 
realizate printre altele: novolin — pas
tă de lustruit în ambalaj de polietilenă, 
vinarom — vopsele pe bază de ace
fal de polivinil în ambalaj de polieti
lenă, albipan — lichid alb pentru în
treținerea încălțămintei de vară. Din 
spumă de latex s-au produs suporți de 
telefon, covoare de baie, perne pen
tru scaune.

domeniul construcțiilor. în comună 
Mihăiești, din raionul Drăgănești-Olt, 
sînt două gospodării colective în care 
lucrează de curînd inginerii Clara și 
Radu Dobre. Ei pun toate cunoștin
țele lor în slujba întăririi gospodă
riilor colective. Pînă acum îh aceste 
gospodării nu s-au crescut păsări. Se 
punea problema construirii unui 
incubator. împreună cu cîțiva mese
riași, inginerul Radu Dobre ä con
struit camere-incubator îh ambele . 
gospodării. S-a și scos o primă serie 
dé 4 000 de pui. Aici se lucrează ih- 
tens la construcția grajdului de vite, 
a maternității și îngrășătoriei.

După ce s-a terminat prașila a 
treia, consiliul de conducëre al gos
podăriei colective din Amărăștii de 
Jos, raionul Caracal, a repartizat un 
mare număr de colectiviști la con
fecționarea cărămizilor. în acest fel, 
Cele 130 000 de bucăți cărămizi aii 
fost arse la vreme ; construcția com
plexului de Creștere a porcilor îh 
flux continuu cu o capacitate dé 1 600 
de porci a ajuns la acoperiș.

în multe alte locuri, lucrările dé 
construcții sînt avansate.

Maieriaie de construcții — 
Cît mai judicios repartizare

Colectiviștii știu că e îh intérésul 
lör să folosească din plin materialele 
locale, pentru ieftinirea construcții
lor. Gospodăriile colective au nevoie 
însă și de anumite materiale care nu 
se pot procura din resurse locale. 
Deși cerințele dé lemn de construc
ții, ciment, țiglă, plăci de azbociment 
și alteJe sînt foarte mari, statul aju
tă gospodăriile colective să-și procu
re aceste materiale répàrtizîndu-le 
prin bazele de aprovizionare și ebo- 
peràtivé de côhsurïi. Sé pune însă 
problema repartizării râțioriăle à à- 
cestör materiale între raioane și în
tre gospodării. Căci iată ce sé în- 
tîmplă. Unele gospodării primesc 
cantități mai mari de materiale și 
hu le folosesc gospodărește Său nici 
n-au început construcțiile. în schimb, 
altele au rldiâat pereții construcții
lor și nu pot să le acopere pentru 
că nu au anumite materiale. Astfel, 
în timp ce președintele G.A.C. Păr
oasele din raionul Caracal sé poate 
făli că are chiar prisosuri dé plăci 
de azbociment, că ar putea să déa și 
altora, gospodăriile din Devéselü, 
Comanca și alte sate duc lipsă de 
materiale strict necesare.

Dé la baia de aprovizionare de iă 
Slatina se aprovizionează gospodă
riile colective din raioanele Slatina 
și Drăgănești-Olt. Dar la repartiza
rea unor materiale, unele gospodării 
din raionul Slatina au primit mate
rial lemnos fără să fi pregătit ma
terialele de construcție pentru fun
dație și pereți, în timp ce unele gos
podării colective dih raionul Drăgă
nești-Olt, care aveau pereții gata, 
n-au primit suficiente materiale 
pentru a putea face acoperișul con
strucțiilor. Consiliul agricol regional 
Argeș ar trebui să analizeze această 
stare de lucruri și să ia măsuri co
respunzătoare.

La repartizarea materialelor de 
construcții trebuie ținut seama de 
nevoile fiecărei gospodării colective.

Experiența bună să treacă

Zilele trecute, la consiliul agricol 
raional Caracal, mai multi președinți 
de gospodării colective discutau pro
bleme legate de construcțiile zooteh
nice. Tov. Ion Antonie, președintele 
G.A.C. Lăcușteni, arăta că la înve
litul construcțiilor în gospodărie se 
folosesc plăci din trestie, pe care le 
fixează de căpriori și peste acestea 
se pune țiglă sau carton asfaltat. 
„Sînt bune plăcile din trestie, spunea 
el. Țin răcoare vara și cald iarna. Nu 
mai e nevoie de tavan care înghite

In colectivul uzinei noas
tre sînt sute de fruntași 
în producție. Fotografiile 
multora dintre ei au apă
rut la panoul de onoare 
sau în ziare. întrecerea 
socialistă în producție, 
munca politică sistemati
că desfășurată de comu
niști, influența colectivu
lui contribuie la formarea 
trăsăturilor morale ale 
omului nou.

Mai există însă printre 
noi și unii care pătează 
onoarea colectivului. Ce 
atitudine adoptăm față 
de ei? Ne străduim să-i 
facem să înțeleagă cît de 
greșită le este comporta
rea, să-i ajutăm să acțio
neze în toate ca 
înaintați. Unul 
mijloacele care 
la îndemînă în 
privință este consiliul de 
judecată, alcătuit din 
cincisprezece dintre cei 
mai destoinici muncitori, 
ingineri, tehnicieni și 
funcționari din uzină, oa
meni respectați și pre- 
țuiți. La recomandarea 
comitetelor sindicale din 
secții, ei cercetează fap
tele cu multă atenție și 
spirit de răspundere, cu 
dorința vie de a-l ajuta 
pe cel vinovat să se în
drepte. Puțini sînt aceia 
pe care să nu-i ajute să 
se schimbe atitudinea 
principială și exigența 
membrilor consiliului 
care sînt, de fapt, purtă-

oameni 
dintre 

ne stau 
această

mult material lemnos, 
costă mult aceste plăci de trestie, 
căci le aducem gata făcute din raio
nul Segarcea. Trebuie spus că mul
te gospodării colective fac acest lu
cru, iar unele din ele nici nu găsesc 
asemenea placi din trestie. Oamenii 
nu știu cum să confecționeze aseme
nea plăci. Dar în raioanele vecine — 
Roșiorii de Vede și Drăgănești-Olt 
— există o experiență bună în acest 
domeniu. Colectiviștii au fost aju
tați să confecționeze niște presé 
simple și fac plăci de paie, de sorg, 
lé spoiesc cu un mortar de ciment 
și pesté ele așează două stra
turi de carton asfaltat, țiglă Sau 
azbociment. Ar fi pâre greu ca to
varășii dé la consiliul agricol raio
nal Caracal să trimită cîțiva spe
cialiști și meseriași în räiöanele ve
cine Și să Cèrcêtéte cum s-a rezol
vat âici această prebiemă ?

Gospodăria colectivă din Fălcoiu 
stă bine cu Construcțiile : puiernița a 
fost ridicată, iar grajdul pentru vite 
â ajuns la acoperiș. „Numai că stăm 
pe IPc — spunea președintele gospo
dăriei, TèPdor Urdăreanu. Pentru 
căpriori avem lemn suficient, dar nu 
avem grinzi și seîndură pentru ta
van. Asta-i buba în multe gospo
dării colective”.

Aceaătă problemă e rezolvată în 
unele gospodării Côlêctive din raioa
nele vecine prin construirea dé graj
duri și puiernițe fără taVân. Cal
culele arată că dacă un gtajd pen
tru 100 de bovine este făcut fără ta
van Sé ecônomisësc circa 30 mc ma
terial iemnos plus alte materiale și 
cîțeva sute de zile-muncă. Grajdul 
pentru 300 dé vițel dé la G.A.C. Stoi- 
Cănești, din raionul Drăgăttești-Glt, 
este din chirpici și nu are tavan.

Există deci experiență bună care 
ar merita să treacă granițele raio
nului sau regiunii.

*
în unele gospodării sînt materiale 

necesare pentru construcții, dar rit
mul lucrărilor este foarte încet.

La gospodăria colectiva din JMălM-’ 
déni, raionul Roșiorii de Vede, la 
confecționarea cărămizilor lucra zi
lele trecute doar un colectivist. „Ieri 
au măi'fost patru oameni — spunea 
el. Astăzi, văd că n-au mai venit". 
Tov. Radu Popescu, președintele gos
podăriei, este însă optimist: „Avem 
timp, Construcțiile vor fi gata la 
vreme”.

Poate fi întemeiată această afir
mație dacă pînă acum n-au fost con
fecționate cărămizile ? Apoi, ele tre
buie arse, zidite, trebuie acoperită 
construcția. Și la gospodăria colecti
vă din Dăneasa, raionul Drăgănești- 
Olt, se lucrează ' la fel, în ritm de 
melc, la confecționarea chirpicilor 
(2—3 oameni). în curtea gospodăriei 
sînt grâmézi de material lemnos ne
fasonat, nélucrat. Ar fi bine să fie 
repartizați mai mulți colectiviști la 
pregătirea materialelor de construc- 

® ții.
Gospodăriile colective trebuie să 

dea o mai mare atenție grăbirii rit
mului construcțiilor zootehnice și, în 
același timp, ieftinirii costului lor, 
utilizînd resursele locale, folosind 
experiența gospodăriilor fruntașe. 
Datoria consiliilor agricole raiona
le este de a desfășura o muncă con
cretă în rîndul colectiviștilor, de a le 
arăta că nu este timp de pierdut.

Răspîndirea experienței înaintate 
trebuie să stea în centrul preocupă
rilor organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor agricole raiona
le. Președinții de gospodării colec
tive, specialiștii care sînt membri ai 
consiliilor agricole raionale nu tre
buie să se declare satisfăcuți doar 
cu faptul că în gospodăriile lor tre
burile merg bine, ci să dea ajutor 
și gospodăriilor vecine, mai tinere, 
cu mai puțină experiență.

Numai în felul acesta toate gos
podăriile colective vor termina la 
.vreme construcțiile zootehnice.

TEODOR MARIAN

torii de cuvînt ai întregu
lui colectiv.

Șt. S. este cunoscut 
acum în secția filetaj ca 
un bun strungar, fruntaș 
în întrecerea socialistă, 
ca un muncitor discipli
nat. Tinerii Dumitru 
Oprea și Gheorghe Beș
leagă, care lucrează ală
turi, sînt îndrumați de el 
cu grijă în ale meseriei.

Cu un an în urmă însă,

dezvăluie cu putere și 
în toată hidoșenia lor 

' i inferioritatea lor 
în joc, ei mitraliază înfreaga echipă 
de deținuți.

Filmul cuprinde momente emoțio
nante, evocînd iadul lagărelor de con
centrare și opunînd cruzimii hitleriste 
eroismul și demnitatea luptătorilor an
tifasciști. Comunistul Răcz suportă chi
nuri groaznice, dar nu-și reneagă con
vingerile ; Steiner este supus umilirilor, 
dar în meciul cu naziștii, deși nepri- 
cepuf în Sport, reușește cu o tenaci
tate neașteptată 
sării, adeverind 
Hemmiiigway că oamenii | 
Iruși, dar nu pot, fi învinși...

Rărhîhînd tot timpul în lumea apă
sătoare a lagărului, filmul are unele 
deficiențe în privința redării veridice a 
atmosferei, în genere, regia mi s-a 
părut a rămîne în urma intențiilor sce
nariului plin de idei și bine construit. 
Calitatea esențială și dominantă a fil
mului rămîne însă caracterul său de-

Tenia bestialității fasciștilor e tratată, 
în această producție a studiourilor ma
ghiare (realizată de Zoltan Fabri) por
nind de la o fabulație inedită : pentru 
a sărbători ziua „führerului", coman
dantul Unei unități militare germane 
organizează Un neobișnuit meci de 
fotbal între soldați germani și dețirtuții 
dintr-un lagăr de concentrare din Un
garia. Deținuții, chinuiți de călăii Ion 
umiliți la fiecare pas, supuși unui re
gim de exterminare, își organizează to
tuși echipa și încep antrenamentele.

