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BLW SOSIT, DRAGI OASPEȚI SOVIETICI Ï
Poporul romîn primește astăzi oaspeți scumpi : la invitația C. C. a) Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne sosește în țara noastră delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. In persoana tovarășului Hrușciov, a celorlalți înalți oaspeți, oamenii muncii diri patria noastră salută pe solii marelui popor sovietic, constructor al comunismului.Este în obiceiul prietenilor sinceri să se viziteze reciproc, întărind și dezvoltînd astfel legăturile ce-i unesc. în vara anului trecut, poporul sovietic a primit cu deosebită căldură și ospitalitate vizita delegației de partid și guvernamentale a țării noastre, în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.Poporul nostru întîmpină cu toată căldura inimii pe reprezentanții marii Uniuni Sovietice. Mărturie sînt însăși bucuria pe care anunțarea vizitei a produs-o pretutindeni în țară, însuflețirea cu care înalții oaspeți au fost așteptați de oamenii aparținînd celor mai diferite categorii — muncitori, colectiviști, ingineri și tehnicieni, oameni de știință și cultură. Nenumărate scrisori sosite în aceste zile la redacțiile ziarelor exprimau aceste sentimente. „Veniți 

și Ia noi, scumpi tovarăși !" — asemenea invitații adresate înalților oaspeți din "vprbesc cu putere despre dorința oamenilor mijlocul lor, de a le arăta noile fabrici și uzine, orașele înfrumusețate prin noile cartiere și blocuri de locuințe pentru cei ce muncesc, gospodăriile colective care au pornit pe drumul belșugului, tot ce au înfăptuit prin munca lor creatoare.Avînd adînci rădăcini în trecutul istoric, cimentată prin sîngele vărsat de ostașii armatei sovietice și fiii poporului nostru în lupta împotriva fascismului, pentru eliberarea Romîniei, prietenia romîno- sovietică s-a dezvoltat necontenit, după instaurarea puterii populare în țara noastră, întruchipîndu-se în relațiile de tip nou, socialist, într-o indisolubilă alianță și colaborare frățească. Așa cum a arătat tovarășul N. S. Hrușciov, „drumul larg 
al prieteniei, pe care nimeni 
nu-1 poate bara, unește popoarele 
sovietic și romîn... Noi, ca cei mai 
apropiați frați și tovarăși care luptă 
pentru aceeași cauză, împărtășim 
împreună și bucuriile, și durerile, 
sîntem întotdeauna gata să venim 
unul în ajutorul celuilalt“.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu profund interes și admirație grandioasa operă, de însemnătate istorică mondială, a poporului sovietic, care a înfăptuit prima revoluție proletară victorioasă, a construit socialismul, iar astăzi, călăuzit de mărețul Program adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., făurește prima societate comunistă. Victoriile repurtate de poporul sovietic în crearea bazei tehnico-materiale a comunismului, în dezvoltarea giganticei forțe economice a statului sovietic și în făurirea unei vieți de bunăstare spirituală a celor uimitoarele realizări țifice ale U.R.S.S. tribuție hotărîtoare

toate colțurile țării,muncii de a-i avea în

materială și ce muncesc, tehnico-știin- aduc o con- la întărirea întregului lagăr socialist, exercită o profundă înrîurire asupra întregii dezvoltări contemporane. Succesele Uniunii Sovietice în construirea comunismului sînt o confirmare a justeței politicii P.C.U.S., a Comitetului său Central leninist. în marele partid întemeiat de Lenin, partidul nostru, ca și celelalte partide frățești, vede detașamentul de frunte al mișcării comuniste internaționale, o pildă de slujire plină de abnegație a cauzei socialismului și comunismului.Vizitînd țara noastră, înalții oaspeți sovietici vor avea prilejul să cunoască nemijlocit realizările noastre în domeniul dezvoltării e- conomiei și culturii socialiste, al ridicării avîntată citor dă sului al ziasmul întreaga istoric — terminarea colectivizării, care a marcat victoria definitivă a socialismului în orașele și satele patriei noastre. Sub conducerea încercată a partidului, poporul nostru se îndreaptă cu pași siguri
-----o«o-----