La începutul meciului, membrii echi
pei, carë se știu’ condamnați la moarte 
în urma unei tentative de evadare, 
joacă apatic, scîrbiți de rolul lor de 
a-i amuza pe soldajii hitleriști adunafi 
pentru a urmări bizarul meci. încetul 
cu încetul însă, Sub imboldul catna- 
rdzilOr lor, deținuții transformă com
petiția aparent nevinovată îrttr-o apri
gă luptă. Spre Stupoarea Și iritarea na
ziștilor, deținuții marchează gol după 
gol. Șl chiar atunci Cînd viața lor va 
depinde de o lovitură la poartă a cărei 
reușită poate provoca furia fatală a 
fasciștilor, golul este marcat și jocul mascator, forja cu care acuză atrocifă- 
confinuă cu aceeași îridîrjire. Cinismul jile fasciste.

Pe malurile vii
torului lac de a- 
cumulare al celei 
de a treia hidro
centrale de pe 
rlul Bistrița s-au 
executat, recent, 
lucrări de stabi
lizare a terenului, 
întreprinderea de 
construcții fores
tiere din Piatra 
Neamț a plantat 
gărdtllețe protec
toare. Pe te
rasele formate, 
muncitorii și teh
nicienii de la fa
brica de cheres
tea din Vaduri 
au sădit puteți de 
pomi pentru a 
împiedica eroda
rea solului (De 
Ia ing. VASILE 
COHÙT, U. I. L. 
Vaduri).

Anfölogia aceasta de filme comice 
americane realizate în al doilea dece
niu al secolului, alcătuită de regizo
rul Robert Youngsön, teaduce în fața 
noastră crîmpee din Opéré ale unor 
clasici ai cinematografului care, scoase 
din rafturile filmotecii, își păstrează 
întreaga savoare și prospețime. Comici 
care cu decenii în Urmă au amuzat 
generațiile precedente : Charlie Cha
plin, Buster Keaton, Stan și Bran, Ben 
Turpin, Fatty și atîfia aljii descind din 
paginile istoriei filmului pentru a pro
voca și azi aceleași hohote dé rîS. Un 
text inteligent comentează întreaga 
antologie, subliniind cu ușoară melan
colie dispariția acestor mari comici ai 
ecranului (mulji sfîrșindu-și viața în

- ---------oso

la reducerea consumului de materie 
prima: turnarea în cochile, turnarea 
de precizie, forjarea în matrițe ș.a.

Economii și calitate
O importantă rezervă de economi

sire a materiei prime în toate în
treprinderile și, deci, de reducere a 
prețului de cost, este îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor. 
Realizarea unor produse de cali
tate bună înseamnă totodată mic
șorarea procentului de rebuturi sau 
de produse declasate, desfacerea 
rapidă a produselor, într-un cuvînt 
— eôônomii.

Nu trebuie uitat nici o clipă că 
preocuparea pentru economii nu 
poate fi ruptă de lupta pentru ca
litate, ele fiind sarcini de nedes
părțit în activitatea economică a 
fiecărei întreprinderi. în unele 
locuri însă, nu există suficientă 
grijă pentru a se îmbina cît mai 
strîns lupta pentru sporirea pro
ducției, cu preocuparea pentru îm
bunătățirea calității produselor. Așa 
s-a prezentat situația în primele 
luni la întreprinderea textilă „Da
cia” din Capitală, unde procentul 
de cupoane, capete și fîșii a depășit 
cu mult pe cel admis.

Grija pentru economii trebuie’să 
se facă simțită și în activitatea gos
podărească a fabricilor și uzinelor. 
Sînt destule întreprinderi unde se 
mai fac cheltuieli neproductive, se 
plătesc sume însemnate pentru a- 
menzi, penalizări, pentru nerespec- 
tarea disciplinei contractuale, do- 
bînzi, locații etc. Toate acestea în
carcă prețul de cost al produselor 
anihilînd în unele cazuri o parte 
din economiile obținute în secțiile 
productive. Mult ar fi putut spori

țările de „concurență” 
sînt străine întrecerii so
cialiste și azi este un to
varăș. care se bucură de 
respectul tuturor.

în aceeași secție lu
crează și strungarul Petre 
Cioată. Foarte adesea pu
tea fi văzut plimbîndu-se 
fără rost prin secție, în 
timpul lucrului, iar une
ori lipsea nemotivat. Deși 
în cadrul consfătuirilor

St. S. era altfel de om. 
în întrecerea pe secție, el 
se afla printre primii., 
Nemulțumit însă de fap
tul că GheOrghe Roșioru, 
colegul său, era și el 
fruntaș, a început să-i 
creeze tot felul de greu
tăți în muncă. Pentru a- 
ceastă manifestare de 
egoism, de neprincipiali- 
tate, colectivul secției a 
hotărît să-l pună în dis
cuția consiliului de jude
cată. Cei care au luat 
atunci cuvîntul l-au cri
ticat aspru, făcîndu-l să 
înțeleagă că scopul între
cerii socialiste este ca în
treg colectivul să lucreze 
cît mai bine, că datoria 
fiecăruia este de a-și aju
ta tovarășul de muncă. 
St. S. a înțeles că manifes-

de producție și al adună
rilor sindicale a fost nu o 
dată criticat, el nu și-a 
schimbat atitudinea. Ana- 
lizîndu-i comportarea, 
consiliul de judecată l-a 
sancționat cu mustrare cu 
avertisment. Colectivul 
i-a întins o mină priete
nească de ajutor : a fost 
înscris la un curs de 
calificare. Dar transfor
marea în bine a unui om 
nu depinde numai de cei 
din jur, ci, în primul 
rînd, de el însuși, de do
rința lui de a se schimba. 
Or, Cioată nici acum nu 
frecventează cursul de 
calificare și continuă să 
se numere printre codași. 
Desigur, combaterea ma
nifestărilor înapoiate nu 
este lucru ușor. Colecti-

I
vul secției va trebui să-și 
continue eforturile pen- 

’ tru a-l ajuta pe Cioată 
să-și însușească, treptat, 
trăsături specifice munci
torului înaintat.

Experiența noastră do
vedește că activitatea 
educativă a organizațiilor 
de partid și sindicale, 
contribuția întregului co
lectiv la educarea oame
nilor fac de cèle 
multe 
tivi" 
să-și cîștige stima și în
crederea celor din jur. 
De altfel, pentru a apre
cia eficacitatea muncii 
educative, este grăitor 
între altele faptul că în 
timp ce în anul 1956 con
siliul de judecată a ana
lizat 60 de cazuri, în 1961 
a avut numai 13. în uzi
nă mai sînt însă oameni 
în a căror comportare se 
mai vădesc manifestări 
înapoiate. Sintern cu toții 
hotărîți să-i ajutăm ca, 
prin întreaga lor activita
te și atitudine, să facă 
cinste colectivului nostru.

mai 
ori ca „eroii nega- 
să se îndrepte,

GHEORGHE POPA, 
tehnician, responsabi
lul postului, ISIDOR 
BOGHIAN, planifica
tor, și ION BORDE- 
IANU, 
postul 
denți
„Scînteii" de la uzinele 
„Republica" din Capi

tală

maistru, din 
de corespon- 
voluntari ai

mizsrie, uitați) și explicind totodată 
personalitatea fiecăruia.

Se desprind din multe momenta ale 
acestor filme, accente originale de cri
tică socială : fie prin rolul preferat al 
unuia sau altuia dintre comici, întru- 
chipînd personaje al căror destin era 
să rămînă mereu victime în societatea 
în care trăiau, fie prin atacul satiric pe 
care mulfi dintre ei îl dădeau împotri
va polițiștilor și altor apărători ai „or- 
dinei publice" burgheze.

„Cînd comedia era rege" reînvie 
astfel farmecul operei unor mari ar
tiști, cărora publicul le-a păstrat o 
simpatie statornică.

ecôhôtniile în primele luni ale a- 
cestui an Uzina mecanică din Tur- 

: nu Severin, „Electroputere”-Craiova, 
întreprinderea forestieră Hațeg și 
altele dacă, printr-o mai bună gos
podărire, n-ar fi plătit sume însem
nate drept penalizări.

Peste tot se cere desfășurată o 
muncă susținută de zi cu zi pentru 
ca cheltuielile neproductive să. fie 
înlăturate, în așa fel îneît și pe a- 
ceastă cale să crească economiile 
suplimentare la; prețul de cost,

★
Pentru ca acțiunea de reducere a 

prețului de cost să dea rezultate 
din ce în ce mai bune, e nevoie ca 
organele și organizațiile de partid 
să acorde o mai mare atenție pro
blemelor economice și financiare 
ale întreprinderilor. Exercitîndu-și 
sistematic dreptul de control, orga
nizațiile de partid să analizeze 
felul cum se îndeplinește sar
cina de reducere a prețului de 
cost; să ceară conducerilor de între
prinderi ca, acolo unde se con
stată deficiențe, să fie luate măsu
rile cele mai potrivite, îneît atît în 
domeniul producției cît și în cel al 
gospodăririi să fie astupate toate 
canalele de risipă, să fie generali
zate metodele de bună gospodărire, 
experiența înaintată în activitatea 
economică și financiară. La rîndul 
lor, ministerele, direcțiile generale 
să urmărească îndeaproape, încă 
de la începutul celui de-al doilea 
semestru, felul cum se înfăptuiește 
sarcina planificată de reducere a 
prețului de cost nu „în general", ci 
de către fiecare întreprindere în 
parte, să sprijine efectiv în primul 
rînd acele fabrici sau uzine care au 
greutăți în desfășurarea activității 
lor. Trebuie muncit în așa fel îneît 
toate întreprinderile să se prezinte 
la sfîrșitul anului cu un bilanț cît 
mai bun și la capitolul: „Costul 
producției — Rentabilitate — Be
neficii”.

Vizitînd Fabri
ca de rulmenți din 
Bîrlad admiri atit 
mașinile moderne 
cu care este înzes
trată, cît și as
pectul exterior al 
întreprinderii. în 
curtea fabricii în- 
tîlneștl arbori șt 
arbuști ornamen
tali, trandafiri, 
mii de flori de 
specii diferite 
plantate de-a lun
gul aleilor. Anul 
acesta au fost e- 
xecutate noi lu
crări de grădl- 
nărie. (De la GH. 
MOCANU, tehni
cian).

Transportul
De curînd au fost luate noi mă

suri pentru îmbunătățirea transpor
tului oamenilor muncii spre litoral. 
Trenurile accelerate în această di
recție vor opri, între Constanța și 
Mangalia, la toate stațiile.

Dirijarea vagoanelor și trenurilor 
speciale va fi efectuată de către un 
grup de operatori, care va coordo-

■ TIE AT1R1E • (Dara® ms)
TEATRUL DE STAT DE OPERETA 

(Sala C.C.S. — str. Lipscani 53) : LYSIS- 
TRATA — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASÈ“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE - (orele 20). (Grădina Boe
ma) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA 
(Sala Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne) : LUCIA DI LAMMERMOOR 
— (orele 19,30).

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

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

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

CINEMATOGRAFE. FETELE (cinema
scop) : Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 20,30). Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). PIRAȚII AERULUI : — 
(cinemascop) : rulează la Alex. Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21 - grădină 20,30). CÎND 
COMEDIA ERA REGE : Republica. (9,30; 
11,30; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15),
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Gh. Doja (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
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). 
DOUA REPRIZE ÎN IAD : Magheru (9,15; 
11,30; 13,45; ------ — — - - -
(10,30; 13; 
(15,30; 18 „___ _________ _
GLUMA rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (14,30; 16,45; 19;
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15 
21 - grădină 20,30). Volga (10; 
17; 19; 21), Libertății (9,15; ” “
18,15; 20,30 - grădină 21). 
CUTE : Lumina (rulează 
nuare de la orele 9,45 
18,30; 20,30), înfrățirea 
(15.30; 18; ....... "
O NECUNOSCÛTA : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Grădina 13 Septembrie
(20,30). ÎNVIEREA (ambele serii) ; C'en-

16; 18,30; 21), Tineretului
15,30; 18; 20,30), Olga Banele 
- grădină 20,30). NUMAI O 

21,15),' 
18,30; 

15; 
13,45;
TÄ- 

cohti- 
16,15; 

popoare 
DE LA

12
11,30; 

URME 
în 

la 14; 
între 

20,30). SCRISOARE

trai (10; 14; 19), 
14,30; 18,30; —
căra (15,45; 19,4o,. t-r.uvjr./îi1,')
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 
10 la 21. ȘOFERII IADULUI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki <10; 12; 
15; 17; 19; 21). CASA SURPRIZELOR : 
Cultural (15; 17; 19; 21). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Alex. Popov (rulează, în 
continuare de là orele 10 la 21), Donca 
Simo (16; 18; 20). DUELUL N-A AVUT 
LOC: 8 Martie (15; 17; 19 grădină 20,30).' 
OMUL AMFIBIE : Grtvița (10,30; 13; 15.30; 
18; 20,30). FOCURI IN MUNȚI ru
lează la cinematograful 8 Mal (15,30; 
18; 20.30). POST-RESTANT : Unirea
(15; 17; 19 - grădină 20,30). IUBIRE
ÎNCĂTUȘATA : rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (16; 18; 20). COME- 
DIANȚII : Munca (16; 18,15; 20,30). 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). ------- ----- ‘
ȚA : 1-------- —
18,15 - grădină 20,30), L_;'_'_"._:
17; 19 — grădină 20,30). UN OM TRE
CE PRIN ZID ; Moșilor (16; 18,15 - gră
dină 20,30), Iile Plntllle (15; 17; 19 —
grădină 20,30). DACA ȚII LA MINE (cine
mascop) ; M. Eminescu (16; 18,15; 20,30); 
G. Coșbuc-(17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL 
rulează la cinematograful G. Bacovia (15; 
17; 19; 21). AUSTERLITZ (cinemascop
— ambele serii) : 30 Decembrie (15; 19). 
GARDIANUL rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
AVENTURA : Grădina Donca simo 
(20,30). RĂZBUNAREA : Grădina 23 Au
gust (20,30). CIELITO LINDO : Arenele 
Libertății (20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15). 
VISUL SPULBERAT : Grădina T. Vla
dimirescu (20,30). CAVALERII TEUTONI 
(ambele serii': B. Delavrancea (îl; 16; 
19,30). ÎNTOARCE-TE : rulează la cine
matograful C-tin David (15.30; 18; 20,30).

RADIO, vineri 6 iulie. • eîntece șl 
jocuri populare rominești — orele 10,08
— I« Muzică din operete — orele 11,30
— I • Din muzica popoarelor (noi înre-

Vasile Roaită (10,30; 
grădină 20,38), Fla- 

19,45). PROGRAM PEN-

POMPIERUL

.... RAZE PE GHEA-
Popular (15; 17; 19; 21), Arta (16; 

—-1“, Luceafărul (15;

Comisia de fe
mei din circum
scripția nr. 191 a 
orașului Sibiu 
desfășoară o vie 
activitate cultu- 
ral-educatlvă în 
rîndul gospodine
lor și sprițină ac
țiunile de gospo
dărire șl înfrumu
sețare a cartieru
lui. în fotogra
fie — aspect din 
timpul lecturii 
unei cărți în ca
linii cercului. (Dé 
la ION 
DACHE, 
cian).

IOR- 
tehni-

180 de stîlp! 
din beton, nece
sari la instalarea 
liniilor electrice, 
așteaptă de mai 
multi an! în 
curtea centralei 
termoelectrice — 
Paroșenl, să fie 
utilizați. Deși pen
tru obținerea lor 
întreprinderea co
munală orășenea
scă a investit o 
sumă însemnată, 
ea n-a luat mă
suri pentru de
pozitarea lor în- 
tr-un loc potrivit 
astfel îneît stîlpii 
au început să se 

. degradeze. (De la 
T. ARANYASZ, 
muncitor lăcătuș).

spre litoral
na activitatea tuturor agențiilor de 
voiaj și a stațiilor C.F.R. de pe tra
seu. Acest grup, cu sediul la Con
stanța, va lua operativ măsurile ne
cesare pentru asigurarea bunului 
mers al transporturilor.

Au fost deschise, de curînd, noi 
agenții de voiaj la Mangalia și Ma
maia.

glstrări) — orele 12,15 — I • Simfonii de 
compozitori italieni — orele 12,15 — II , 
o Limba noastră — orele 13,15 — II 
e Pagini orchestrale din opere — orele 
13,25 — Il e Muzică instrumentală de 
compozitori romîni — orelè 15,05 — I 
o Din muzica Iui II. Mălineanu — orele 
15,20 — I • Actualitatea în țările socia
liste — orele 15,35 — II • Cîntă Ion Cris- 
torcanu — orele 17,15 — I o In slujba 
patriei — orele 17,30 — I • Muzică popu
lară romînească — orele 18,10 — li
• Cronica economică — orele 18,30 — I 
o Fragmente din opereta „Mascota" de 
Audran — orele 18,30 — II • Teatru : 
„Doctor fără vole" de Molière — orele 
19,30 — II • Cîntece din țări socialiste
— orele 20,15 — I » Orchestre de coarde 
lnterpretînd muzică de dans — orele 
20,40 — ie Jurnalul satelor. — orele 21,15
— Ie Din cele mai cunoscute lucrări 
de muzică de cameră — orele 21,15 — II
• Din muzica popoarelor — orele 22,00
— II o Laureați ai Concursului „Ceai- 
kovski" — Moscova — 1962 — orele 22,30
— Ie Muzică de cameră — orele 23,15
— II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul variabil în jumă
tatea de sud a țării.. In rest vremea a 
fost relativ răcoroasă și ușor instabilă, 
cu cerul schimbător. Local s-au produs 
înnourări mai accentuate și a plouat in
termitent și cu caracter de averse. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 14 grade la Sighet și 
Rădăuți. și 32 de grade la Băllești, Be
chet, Turnu Măgurele șl Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
șl 9 iulie : Vreme instabilă, mai ales în 
jumătatea de nord a țării, cer variabil. 
Ploi locale, sub formă de averse, vor 
continua să cadă cu deosebire în cursul 
după amiezelor, vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar maximele între 24 și 34 
de grade.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ministrul Republicii Austria in R.P. Romînă 

Cuvântările rostite
Manifestîndu-și satisfacția de a fi 

numit reprezentant al Republicii 
Austria în R. P. Romînă și subli
niind că între cele două țări s-au 
dezvoltat relații de bună prietenie, 
dr. Paul Wetzler a spus printre al
tele : „Putem intr-adevăr constata 
c atisfactie că aceste relații s-au 
cfezvbltat în mod îmbucurător în 
ultimii ani,. îndeosebi pe plan eco-. 
nomic. Rog pe excelenta voastră să 
fie încredințată că îmi voi consacra 
toate eforturile pentru a contribui 
la înfăptuirea dorinței sincere a 
guvernului federal al Austriei de 
a vedea întensificîndu-se și mai 
mult relațiile dintre țările noastre 
în toate domeniile".

în continuare, ministrul Austriei 
a arătat că legăturile care există 
între cele două popoare ■ aproape 
vecine îi întăresc convingerea că 
se va putea achita din plin de sar
cinile ce i-au fost încredințate.

Ministrul Austriei a transmis a- 
poi președintelui Consiliului de Stat 
cele mai bune urări pentru ferici
rea sa personală și pentru prospe
ritatea Republicii Populare Romîne.

Urînd bun venit ministrului Re
publicii Austria, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a spus 
printre altele ! „împărtășesc părerea 
dv. că relațiile dintre R. P. Romînă 
și Republica Austria — și în primul 
rînd relațiile economice — s-au dez
voltat în decursul ultimilor ani.

Mi-aș permite să subliniez că în- 
déplinirea prevederilor acordului co
mercial pe 5 ani încheiat în 1961 
confirmă că cele stabilite în discu
țiile avute cu conducerea de stat a 
Républicii Austria în toamna anului

1960 se realizează în condiții satis
făcătoare.

Apreciem frumoasele cuvinte ex
primate de dvs. cu privire la legă
turile ce unesc popoarele noastre a- 
proape vecine. Contactele dintre per
sonalitățile politice, din domeniile e- 
conomiei, științei, artei și culturii, 
bunele relații care s-au Statornicit în
tre popoarele noastre contribuie la 
o maj bună cunoaștere reciprocă și 
la menținerea unui climat de prie
tenie și colaborare între țări cu sis
teme social-economice diferite.

Dorim sincer să dezvoltăm în con
tinuare relațiile de prietenie cu po
porul austriac ale cărui tradiții cul
turale și realizări în domeniul știin
ței și economiei sînt cunoscute în 
tara noastră“.

Mulțumind pentru bunele urări a- 
dresate. președintele Consiliului de 
Stat a exprimat urări de fericire si 
prosperitate pentru poporul austriac 
și a asigurat pe ministrul Austriei 
că activitatea pe care o va desfășura 
pentru dezvoltarea legăturilor multi
laterale dintre Cele două țări se va 
bucura de sprijinul deplin al Consi
liului de Stat și al guvernului Re
publicii Populare Romîne.

între președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ministrul Austriei 
dr. Paul Wetzler, a avut loc apoi o 
convorbire.

La solemnitate și la convorbire au 
asistat Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, și Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ministrul Austriei a fost însoțit de 
Franz Irbinger, atașat, și Hermann 
Commenda, atașat comercial.

(Agerpres)

Colective fruntașe 
în industria chimică 

și petrolieră
Zilele acestea au fost înmînate 

într-un cadru sărbătoresc unor co
lective de muncă din industria chi
mică și petrolieră, care au obținut 
realizări deosebite în întrecerea so
cialistă desfășurată anul trecut, 
distincțiile Steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură și titlul 
de evidențiat.

în industria chimică s-a decernat 
Steagul roșu de producție Combina
tului chimic Borzești — în ramura 
petrochimică ; Combinatului chimico- 
metalurgic din Baia Mare — în ra
mura metalurgiei neferoase ; Uzinei 
de produse sodice din Ocna Mureș 
— în ramura chimiei anorganice ; 
Fabricii „Reconstrucția" din Piatra 
Neamț — în ramura celulozei și 
hîrtiei.

în industria petrolieră au primit 
Steagul roșu de fruntașe pe ramură 
rafinăria din Teleajen și întreprin
derea de foraj din Craiova.

Alte zece întreprinderi chimice și 
petroliere au primit titlul de eviden
țiat pe ramură de producție.