spre desăvîrșirea construcției socialiste.Succesele țării noastre în construcția socialistă sînt nemijlocit legate de relațiile de întrajutorare tovărășească statornicite în cadrul comunității socialiste, de strfnsa colaborare cu Uniunea Sovietică și ajutorul ei frățesc, multilateral. Cît de puternic contrastează aceste relații cu relațiile dintre țările capitaliste ! Peste Ocean, au fost denumite pompos „alianță pentru progres” firimiturile de la masa bogatului aruncate în scop de momeală unor popoare care năzuiesc spre o economie proprie, prosperă, dar din dolarii respectivi nu apare nici vreo fabrică, nici mașini pentru agricultură ; nu în- tîmplător în opinia publică din acele țări programul este numit „dependență pentru regres".Bucurîndu-se, ca și celelalte țări ale marii comunități socialiste, de avantajele colaborării cu toate țările socialiste, poporul nostru își aduce contribuția la întărirea forței sistemului mondial socialist, la victoria Iui în întrecerea cu capitalismul.în unitatea de nezdruncinat a comunității socialiste, a mișcării comuniste, stă forța invincibilă, chezășia succeselor fiecărei țări socialiste, ale forțelor' păcii și progresului din lumea întreagă. Legăturile dintre partidele și popoarele Uniunii Sovietice și R. P. Romîne sînt puse nemijlocit în slujba întăririi acestei unități. „Pentru noi, pentru 
membrii partidului nostru și pen
tru oamenii muncii din țara noas
tră — a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dcj — este o sursă de 
profundă satisfacție că între P.M.R. 
și P.C.U.S. au existat întotdeauna 
cele mai strînse relații frățești, o 
deplină înțelegere și unitate de ve
deri, neumbrită niciodată de ni
mic ...Partidele și țările noastre 
merg cu liotărîre, neabătut, în ca
drul lagărului socialist, pe calea 
marxism-Ieninismului, umăr la 
umăr, ca tovarăși de nădejde, ca 
frați buni, de nedespărțit, în lupta 
pentru triumful cauzei comunismu
lui și păcii".Popoarele și țările noastre sînt strîns unite în lupta pentru înfăptuirea măreței misiuni pe care și-a asumat-o comunismul : lichidarea războiului, instaurarea păcii trainice pe pămînt.Cetățenii patriei noastre cunosc și acordă o înaltă prețuire marilor merite pe care Uniunea Sovietică și le-a cîștigat în fața tuturor popoarelor prin lupta ei fără preget, tenace, pătrunsă de spirit de inițiativă și de o adîncă răspundere față de soarta umanității, pentru zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste agresive și triumful principiilor leniniste ale coexistenței pașnice. Uniunea Sovietică, țara noastră, celelalte țări socialiste militează neobosit pentru slăbirea încordării internaționale, rezolvarea problemelor internaționale litigioase, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, înfăptuirea dezarmării generale și totale.Poporul romîn este pe deplin încredințat că vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în țara noastră va constitui o contribuție de seamă la dezvoltarea continuă a legăturilor frățești dintre partidele și țările noastre, la întărirea unității lagărului socialist, la cauza păcii în lumea întreagă.Dragi oaspeți, potrivit obiceiului din bătrîni, poporul nostru vă întîmpină cu pîine și sare, cu florile cîmpurilor, cu brațele deschise ; el are dorința fierbinte să vă simțiți la noi ca acasă și din toată inima vă spune : „Bun sosit pe pămîn- tul Romîniei socialiste !”