(Agerpres)
-------O®O------

Realizări sanitare 
in raionul Tulcea

..... . ..-OtO

„Romînia înaintează spre un viitor 
luminos, spre prosperitate"

La invitația A- 
càdemiéi R.P. Ro
mîne, ne-a vizitat 
țara dl. Sami Da- 
han, membru ăl 
Academiei Arabe 
din Damasc, pro
fesor de literatură și limbi orientale 
la universitatea din Damasc. înainte 
de a păsări țara, oaspetele a avut 
o convorbire cu. reprezentanți ai 
presei șl radiodifuziunii noastre.

Viața culturală din Romînia — a 
spus printre altele dl. Dahan — este 
înfloritoare. Am găsit aci o țară cu 
o cultură dezvoltată. Din vizitele pe 
care le-am făcut la instituții de cul
tură, din întîlnirile cu oamenii de ști
ință ro.mîni mi-am dat seama de 
importanța care se acordă cercetări
lor în domeniul istoriei literare și. li
teraturii, ca și altor ramuri științi
fice. La Cluj am avut bucuria să 
găsesc o bibliotecă plină de docu
mente și publicații în limba arabă, 
conținînd date prețioase în legătură 
cu istoria țărilor arabe, documente 
culese în special de orientalistul ro- 
mîn Timotei Cipariu.

Declarațiile 
proi. Sami Dahan, 

membru al Academiei Arabe 
din Damasc

Am fost impre
sionat profund de 
frumusețile țării 
dv., de marile con
strucții care se ri
dică peste tot și 
care arată că Ro

mînia înaintează spre un viitor lu
minos, spre prosperitate, că poporul 
romîn dorește pacea. O impresie 
deosebită mi-au făcut-o căldura 
sufletească a oamenilor, ospitalita
tea cu care am fost primit, încre
derea și hotărîrea cu care poporul 
dv își construiește viitorul, pe baza 
unui plan bine chibzuit. Dv. vă ve
deți viitorul în față, știți ce vreți, în
cotro mergeți și sînt convins că în
făptuirea țelurilor pentru care mun
ciți astăzi nu este departe.

Tot ceea ce am văzut aci — a în
cheiat dl. Sami Dahan — m-a con
vins și mai mult de necesitatea unei 
cunoașteri și colaborări mai strînse 
între țările noas(tre. Cu acest gînd 
urez poporului dv. mărinimos un 
viitor tot mai luminos.

(Agerpres)

TULCEA (redacția ziarului „Dru
mul socialismului"). Asistența medi
cală acordată oamenilor muncii din 
orașul și raionul Tulcea se îmbună
tățește continuu. Recent, unitățile 
sanitare din oraș au fost dotate cu 
noi aparate moderne de investiga
ție, s-a pus în funcțiune un punct 
de microradiofotografie, în afară de 
caravana microradiofotografică care 
deservește și raioanele Istria și Mă- 
cin.

în timp ce pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc în orașul Tul
cea exista doar un singur spital, 
astăzi aci funcționează 3 spitale cu 
cîteva sute de pațuri, o policlinică 
cu 14 servicii de specialitate, 5 cir
cumscripții sanitare, precum și o sta
ție de salvare, 5 farmacii și două 
vase moderne cu aparatură medi
cală pentru deservirea satelor din 
Delta Dunării.

------O®O------

CONSTRUCȚII BE LOCUINȚE
TG. MURES (coresp. „Scînteii"). 

— In cartierul 7 Noiembrie, Piața 
Eroilor Sovietici, strada Stefan cel 
Mare și strada Lungă din orașul 
Tg. Mureș se desfășoară o • intensă 
activitate pe șantierele de Construc
ții ale noilor blocuri de locuințe, 
în ultimele zile, muncitorii între
prinderii de construcții nr. 2 au ter
minat construcția a 11 blocuri, cu 
216 apartamente.' -j

Pînă la sfirșitul anului, în orașul 
Tg. Mureș se vor mai dp în folo
sință încă aproape 200 de aparta
mente.

T E L E G R A M E E X T E R NJ
încheierea vizitei in U.R.S.S. a cancelamlui Austriei

Comunicatul comun sovleto-austrlac
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : între Uniunea Sovietică 
și Austria nu există nici un fel de 
probleme politice nerezolvate. Rela
țiile sovieto-austriace, care se ba
zează pe recunoașterea coexistenței 
pașnice a statelor, s-au dezvoltat 
satisfăcător pentru cele două părți, 
în ciuda deosebirii de sisteme so
ciale și concepții ideologice, pe baza 
respectului reciproc și a neameste
cului în treburile interne.

Acest lucru se arată în comunica
tul comun sovieto-austriac cu pri
vire la vizita delegației guverna
mentale a Austriei în U.R.S.S., care 
a fost dat publicității la Moscova. 
Conducătorul delegației, cancelarul 
federal Alfons Gorbach, și persoa
nele care l-au însoțit, au vizitat 
U.R.S.S. timp de opt zile, în afară 
de Moscova, ei au fost la Leningrad 
și Irkutsk.

în comunicat se subliniază că

„tratativele, care au decurs într-o 
atmosferă de prietenie, au făcut po
sibil un larg schimb de păreri asu
pra problemelor interesînd cele 
două părți”.

în timpul tratativelor. N. S. Hruș- 
ciov a expus punctul de vedere al 
guvernului sovietic în problemele 
internaționale nereglementate.

Cele două părți au constatat din 
nou că neutralitatea permanentă a 
Austriei constituie o contribuție po
zitivă la destinderea încordării in
ternaționale și consolioarea păcii.

în comunicat se subliniază că 
„de la încheierea Tratatului de stat 
în anul 1955, relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Austria s-au dez
voltat mereu în mod favorabil”.

Din partea Austriei a fost expri
mată dorința ca o delegație guver
namentală a U.R.S.S. să viziteze 
Austria într-un viitor apropiat. A- 
ceastă dorință a fost primită favo
rabil de partea sovietică.

O declarație a P.C. din Japonia

---------- o»o--------- -

Mline, la București, Brașov $1 Ploiești

începe campionatul mondial 
feminin de handbal în 7

pentru muncitorii rorestieri

Muncitorilor forestieri din regiu
nea Maramureș li se creează an de 
an condiții tot mai bune de lucrași 
de trai. Pînă acum li s-au dat în 
folosință peste 150 cabane confor
tabile. Numai în raza întreprinderii 
forestiere Vișeu, muncitorii din pă
dure au la dispoziție peste 40 cabane 
bine utilate, majoritatea dotate cu 
aparate de radio.

Mîine încep în trei orașe din țara 
noastră (București, Brașov și Plo
iești), întrecerile celei de-a 2-a edi
ții a campionatului mondial feminin 
de handbal în 7. în lupta pentru 
titlul de campioană mondială sînt 
angajate echipele reprezentative ale 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovace, R.P. 
Polone, R.P. Ungare, Danemarcei, 
Iugoslaviei, Japoniei, R.F. Germane 
și R.P. Romîne.

Iată programul din prima zi a 
preliminariilor : București : R. P. 
Polonă—R. P. Romînă ; Ploiești : 
R. F. Germană — U.R.S.S. ; Brașov : 
R. P. Ungară—Japonia. Toate întîl
nirile vor începe la ora 19. Meciul 
de la București dintre echipele R. P. 
Romîne și R. P. Polone se va dis
puta pe terenul special amenajat în 
incinta stadionului Republicii.

P RIN

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
în cea de-a patra zi a 

concursului international de 
parașutism sportiv, ce se 
desfășoară la aeroportul 
de la Clinceni, sportivii 
celor trei țări participante 
(R.P. Polonă, R.P. Ungară 
și R.P. Romînă) și-au dis
putat victoria în proba de 
salt în grup de la 1 000 m, 
la punct fix, cu deschide
rea întîrziată a parașutei. 
La masculin pe primul loc 
s-a clasat echipa R.P. Ro
mîne I formată din I. Roșu, 
N. Velicu, V. Țurcanu și 
I. Negroiu.

La feminin locul întîi în 
aceeași probă a revenit e- 
chipei R.P. Polone.

Astăzi concursul conti
nuă cu proba de stil, cu 
figuri acrobatice.

*
Printre atleții străini 

care vor concura la ediția 
c acest an a tradiționa- 

.or campionate de atle

tism ale Angliei va fi și 
recordmana lumii la sări
tura in înălțime, Iolanda 
Balaș, invitată special de 
federația britanică de spe
cialitate.

★
în capitala R.S. Ceho

slovace au început între
cerile campionatelor mon
diale de gimnastică. Primii 
au intrat în concurs gim- 
naștii. Ei au executat exer
cițiile obligatorii. Protago
niștii primei zile au fost 
sovieticul Titov și japone
zul Endo, care au obținut 
cele mai bune calificative, 
în clasamentul pe echipe 
conduce U.R.S.S.

*
La Philadelphia se desfă

șoară un mare concurs in
ternational de canotai a- 
cademic, la care iau parte 
sportivi din U.R.S.S., R. F.

Germană, Canada, S.U.A. 
și din alte țări. Proba de 
schif simplu a fost cîști- 
gată de campionul olim
pic Viaceslav Ivanov 
(U.R.S.S.) care l-a învins pe 
campionul S.U.A., Seymour 
Cromwell, parcurgînd dis
tanta de 2 000 de metri în 
7’40”9/10. Cursa echipa
jelor de 8 plus 1 a revenit 
de asemenea canotorilor 
sovietici, înaintea echipa
jelor S.U.A. și Canadei.

*
Pe stadionul din Salonic 

va avea loc sîmbătă și 
duminică întîlnirea inter
națională de atletism din
tre echipele masculine ale 
R.P. Romîne și Greciei. 
Din lotul tării noastre fac 
parte numeroși recordmani 
și performeri : Zoltan Va- 
moș, C. Grecescu, A. Ba- 
rabaș, Sorin loan, Al. Bi- 
zim, Eugen Ducu și alții.

In Capitală La sfîrșit de săptămîna...
VINERI. Pe șoseaua București— 

Ploiești (plecare și sosire la km 14) 
se va desfășura astăzi, de la ora 
17, o cursă ciclistă internațională 
de contratimp pe echipe (80 km). 
La start: trei echipe de peste ho
tare — din R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, Italia — și șase formații ro- 
mînești.

Tot astăzi, de la ora 17,30, în sala 
Dinamo va avea loc întrecerea de 
scrimă dintre echipele feminine de 
floretă ale R.P. Ungare și R.P. Ro
mîne.

•fr
SÎMBĂTĂ. Ultimul meci al cam

pionatului republican : Dinamo
București—Minerul Lupeni (stadio
nul „Dinamo”. ora 18).

Sala „Dinamo” va găzdui turneul 
individual de floretă fete, cu parti
ciparea scrimerelor din R.P. Romînă 
și R.P. Ungară.

k
DUMINICĂ. Fotbal-cuplaj pe sta

dionul „23 August” : ora 15, Farul 
Constanța—Mureșul Tg..Mureș (fi
nala campionatului republican de 
juniori) ; ora 17,30 Rapid—Steaua 
(finala „Cupei R.P. Romîne”).

Cicliști fruntași din R. P. Bulga
ria, R. P. Polonă, Italia și R. P. Ro
mînă vor participa la o cursă de 
fond pe șoseaua București—Cîmpina 
și retur (180 km). Sosirea în jurul 
orei 12,30, în apropierea aeroparțu- 

lui Băneasa.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : A. Gorbach, cancelarul 
federal al Republicii Austria, a luat 
cuvîntul, în seara de 4 iulie, la pos
tul de televiziune din Moscova.

El a relevat că „în ultimii ani 
relațiile dintre Austria și Uniunea 
Sovietică s-au întărit și mai mult. 
Relațiile comerciale s-au dezvoltat 
favorabil. Este, de asemenea, deo
sebit de îmbucurător faptul că con
tactele culturale dintre țările noas
tre s-au extins".

Vorbitorul a subliniat că „înche
ierea Tratatului de stat austriac a 
jucat un rol important în slăbirea 
încordării internaționale“ și a re
marcat că punctul de vedere sovie
tic este identic.

„Poporul austriac, a declarat can
celarul federal, este mulțumit de 
calea pe care a pășit după sem
narea Tratatului de stat și de po
litica sa de neutralitate”.

TOKIO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarul „Akahata” a 
publicat la 4 iulie o declarație a 
C.C. al P.C. din Japonia în legătură 
cu rezultatele alegerilor în Camera 
Superioară a Parlamentului. C.C. al 
P.C. din Japonia exprimă în decla
rația sa profunde mulțumiri tuturor 
alegătorilor care au votat pentru 
candidații partidului comunist și 
l-au ajutat să-și sporească numărul 
mandatelor în parlament.

După cum arată rezultatele ale
gerilor în circumscripțiile electorale 
locale, se spune în declarație, nu
mărul voturilor obținute de liberali 
s-a redus de la 52 la sută, în timpul 
alegerilor anterioare în Camera 
Consilierilor, la 47,1 la sută la ac
tualele alegeri.

Pentru prima oară în perioada de 
după război, 'partidul liberal-demo
crat nu mai deține majoritatea ab
solută a voturilor. în aceasta constă 
unul a'in factorii importanți ai ac
tualelor alegeri.

Dintre toate partidele și grupările, 
cu excepția partidului „Sulta Gak- 
kai", numai partidul comunist a 
reușit să-și sporească numărul votu
rilor. în comparație cu alegerile tre
cute, numărul voturilor date pentru 
P.C. din Japonia a sporit cu 80 
la sută, cifrîndu-se la aproape 
1 800 000.

La aceste alegeri, se spune în de
clarație, partidul liberal-democrat și 
celelalte forțe reacționare și-au con
centrat loviturile împotriva partidu
lui comunist. Ei n-au permis parti
dului nostru să folosească televiziu
nea, radioul și presa și au făcut uz 
de toate mijloacele pentru a-1 izola 
de masele populare.

împotriva partidului a fost dezlăn
țuită o propagandă anticomunistă 
furibundă.

Succesul obținut în alegeri de 
partidul nostru, se spune în conti
nuare în declarație, se datoreçtè 
coeziunii sale, simpatiei de care se 
bucură în rîndul poporului. Succesul 
obținut la alegeri confirmă clar că 
programul partidului nostru este 
singurul program al eliberării po
porului japonez.

---------- ------OgO------

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. D Germane

BERLIN 5 (Agerpres). — La Ber
lin a fost dat publicității un co
municat cu privire la ședința Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane din 4 iulie, consacrată dis
cutării propunerilor și recomandă
rilor recentei plenare a C.C. al 
P.S.U.G., cu privire la măsurile în 
vederea îmbunătățirii activității 
Consiliului de Miniștri și a Prezi
diului său.

Consiliul de Miniștri a hotărît, 
printre altele, să efectueze urmă
toarele schimbări în componența 
sa : Willi Stoph, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost nu
mit prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane. 
Au fost numiți ca miniștri Erich 
Appel și G. Grüneberg.

Pentru întărirea activității Prezi
diului Consiliului de Miniștri, în 
componența sa au fost cooptați în 
calitate de membri E. Appel, G. 
Grüneberg, K. Mewis și A. Neu
mann.

■ ■■ OeO

Val de proteste in întreaga Grecie împotriva noului 
proiect de lege antidemocratic

ATENA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : în comisia legislativă a 
parlamentului grec au început la 
3 iulie dezbaterile pe marginea pro
iectului de lege reacționar cu pri
vire la așa-numitele măsuri de secu
ritate împotriva „primejdiei comu
niste".

în cuvîntarea sa, rostită în ca
drul comisiei, Likurezos, fost mi
nistru, deputat din partea partidu
lui progresist, a acuzat guvernul 
de știrbirea drepturilor și libertăți
lor cetățenilor greci.

în întreaga Grecie ia amploare 
valul de proteste împotriva ofensi
vei reacțiunii.

După cum relatează ziarul „Avghi”, 
deportații politici din lagărul de con

centrare de pe insula Hagios-Evstra- 
tios și deținuții politici de la închi
soarea de pe insula Egina, ca și cei 
de la Atena, au' declarat o nouă gre
vă a foamei în Semn de protest 
împotriva acestui proiect de lege, 
în sprijinul cererii de a se legaliza 
Partidul Comunist din Grecia.

Reprezentanți a 25 de sindicate 
din Atena, întruniți într-o ședință, 
au hotărît să intensifice lupta împo
triva proiectului de lege.

Uniunea greacă de luptă pentru 
drepturile omului și cetățeanului și 
Uniunea tineretului democrat din 
Grecia, au dat publicității decla
rații în care subliniază că proiectul 
de lege urmărește să. instituie un 
regim dictatorial în țară.

---------- o »o

Criza de guvern din Brazilia
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres), 

— La 4 iulie, președintele Brazi
liei, Joao Goulart, a refuzat să tri
mită spre aprobare Congresului ca
binetul propus de Auro de Moura 
Andrade, cabinet pe care, potrivit 
agenției U.P.I., l-a calificat drept 
reacționar. După cum relatează 
„Jornal do Brasil", președintele a 
declarat că este hotărît să respin
gă orice cabinet care „nu va co
respunde cerințelor poporului“.

Agenția menționează că Moura 
Andrade s-a opus sugestiei lui Gou
lart de a fi numit în postul de mi

nistru al afacerilor externe Afonso 
Arinos de Mello Franco, care deți
nuse această funcție înainte de de
misia fostului președinte Quadros.

în această ordine de Idei, „Jor- 
năl do Brasil“ subliniază dorința 
președintelui de a se menține inde
pendența politicii externe a țării. 
Moura de Andrade și-a prezentat 
demisia. Ca urmare criza de gu
vern este din nou deschisă. Șeful 
statului are în prezent dreptul de 
a supune aprobării Camerei trei 
candidaturi succesive.

Demonstrație a muncitorilor Japonezi din orașul Naha, capitala 
Insulei Okinawa, împotriva bazelor militare americane șl pentru satis
facerea revendicărilor lor economice.

Cu cîtva timp în urmă, pe un tra
seu ce leagă capitalele a trei țări 
prietene — R. D. Germană, R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Polonă — fruntașii 
ciclismului amator din 21 de țări eu
ropene și africane au participat 
la tradiționala întrecere sportivă 
„Cursa Păcii". Rezultatele marii 
competiții sînt cunoscute. Victorioși 
pentru a doua oară consecutiv, ci
cliștii sovietici au lăsat tuturor o 
impresie deosebită.

„Cursa Păcii" din acest an a pri
lejuit, etapă după etapă, întreceri 
spectaculoase, interesante. Pe un 
traseu de circa 2 500 de kilometri, 
cicliștii au avut de înfruntat nu nu
mai înălțimile culmilor muntoase, ci 
și condițiile atmosferice destul de 
dificile ; ploaia, vîntul și uneori căl
dura au fost tot atîtea piedici pe 
care concurență le-au înfruntat cu 
dîrzenie.. Pe întregul parcurs, cetă
țenii celor trei țări socialiste surori 
i-au aplaudat și încurajat pe teme
rarii sportivi.

Mulți ziariști occidentali care au 
urmărit în acest an „Cursa Păcii" au 
putut aprecia contrastul dintre 
cursele cicliste profesioniste — des
fășurate sub egida business-ului, în 
care întrecerea principală angajea
ză... firmele comerciale, pe marii a- 
faceriști — și „Cursa Păcii", manifes
tare cu adevărat sportivă, devenită 
tradițională, desfășurată sub semnul 
păcii și prieteniei între popoare. Cei 
120 de tineri sportivi au putut să 
lege prietenii și să cunoască tot
odată preocupările oamenilor mun
cii din țările socialiste care își 
consacră toate forțele muncii paș
nice, creatoare.

„Cursa Păcii" a fost o remarcabi
lă întrecere tinerească; un spectaâol 
sportiv frumos, dar care nouă ne-a 
pricinuit un singur regret : compor
tarea nesatisfăcătoare din punct de 
vedere tehnic a cicliștilor romîni. 
Despre aceasta însă s-a mai scris. 
Și acum, să trecem la prezentarea 
cîtorva din impresiile culese pe tra
seul străbătut de caravana spor
tivă.

...Werbellinsee este pentru beilinezi 
ceea ce este Snagovul pentru bucu- 
reșteni : un minunat loc de recreere, 
cu păduri, lacuri, plaje șl...soare, cu

case de odihnă, parc de distracții 
șl terenuri sportive. Mica localitate 
din apropierea capitalei R. D. Ger
mane nu are însă numai faima 
unui centru turistic. Numele ei este 
legat și de faptul că aci, în jurul 
lacului Werbellin, într-o regiune de 
un pitoresc aparte, se află „repu
blica pionierilor". Cei mai sîrguin- 
cioși dintre micii cetățeni ai țării își 
petrec în aceste locuri zilele de va
canță, avînd la dispoziție tot ce 
este necesar pentru o odihnă plă
cută, reconfortantă si instructivă.

Sosiți pe aeroportul Schönefeld 
din Berlin am căutat să aflăm unde 
sînt găzduiți cicliștii participanți la
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Note de drum 

din „Cursa Păcii“
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„Cursa Păcii". Întîmplarea a făcut 
ca primul întrebat să ne poată fi 
de folos. Era un ziarist care, cu pu
țin timp în urmă, ne vizitase țara. 
Fusese și la Snagov. Așa se ex
plică, de altfel, că în răspunsul pe 
care ni l-a dat, interlocutorul nostru 
a ținut să facă și o succintă pre
zentare a... Snagovului berlinez, 
unde înainte de a se da startul în 
tradiționala întrecere ciclistă am 
fost oaspeți pentru cîteva zile.

...Erfurtul avea în ziua sosirii noa
stre un aspect de carnaval. Chiar 
de la intrare, pe Nordhäuserstrasse, 
a început să se contureze imaginea 
unei uriașe grădini. Florilor na
turale li se adăugaseră — lucrate 
cu migală — ghirlande de flori ar
tificiale, împletite cu eșarfe și pan
glici multicolore...

A doua zi dimineața facem o 
scurtă vizită prin cîteva cartiere- 
grădină. Ne oprim în dreptul unei 
case. Un copil ascultă atent sfatu
rile bunicului. Amîndoi stau aplecați 
deasupra unui puiet de trandafir.

„Căutați pe cineva?" — întrerupse 
bunicul „lecția". Răspundem că 
ne-am oprit doar să-i admirăm gră
dina. Amabilă, gazda caută să ne 
arate cîte ceva.

Anul trecut, cam în aceeași pe
rioadă, a fost organizată la Erfurt o 
expoziție internațională horticolă. 
Mulți meșteri într-ale grădinăritului 
din diferite țări ale lumii au fost 
oaspeții acestui oraș. Bătrînul își a- 
mintește că unul din premiile de o- 
noare ale expoziției a fost acordat 
romînilor : „Meșterii dv. au ob
ținut zeci de medalii de aur 
la concursurile de flori, legume 
și fructe — care au avut loc în 
timpul expoziției. Pentru exemplare
le de roșii prezentate, mi-amintesc 
că o gospodărie de stat din Romî
nia a primit medalia de aur cu 
marele premiu al expoziției" (e vor
ba de G.A.S. Plavia din regiunea 
Ploiești — n. n.).