Tovarășul NIKITH SERGHEEVICI HRUȘCIOV
Poporul romîn are marea bucu

rie de a primi ca oaspeți pe mem
brii delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul Nikita Serghee- 
vici Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, eminent mili
tant al partidului comunist, al sta
tului sovietic, al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Nikita Sergheevici Hrușciov s-a 
născut la 11 aprilie 1894 în satul Ka- 
linovka, gubernia Kursk. Tatăl său 
a fost muncitor miner. N. S. Hruș
ciov a început să muncească încă 
din copilărie ca păstor în satul sail, 
apoi a plecat la tatăl său, în 
Donbas, unde a lucrat ca lăcătuș în 
uzine și mine. în anii războiului ci
vil N. S. Hrușciov a luptat în rîn- 
durile Armatei Roșii pe frontul de 
sud. în 1918 a intrat în partidul co
munist.

După terminarea războiului civil, 
N. S. Hrușciov s-a reîntors în 
Donbas unde a lucrat în mină. în 
toamna anului 1922, este trimis să 
studieze la facultatea muncitoreas
că de pe lingă Institutul- industrial 
din Donbas. După absolvire, a fost 
ales intr-o muncă de conducere pe 
linie de partid în Donbas. în anul 
1928, el a fost trimis la Kiev unde 
a lucrat ca șef al secției organiza
torice a comitetului regional de 
partid.

în anul 1929, N. S. Hrușciov a 
început să studieze la Academia In
dustrială din Moscova, unde comu
niștii l-au ales secretar al comite
tului de partid. în ianuarie 1931 a 
fost ales secretar al Comitetului de 
partid al raionului Bauman, iar apoi 
— secretar al Comitetului raional 
de partid Krasnaia Presnia din 
Moscova.

în anii 1932—1934, N. S. Hrușciov 
a activat la început ca al doilea se
cretar, apoi ca prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Mos
cova și ca al doilea secretar al Co
mitetului regional de partid Mos
cova. în anul 1935, el a fost ales 
prim-secretar al Comitetelor regio
nal și orășenesc de partid Moscova 
și a lucrat în această funcție pînă 
în anul 1938. în acești ani, N. S. 
Hrușciov a desfășurat o vastă mun
că organizatorică pentru îndeplini
rea planurilor trasate de partid, și 
guvern în domeniul reconstrucției 
și amenajării Moscovei, al îmbună
tățirii condițiilor de viață ale mun
citorilor și funcționarilor.

în ianuarie 1938, N. S. Hrușciov 
a fost ales prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Ucraina.

în 1934, la Congresul al XVII-lea 
al partidului, N. S. Hrușciov a fost 
ales membru al C.C. al P.C.U.S.,în 
1938 — membru supleant al Birou
lui Politic al Comitetului Central, 
iar în 1939, după Congresul al 
XVIII-lea al partidului, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

în anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, N. S. Hrușciov a 
desfășurat o vastă activitate pe 
fronturile de luptă. El a fost mem
bru al Consiliului Militar al regiu
nii militare speciale Kiev, membru 
al Consiliului Militar al direcției 
sud-vest a fronturilor — Stalingrad, 
sud și I ucrainean. El are gradul 
de general-locotenent. Concomitent 
cu munca pe fronturi, N. S. Hruș
ciov, în calitate de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ucraina, a dus o in
tensă muncă pe linie de partid și 
de stat pentru ridicarea întregului 
popor ucrainean la lupta pentru 
zdrobirea dușmanului, pentru or
ganizarea mișcării de partizani 
Ucraina.

Din martie pînă în decembrie

în
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1947, N. S. Hrușciov a fost președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene. în decembrie 1947 
a fost din nou ales prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ucraina.

în decembrie 1949, N. S. Hruș
ciov a fost ales secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și, totodată, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Moscova.