...Erfurt—Karl Marx Stadt. Peste 200 
de kilometri. Mașina străbate în vi
teză văi și dealuri, cotind mereu 
cînd la dreapta, cînd la stînga pe 
șoseaua cu multe curbe. La Karl 
Marx Stadt, alți prieteni. în tot tim
pul șederii noastre aci ei ne în
conjoară cu deosebită căldură. Mi
cul Walter, cel care anul trecut, din 
proprie inițiativă, a adus cicliștilor 
mănuși și ciorapi de lînă (pentru 
că buletinul meteorologic anunțase 
pentru a doua zi lapoviță și nin
soare), ne-a întîmpinat vesel : „Alles 
gute !" Toate bune.

...La granița cu R. S. Cehoslovacă 
sosim pe la ora 16. Altitudinea 
prin aceste locuri este destul de 
mare — 937 m. Sportivii maro
cani, tunisien!, egipteni privesc 
zăpada ca pe o curiozitate a naturii. 
Antrenorul echipei marocane îl roa
gă pe șofer să oprească puțin ma
șina. O fotografie cu... zăpadă va 
fi o amintire plăcută la Casablanca.

Sezonul balnear este în plină des
fășurare. La Karlovy Vary, stațiune 
balneară cunoscută în întreaga 
lume, se află oaspeți din toată 
Cehoslovacia, din diferite țări 
străine.

Praga, „orașul de aur". Panorama 
capitalei cehoslovace o privim de 
la ultimul etaj al modernului hotel 
^Internațional". Centrul orașului 
este cam departe, peste apa Vltavei.

Distingem totuși oîteva clădiri mai 
importante, între care și palatul 
Hradcany.

Ajungem în vechiul orășel Zlin. 
'Acum, această localitate a crescut. 
Orașul — centru de raion în regiu
nea Moravia de sud — are 60 000 
de locuitori, dintre care o treime lu
crează la fabrica de încălțăminte 
„Svit" (Lumina).

Tov. Arnoșt Vlc, care ne înles
nește cunoașterea frumosului oraș 
cehoslovac, își amintește de viața 
grea din trecut, de crunta ex
ploatare la care erau supuși mun
citorii. în noiembrie 1944, „Mica A- 
merică", așa era denumit pe-atunci 
Zlin-ul, a fost distrusă pe jumătate 
de... bombardierele americane, deși 
era clar atunci că nu mai era mult 
pînă la eliberarea Cehoslovaciei. 
Refăcut în anii puterii populare, o- 
rașul are acum construcții și car
tiere noi, facultăți și institute de în- 
vățămînt superior.

Și în privința sportului, orașul are 
cu ce se mîndri : stadion, bazin a- 
coperit, terenuri sportive diferite și... 
pe Zatopek. Marele atlet ceho
slovac, fost campion olimpic și re
cordman mondial, este originar de 
aci.

Ne-a impresionat mult folclorul din 
această parte a Cehoslovaciei. Fie
care dintre noi a fost tentat, de pil
dă, să fotografieze orchestra de 
copii care, în costume ciobănești, 
specifice acestei regiuni de munte,1 
a prezentat pe stadion o suită de 
melodii populare moraviene.

„Na shledanou' — La revedere 1 
Și la Teșin am trecut în R. P. Po
lonă.

...Am sosit la Wroclaw pe o ploaie 
deasă și rece. Intemperiile nu i-au 
Împiedicat însă pe localnici să 
facă o primire dintre cele mai calde 
caravanei sportive.

Orașul — centru de voevodat — 
are peste 400 000 de locuitori. In 
Ierarhia, după populație, a orașe
lor poloneze, Wroclaw-ul este al pa
trulea (în urma Varșoviei, Lodz-ului 
și Cracoviei).

Printre picături (și la propriu și la 
figurat), am colindat puțin pe străzi. 
Orașul a avut mult de suferit de pe 
urma războiului hitlerist. Urme ve

dem șl acum... Trecem prin fața cî
torva monumente de arhitectură go
tică. Construcțiile noi, tot mal multe 
în ultimii ani, îți rețin atenția.

în dimineața dinaintea plecării 
din Wroclaw, sîntem invitați la o 
conferință de presă la hotelul „Mo
nopol". Trimișii speciali ai organi
zatorilor „Turului Franței" și „Turului 
Marii Britanii" au prezentat în fața 
ziariștilor cîteva amănunte privind 
desfășurarea edițiilor din acest an 
ale competițiilor cicliste respective. 
„Reclama e sufletul comerțului" — 
ne-am amintit de acest cuvînt de 
ordine al comerțului capitalist a- 
flînd, de pildă, că „Turul Marii Bri
tanii" este organizat de... o firmă 
de produse lactate. Cît privește 
„Turui Franței“, aci nu e vorba nu
mai de o firmă, ci de cîteva zeci.

Varșovia. încheiem călătoria în 
capitala Poloniei, acolo unde, cu un- 
an înainte, luasem startul. Reve
dem cu plăcere marele oraș de pe 
Vistula. Tencuiala încă proaspătă a 
multor clădiri, schelele (cu „bob"-uri 
în funcțiune) de pe numeroase șan
tiere de locuințe arată că varșovienii 
continuă să refacă, să înfrumusețeze 
orașul drag. Arhitecții polonezi au 
terminat de curînd întocmirea pla
nului pentru construcția — în jurul 
Palatului culturii și științei — a unui 
ansamblu de clădiri moderne (edi
ficii publice, hoteluri, blocuri de lo
cuințe).

Nu rezistăm tentației de a vizita 
Palatul culturii și științei. In spa
țioasele săli de la parter, palatul 
găzduia în acele zile o mare 
expoziție internațională a cărții. E- 
dituri din cele mai renumite — din 
U.R.S.S., Anglia, S.U.A., Brazilia, Ita
lia, R. S. Cehoslovacă, Franța, R. P. 
Ungară etc. — prezentau ultimele 
noutăți literare, științifice, muzicale. 
La standul romînesc — cărți apăru
te în Editura Academiei R. P. Ro
mîne. Vizitatorii le cercetau cu deo
sebit interes.

Zilele petrecute aici, ca de altfel 
în toate localitățile pe unde am 
trecut, au constituit un prilej de a 
revedea vechi prieteni, de a cu
noaște alții noi. „Cursa Păcii" a a- 
rătat odată mai mult că sportul este 
un important factor de întărire a 
păcii șl prieteniei între popoare.

I. DUMITRIU
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Strîns unit, poporul laoțianDezarmarea generală

an

„Apărăm cu fermitate principiul 
leninist a! coexistenței pașnice“

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la întîlnirea 
de la Kremlin cu absolvenții academiilor militare

calea sigură spre pace
Popoarele din întreaga lume își trimit solii 

Ia marele Forum al păcii
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : 120 de reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 35 de 
țări au declarat că vor participa la 
Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace care se va 
deschide la 9 iulie la Moscova. 
Printre aceștia sînt conducători ai 
organizațiilor de tineret și grupuri 
de tineri din Italia, Polonia, Finlan
da, Uniunea Sovietică, S.U.A., Ca
nada, Peru, Ecuador, Vietnam, R. P. 
Chineză, Senegal, Somalia, Japonia, 
Brazilia și din multe alte state.

Comitetul internațional de pregă
tire al Congresului a anunțat că 
numărul țărilor ai căror reprezen
tanți vor participa la întîlnirea par
tizanilor păcii de la Moscova este 
de 120.

Una din cele mai numeroase de
legații va fi delegația din India. Se 
așteaptă ca din această țară să so
sească peste 140 de persoane. Prin
tre solii poporului indian iubitor de 
pace se numără : Rameșvari Nehru,

președintele Asociației indiene de 
solidaritate cu țările Africii și Asiei, 
laureată a Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare“, Rajkumari Amrit Kaur, 
președintele societății indiehe de 
Cruce Roșie, fost ministru al ocro
tirii sănătății, P. Sunderlal, preșe
dintele Comitetului prezidențial al 
Consiliului păcii pentru întreaga In
die, Mulk Raj Anand, cunoscut 
scriitor. Din delegație fac parte, de 
asemenea, 50 de 
membri ai parla
mentului.

Delegația R.A.U. 
este formată din 
20 de persoane. 
Aceștia sînt re
prezentanți de 
seamă ai vieții 
publice și oameni 
de cultură, con
ducători ai sindi
catelor, ziariști.

O sufă de americani vor participa 
la Congres

Peste 100 de americani au plecat spre Moscova, unde 
vor participa la Congresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace. Printre membrii delegafiei se 
află reprezenfanfi ai tuturor păturilor societății. Multe 
personalități americane au vrut să participe la lucrările 
congresului dar nu au putut : unii din motive personale, 
ca de pildă Cyrus Eaton, alții de teamă să nu ajungă la 
închisoare din cauza legilor represive. Cyrus Eaton a 
adresat Congresului un mesaj de salut în care și-a expri
mat convingerea că Congresul va exercita o mare influen
ță asupra opiniei publice mondiale.

MEDALIE
ÎN CINSTEA

MEMORIALÄ
CONGRESULUI

LENINGRAD 5 
transmite : Monetăria din 
a emis o medalie memorials în cin
stea Congresului mondial pentru de
zarmare generală și pace care' se va 
deschide la Moscova săptămîna vii
toare.

Pe această medalie de bronz este 
înfăfițat un bărbat care împrăștie 
norii simbolici ai războiului. Pe re
versul medaliei sînt gravate cuvinte
le : „Congresul mondial pentru de
zarmare generală și pace. Moscova. 
1962".

(Agerpres). — TASS
Leningrad
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Demonstrație a partizanilor păcii italieni din Peru- 
gia-Assisi.
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Ne despart numai cîteva zile de 
un însemnat eveniment : Con
gresul mondial pentru dezarma
re și pace, care se va desfășura 
la Moscova. Prin amploarea lui, 
prin diversitatea participanților 
la lucrările sale, el se anunță ca 
forumul cel mai larg și mai re
prezentativ pe care l-a înregis
trat 
ai 
se 
de 
internațională voința copleșitoa
rei majorități a omenirii de a 
se pune capăt cursei înarmă
rilor, de a se salvgarda 'bunul 
cel mai de preț al tuturor : pacea. 
Aceasta este vasta platformă co
mună pe care oamenii cinstiți de 
pretutindeni își înalță glasul, își 
întind mîna, își apropie inima, 
pe deasupra deosebirilor de con
vingeri politice sau religioase, 
conștienți de primejdiile care ar 
amenința lumea în cazul unui 
război termo-nuclear.

Alături de gazde — popoarele 
sovietice care construiesc comu
nismul — și de solii popoarelor 
din țările socialiste, se va face 
auzit glasul muncitorimii din 
țările capitaliste, acela al po
poarelor curînd eliberate de sub 
jugul colonial și al acelora care 
încă mai luptă pentru a-și do-

mișcarea pentru pace: soli 
popoarelor din 120 țări 
întrunesc pentru a rosti 
la această înaltă tribună

La Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace vor participa 109 dele- 
gafi, observatori și vizitatori 
din Anglia. Campania pentru 
strîngerea sumelor de bani 
necesare deplasării delegafiei 
a prilejuit numeroase acțiuni 
de amploare și puternic răsu
net ale partizanilor păcii din 
Anglia. Muncitorii din multe 
fabrici, cum au fost de pildă 
cei din Glasgow și din alte 
orașe importante, au ales co
mitete pentru colectarea su
melor de bani necesare. Une
le sindicate, printre care cel 
din industria tutunului sau cel 
a! minerilor din Scofia, și-au 
afirmat în mod oficial spriji
nul pentru delegafii trimiși 
la Congres. In alte orașe, 
organizațiile locale sindicale au 
trimis proprii lor delegafi. In 
multe regiuni, comitetele lo
cale ale „Campaniei pentru 
dezarmarea nucleară" și orga
nizațiile Comitetului de luptă 
pentru pace au luat inițiativa 
de a alege delegafii locali 
după o consultare a tuturor 
păturilor opiniei publice din 
localitate. Aproximativ 50 de 
membri ai delegației engle
ze au fost aleși în felul aces
ta iar mulfi dintre participări- 
fii activi la 'diferitele acțiuni 
organizate sînt membri al

MARCEL BRESLAȘU

bîndi independența, ca și cel al 
multor cărturari de pretutindeni, 
dornici să salveze de urmările 
unui măcel nimicitor, odată cu 
bunurile materiale, și patrimoniul 
culturii și civilizației, moștenire 
a milenii de strădanii, culminînd 
cu intrarea în noul ev — acela al 
cuceririi cosmosului de către om.

Nu numai nouă, dar luptători
lor pentru pace din toate țările 
lumii le apare firesc, legitim, că 
locul acestei istorice întîlniri este 
Moscova, capitala țării care din 
primul ceas al existenței a pro
clamat principiile păcii și frăție
tății între popoare și care de a- 
proape o jumătate de veac a 
rămas cea mai statornică, mai 
neclintită, mai activă promotoare 
a acestor principii pe arena in
ternațională. Pacea și socialismul 
sînt 
între

Cei 
sa jul 
păcii

noțiuni indisolubil ' legate 
ele.
ce vor duce la Congres me- 
milioanelor de partizani ai 

din republica noastră - 
populară, al întregului nostru po
por vor putea vorbi cu fruntea 
sus, în fața acestei adevărate 
plenare a opiniei publice m'on- 
diale, despre contribuția harnicu
lui nostru popor și a țării noa-

stre iubitoare de pace la instau
rarea unui climat de destindere 
internațională, la crearea unei 
zone denuclearizate în regiunea 
Balcanilor și a Mării Adriatice, 
despre voința noastră unanimă de 
a colabora și conviețui pașnic cu 
toate popoarele lumii. Cuvintele 
în favoarea dezarmării și păcii pe 
care le. rostesc reprezentanții țării , 
noastre își au acoperirea — aur în 
munca de fiecare zi a oamenilor 
din fabrici și de pe ogoare, în a- 
deziunea fierbinte și conștientă a 
maselor la politica promovată de 
către partid și • guvern.

Fiecare dintre noi, va participa, 
cu sufletul, la dezbaterile ce vor 
avea loc în săptămîna ce vine la 

'Moscova, încredințat de înrîu- 
rirea pe care hotărîrile și m,ai cu 
seamă acțiunile unite ale forțe
lor păcii, stimulate de aceste 
hotărîri, le vor exercita asupra 
mersului evenimentelor.

Cu întemeiată nădejde și 
nețărmurită încredere salutăm 
Congresul, care va contribui la 
făurirea unei lumi izbăvite de a- 
menințarea războiului, evoluînd 
sub semnul înțelegerii și convie
țuirii pașnice a popoarelor, al 
înaintării spre noi culmi ale cul
turii și civilizației.

Din toată inima, succes deplin 
Congresului !

Corespondență telefonică din Londra

GORDON SCHAFFER 
președinte al Comitetului de luptă 

pentru pace din Anglia

partidului laburist, deși liderii 
de dreapta ai partidului au 
declarat că vor aplica sanc
țiuni celor ce participă la 
campania pentru dezarmare.

La numeroasele acțiuni ini
tiate în întîmpinarea Congre
sului au luat parte, de ase
menea, diferite personalități 
culturale proeminente, fruntași 
ai bisericii, numeroși liber- 
prolesioniști, tineri și gospo
dine.

Canonicul Collins, președin
tele „Campaniei pentru dezar
mare nucleară", și lordul Rus
sell, președintele „Comitetului 
celor 100", au fost printre pri
mii care și-au anunfat spriji
nul pentru Congresul de la 
Moscova. împreună cu Comi
tetul de luptă pentru pace 
din Anglia, acestea au 
principalele organizații 
masă care au participat la 
campania pentru sprijinirea 
Congresului. Alte personali
tăți, ca de pildă, lordul Chor- 
ley, lady Wootton, care spri
jină, de asemenea, Congresul, 
exprimă punctul de vedere a

fost 
de ,

mii de membri ai partidului 
laburist, participant! activi la 
mișcarea partizanilor păcii din 
Anglia. Deputatul laburist Sid
ney Silverman a declarat că va 
participa și, el la Congres. 
Shelagh Delaney, tînără dra
maturgă, binecunoscutul scrii
tor irlandez Sean O'Casey, ' 
numeroși alfi scriitori precum 
și șase membri ai ,;Societăfii 
regale" — cel mai înalt titlu . 
științific din Anglia — și-au 
afirmat deplinul lor sprijin 
pentru Congresul de la Mos
cova.

In cadrul diferitelor mani
festări închinate Congresului 
s-a luat pozifie împotriva 
politicienilor conservatori și a 
celor din aripa dreaptă a 
partidului laburist, care-și ba
zează politica pe blocurile 
militare agresive : și pe teza 
că pacea ar putea fi menținu
tă printr-un așa-zis „echilibru 
al terorii nucleare". încer
carea aripei de dreapta din 
partidul laburist de a-i exclu
de pe lordul Russell și pe alfi 
membri de vază al partidului,

care sprijină Congresul mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace, 
dezaprobare în rîndurile opi
niei publice, 
re s-a soldat

Pregătirile în vederea Con
gresului de la Moscova ca și 
marșurile de la Aldermaston 
și demonstrațiile „Comitetului 
celor 100" 
turi tot mai 
lui britanic 
lupte activ 
păcii.

In rindurile delegației en
gleze sînt reprezentate diferi-, 
te puncte de vedere în pri
vința felului de a aborda pro
blemele păcii. Esenfial este 
însă că participantă britanici 
sînt animați de dorinfa de a 
sluji pe măsura tuturor, posi
bilităților lor cauza păcii. 
Unul din principalele rezultate 
ale Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace va fi acela de a exprima 
dorinfa comună de pace a dife
ritelor curente ale opiniei pu
blice. Iar după terminarea 
Congresului, pentru noi în 
Anglia, sarcina principală va fi 
de a consolida unitatea de ac
țiune care a dat rezultate atît 
de eficiente cu prilejul mani
festărilor din cursul ultimelor 
luni.

a stîrnit o vie

Această încerca- 
cu eșec.

au arătat că pă- 
largi ale poporu- 
sînt hotărîte să 
pentru apărarea

își va consolida victoriile obținute 
Declarația prințului Sufanuvong

'ENTIANE 5 (Agerpres). 
țul Sufanuvong, care pînă la reîn
toarcerea" dirTDuropa a prințului Su
vanna Fumma îndeplinește funcția 
de prim-ministru al Laosului, a 
rostit o cuvîntare în care a chemat 
întreg poporul laoțian, toate forțqle 
și partidele politice laoțiene, indi
ferent de naționalitate, să-și uneas
că eforturile în lupta pentru apăra
rea unității, păcii și noului guvern 
de coaliție națională, în vederea 
realizării unui Laos pașnic, neutru, 
independent, democrat și prosper.

Guvernul de coaliție._alcătuit din 
reprezentanți ai celor trei tendințe 
politice, a declarat 
nuvong, și-a început 
șind să rezolve în 
serie de probleme

— Prin-

prințul Sufa- 
activitatea reu- 
unanimitate o 
importante ca

----------- O®<>-

programul politic, desemnarea de
legației laoțiene la conferința de la 
Geneva și altele.

El a arătat că în 
laoțian stau o serie 
mare importanță ca 
și împiedicarea unei 
militare străine, sprijinirea guvernu
lui în îndeplinirea programului po
litic. O sarcină importantă a po
porului laoțian, a subliniat vorbito
rul, este industrializarea și creșterea 
continuă a producției în vederea îm
bunătățirii condițiilor de trai ale po
porului laoțian.

P.entru realizarea acestor sarcini 
de mare importantă, prințul Sufa- 
nuvong a arătat că esențial este ca 
cele trei milioane de laoțieni să ac
ționeze strîns uniți.

fața poporului 
de sarcini de 
salvarea păcii 
noi intervenții

for-

Algeria independentă este hotărîtă să lupte 
pentru pace și înțelegere între state

ALGER 5 (Agerpres). — La 4 iu
lie, guvernul provizoriu al Republicii 
Algeria a ținut prima sa ședință pe 
teritoriul Algeriei în clădirea pre
fecturii din Alger aleasă ca sediu 
provizoriu al G.P.R.A. După cum a- 
nunță „Algérie Presse Service”, șe
dința a fost consacrată 
problemelor urgente care 
fața noului stat algerian 
dent.

Totodată s-a hotărît ca 
iulie — cînd se împlinesc 132 de ani 
de la debarcarea primelor unități 
militare franceze care au cotropit 
Algeria în 1830 — să fie sărbătorită 
în mod oficial ca Ziua independen
tei Algeriei.

Agențiile de presă relatează des
pre bucuria de nedescris a popu
lației algeriene la aflarea știrii des
pre sărbătorirea Zilei independen
ței. La Alger manifestațiile au con
tinuat toată noaptea, fără întreru
pere.

Torentul 
umplut în 
și piețele 
sărbătoare, 
geul. Dimineața a avut loc parada 
militară, în timpul căreia subuni
tăți motorizate și de infanterie ale 
Armatei de eliberare națională au 
trecut prin fața clădirij consiliului 
municipal, unde se afla șeful Gu
vernului Provizoriu al Republicii Al
geria, Ben Khedda, și membrii gu
vernului.

discutării 
stau în 
indepen-

ziua de 5

de demonstranți care a 
ultimele trei zile străzile 
Algerului împodobit de 
a atins la 5 iulie apo-

*

Agenția Algérie Presse Service a 
publicat un buletin politic în care se 
spune între altele : Ieri Algeria a in
trat pe arena internațională ca stat 
independent și suveran. Recunoaște
rile de jure, care alternează cu 
felicitările șefilor tuturor statelor, a- 
testă în mod foarte grăitor solidari
tatea internațională față de poporul 
algerian și guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria în timpul războ
iului de eliberare națională.

Devenind egală cu toate țările

Se intensifică lupta 

de eliberare în coloniile 

portugheze

CONAKRY 5 (Agerpres). — In 
Guineea portugheză și în Insulele 
Capului Verde se intensifică lupta 
împotriva colonialiștilor portughezi, 
în luna iunie, în aceste teritorii au 
avut loc acțiuni intense în diferite 
regiuni, ca răspuns la valul de re
presiuni al autorităților colonialiste 
portugheze, se arată într-un comu
nicat dat publicității la Conakry de 
Secretariatul partidelor africane 
care luptă pentru independența Gui
neei portugheze și Insulelor Capului 
Verde.

în cursul ultimelor lupte, în par-: 
tea de nord a 
au fost răniți 
de soldați ai 
portugheze.

Guineei portugheze, 
un număr însemnat 
armatei colonialiste

suverane, se spune în buletin, Al
geria intenționează să îndeplinească 
în cadrul independenței sale și al 
respectării suveranității naționale a 
celorlalte țări, precum și în măsura 
posibilităților sale, datoria sa față 
de comunitatea internațională.

Drepturile și obligațiile Algeriei 
pe arena internațională — se spune 
în încheierea buletinului — o deter
mină să stăruie pentru 
păcii și înțelegerii între toate po
poarele și toate statele. Algeria in
dependentă va menține relații de 
prietenie și va colabora cu toate ță
rile suverane și mai cu seamă cu 
statele și guvernele frățești și prie
tene care și-au manifestat solidari
tatea efectivă cU- poporul algerian 
în perioada războiului de eliberare 
națională.

realizarea
po-

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 5 iulie, N. S. Hrușciov și cei
lalți conducători ai partidului co
munist și ai guvernului sovietic 
s-au întîlnit la Kremlin cu absol
venții academiilor militare.

Adunarea a fost deschisă de ma
reșalul Malinovski, ministrul Apă
rării al U.R.S.S. El a subliniat că 
„Forțele armate ale U.R.S.S. au me
nirea să aducă la îndeplinire o sar
cină plină de răspundere în cons
truirea comunismului — să apere 
pacea și securitatea Uniunii Sovie
tice și interesele ei de stat“.

Vorbitorul a declarat că
țele armate sovietice dispun de 
cele mai moderne mijloace de luptă 
armată : rachete pentru toate razele 
de acțiune, armă nucleară, tancuri 
și avioane de prima categorie, nave 
de suprafață și submarine. Această 
tehnică se dezvoltă și se perfecțio
nează necontenit. El a spus : „Po
porul sovietic, partidul comunist 
se pot baza cu încredere pe forțele 
lor armate, care sînt gata în per
manență ca, alături de armatele ță
rilor frățești ale lagărului socialist, 
să pună frîu oricărui agresor impe
rialist".

Au luat apoi cuvîntul maiorul 
Matveev, absolvent al Academiei 
militare „Frunze“, viceamiralul Or- 
manov din armata populară bul
gară, care a- vorbit în numele ge
neralilor, amiralilor și-ofițerilor din 
țările de democrație populară, ce 
au absolvit anul acesta academiile 
militare ale Uniunii Sovietice, șige- 
neralul-maior Solodov, care a sa
lutat pe absolvenții academiilor mi
litare în numele corpului profeso- 

I ral.
în cadrul întîlnirii, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. S. Hrușciov, a rostit o cuvîn- 

Jare. El a declarat că misiunea ist.o- 
Ică a forțelor armate sovietice 

este de a apăra pacea, de a apăra 
mărețele cuceriri ale, socialismului 
unpotriva oricăror atentate, de a 
nreintîmpina dezlănțuirea unui 
război.

După ce a subliniat că, stabilind
:------ —

și înfăptuind noul Program al par
tidului, partidul comunist și po
porul sovietic sînt vital interest's 
într-o pace trainică el a adău 
„Tocmai aceasta definește polrifca 
externă a guvernului sovietic. Apă
răm cu fermitate principiul leninist 
al coexistenței pașnice a țărilor so
cialiste și capitaliste“.

„Țărilor socialiste — a spus în 
continuare președintele Consiliului 
de ^Miniștri al U.R.S.S. — le sînt 
străine planuri agresive împotriva 
altor popoare. Nu ne amestecăm 
în treburile altor state. Este o 
chestiune a înseși popoarelor fiecă
rei țări de a-și alege orînduirea so
cială“.

Rcferindu-se la tratativele de la 
Geneva cu privire la dezarmare, 
șeful guvernului U.R.S.S. a spus : 
„Desfășurarea acestor tratative a- 
rată că puterile occidentale nu do
resc dezarmare. în aceste condiții 
nu putem să nu ținem seama de 
faptul că imperialiștii intensifică 
cursa înarmărilor, pregătesc forțele 
lor armate pentru un război împey 
triva noastră, stochează munți de 
armament, inclusiv de armament 
nuclear”.

Vorbitorul a subliniat că, în 
interesul securității U.R.S.S. și al 
întregului lagăr socialist, „sîntem 
datori să întărim pe toate căile 
puterea forțelor noastre armate.

Atîta timp cît nu a fost realizat 
un acord cu^ privire la dezarmare, 
nu avem altă ieșire din situația in
ternațională care s-a creat. Cu cît 
mai puternic va fi lagărul socia
list, cu cît mai mare va fi puterea 
de apărare a țării noastre, cu atît 
mai mic va fi pericolul de agre
siune, cu atît mai mică va fi po
sibilitatea de declanșare a unui 
război termonuclear pustiitor”.

Șeful guvernului sovietic a de
clarat : „Nu vom permite nimănui 
să ne ia prin surprindere. Avem o 
sentinelă de nădejde care va ști să 
apuce la timp de mină pe acela 
care ar încerca' să distrugă orașele 
și satele noastre. Această sentinelă 
de nădejde o constituie forțele ar
mate ale Uniunii Soyietice, ale tu
turor țărilor socialiste”.

Manifestație entuziastă a populației pe străzile unul cartier al orașului Alger.
-----------------------------------—...................................... '' =

După tratativele de Gaulle—Adenauer

BAJa»

PARIS 5 (Agerpres). — Joi seara 
a fost dat publicității la Paris, Co
municatul comun cu privire la tra
tativele politice care au avut loc zi
lele acestea între cancelarul Ade
nauer și președintele de Gaulle. In 
comunicat nu se specifică nici o 
măsură concretă în ce privește muit 
anunțata „consolidare a unității oc
cidentale” care constituia, după 
cum se știe, obiectivul principal al 
vizitei actuale a lui Adenauer în 
Franța. Se anunță doar noi discuții 
și se exprimă speranța că se va a- 
junge la această „unitate politică” 
în cadrul tratativelor care urmează 
să se desfășoare între partenerii oc-

........ .**6—-—---------------

cidentali în vara aceasta. Observa
torii politici din capitala Franței 
își exprimă părerea că nu s-a 
ajuns la un acord concret în a- 
ceastă privință. După cum se 
știe, președintele de Gaulle mani
festă rezerve puternice în ce privește 
aderarea Angliei la Piața comună, și 
unul din scopurile urmărite de Ade
nauer era tocmai înfrîngerea aces
tei opoziții. In aomunicat se expri
mă numai- „speranța” că tratativele 
în curs la Bruxelles vor duce la 
rezolvarea problemelor ridicate de 
încercările Angliei de a adera la 
acest organism economic vest-euro- 
pean.
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MOSCOVĂ. La 5 iulie, N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Mijalko Todorovici, vi
cepreședinte al Vecei Executive Fe
derative a R.P.F. Iugoslavia, condu
cătorul delegației economice iugo
slave care se află în Uniunea So
vietică.

BAGDAD. La Bagdad a fost creat 
Comitetul irakian pentru pregătirea 
celui de-al VlII-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților de 

■ la Helsinki. Comitetul a dat publi
cității uh apel adresat tuturor ti
nerelor și tinerilor din țară, indife
rent de concepțiile lor politice“ în 
care îi cheamă să ia parte activă la 
pregătirea festivalului.

GENEVA. La 4 iulie, G. M. 
Pușkin, șeful delegației sovietice la 
Conferința de la Geneva ■ pentru 
Laos, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., a făcut o 
vizită prințului Suvanna Fumma, 
șeful guvernului național provizo
riu de coaliție al Laosului, care a 
sosit la Geneva.

LONDRA. în seara zilei de 4 iulie 
a sosit la . Londra într-o vizită ofi
cială de trei zile U Thant, secretar 
general provizoriu al O.N.U.

prin același tunel. Din știrea publi
cată în revistă reiese foarte clar, 
scrie ziarul „Berliner Zeitung”, 
ucigașul 
senatului

că 
s-a bucurat de protecția 
vest-berlinez.

RIGA. Expoziția „Baza energe
tică a Republicii Populare Romi
ne”, care s-a deschis în capitala 
R.S.S. Letone, se bucură de o 
mare popularitate. Cunoscutul 
specialist în domeniul energeticii, 
Miervald Apist, a subliniat că, în 
ultimii ani, oamenii muncii din 
Romînia au repurtat mari succe
se în crearea sistemului energetic 
unic, pe baza căruia se dezvoltă 
eu succes economia țării.

BERLIN. Revista vest-germană 
„Der Spiegel” a publicat o știre re
feritoare la activitatea provocatoare 
ce se desfășoară în Berlinul occi
dental împotriva R.D.G. Revista 
scrie că un oarecare Rudolf Müller, 
care a acționat cu sprijinul autorită
ților vest-berlineze din apropierea 
frontierei cu R.D.G., a săpat un tu
nel prin care a ajuns pe teritoriul 
R.D.G. El a ucis pe cetățeanul Rein
hold Hunn din poliția de frontieră 
a R.D.G. care se afla în post și a 
fugit înapoi în Berlinul occidental

PARIS.
can Ajaccio a avut loc la 4 iulie o 
mare demonstrație de protest, la 
care au participat 2 000 de oameni, 
împotriva atacării de către huliganii 
fasciști a deputatului comunist Nöel 
Franchini. Demonstranții s-au în
dreptat spre prefectura departamen
tului, cerînd adoptarea dé măsuri 
hotărîte împotriva activității O.A.S.

Pe străzile orașului corsi-

Partizanii indonezieni 
controlează cinci localități 

din Iriânul de vest
DJAKARTA 5 (Agerpres).—TASS 

transmite : Potrivit știrilor sosite la 
Djakarta, îri prezent partizanii in
donezieni controlează cinci localități 
din Irianul d'e vest. Este vorba de 
Mega, Sansapor, Teminabuan, Sa- 
ranghe și un sat din vecinătatea 
orașului Merauke, situat pe litora
lul de sud al Irianului de vest. Popu- 
lația băștinașă din aceste regiuni 
colaborează activ cu partizanii indo
nezieni, acordîndu-le ajutor.

La 4 iulie, locțiitorul șefului sta
tului major al armatei indoneziene, 
colonelul Sukovați, a declarat la 
Djakarta că la 3 iulie s-a îndreptat 
spre frontierele Irianului de vest un 
batalion de voluntari din Sumatra 
de nord'. El a adăugat că în curînd 
se vor îndrepta spre Irianul de vest 
două batalioane de voluntari din 
Borneo, un batalion de voluntari din 
Iawa centrală și unul din Singapore.

★
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

După cum transmite din Irianul de 
vest corespondentul agenției Antara, 
un detașament' de partizani care ac
ționa în regiunea orașului Demta a 
eliberat cu ajutorul populației lo
cale o serie întreagă de sate. Popu
lația olandeză a orașului s-a grăbit 
să se evacueze. fo

Demta se află la numai 45 mi\j 
de capitala Irianului de vest, Kota- 
baru. Temînd'u-se de atacul parti
zanilor, olandezii construiesc .în 
grabă instalații de apărare pe căile 
de acces spre oraș.

Spre autonomia deplină a protectoratului 
Nyassaland

LONDRA. Liderul politic din 
Nyassaland, Hastings Banda, a rea
firmat, la 4 iulie, în urma întreve
derilor pe care le-a avut la Londra 
cu Butler, ministru de. interne al 
Angliei și însărcinat cu afacerile 
Federației Rhodesiei și Nyassalan
dului, voința lui de a obține sepa
rarea țării sale de Federația Rho-

desiei și Nyassalandului. Hastings 
Banda a hotărît să convoace în luna 
noiembrie a.c. o conferință consti
tuțională în problema Nyassalandu
lui, care să hotărască viitoarele 
etape ale ascensiunii protectoratului 
Nyassaland spre o autonomie de
plină.
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