La Congresul al XlX-lea al 
P.C.U.S., în octombrie 1952, N. S. 
Hrușciov a prezentat raportul „Cu 
privire la modificările în Statutul 
P.C. (b) al U.R.S.S.". La plenara 
Comitetului Central, care a avut loc 
după Congres, N. S. Hrușciov a fost 
ales membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S. în mar
tie 1953, la ședința comună a ple
narei C.C. al P.C.U.S., Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-a considerat 
necesar ca N. S. Hrușciov să se 
concentreze asupra muncii în Co
mitetul Central al P.C.U.S. și, în 
legătură cu aceasta, a fost eliberat 
de sarcina de prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Mos
cova. Plenara C.C. al P.C.U.S. din 
septembrie 1953 l-a ales pe N. S. 
Hrușciov prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

în februarie 1956 a avut loc Con
gresul al XX-lea ăl P.C.U.S., la care 
N. S. Hrușciov a prezentat Rapor
tul de activitate al C.C. al P.C.U.S., 
iar la ședința închisă a congresului, 
raportul „Cu privire la cultul per
sonalității și la urmările lui". Con
gresul l-a ales din nou pe N. S. 
Hrușciov membru al C.C. al P.C.U.S., 
iar la Plenara C.C., care a avut loc 
după congres, a fost ales membru 
al Prezidiului și prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

La Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., intrat în istoria partidului 
drept congresul constructorilor co
munismului, N. S. Hrușciov a pre
zentat raportul „Cu privire la ci
frele de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S., în anii

gară, R. D. Germană, R.P.F. Iugo
slavia, Anglia, Finlanda, Statele Uni
te ale Americii, Franța, Indonezia 
și alte țări. El a participat activ la 
o serie de importante tratative care 
au contribuit la slăbirea încordă
rii internaționale.

Discipol credincios al marelui Le 
nin, N. S. Hrușciov, eminent acti
vist al Partidului Comunist și al 
statului sovietic, a fost distins în 
repetate rînduri cu înalte decorații 
guvernamentale pentru mari meri
te în conducerea construcției eco 
nomice, precum și pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor trasate 
de partid și guvern în timpul Ma 
relui Război pentru Apărarea Pa
triei. El a fost distins de trei ori 
cu Ordinul Lenin, cu Ordinele Su
vorov clasa l și a Il-a, Ordinul Ku
tuzov clasa 1, Ordinul „Marele 
Război pentru Apărarea Patriei" 
clasa I, Ordinul „Steagul Roșu al 
Muncii”, precum și cu medalii.

Prin Decretul din 16 aprilie 1954 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la naștere și pentru me
ritele sale remarcabile față de parti
dul comunist și poporiil sovietic, 
N. S. Hrușciov a fost distins cu 
titlul de 
și i s-a 
medalia 
nul”.

Pentru
în elaborarea și aplicarea măsurilor 
în legătură cu valorificarea pămân
turilor virgine și înțelenite, prin 
Decretul din 8 aprilie 1957 al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a fost dis
tins cu Ordinul Lenin și, a doua 
oară, cu medalia de aur „Secera și 
Ciocanul”.
, în iunie 1961, Prezidiul Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. l-a distins pe 
Nikita Sergkeevici Hrușciov cu Or
dinul Lenin și, a treia oară, cu me
dalia de aur „Secera și Ciocanul”, 
pentru meritele sale remarcabile în 
munca de conducere pentru crea
rea și dezvoltarea industriei, știin
ței și tehnicii rachetelor și pentru 
--frp*-: —------ —a prțmultlț
zbor cosmic din lume de către un 
om- sovietic pe bordul navei-satelit 
„Vostok".

Pentru merite deosebite în lupta 
pentru pace și destinderea încor
dării internaționale, în 1959, lui Ni
kita Sergheevici Hrușciov i s-a de
cernat Premiul Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare".

Nikita Sergheevici Hrușciov a fost 
în cîteva rînduri oaspetele po
porului romîn. în anul 1960, el a 
condus delegația P.C.U.S. la Con
gresul al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn. Tovarășul Hruș
ciov, prieten apropiat și de nădejde 
al poporului nostru, manifestă o 
preocupare neobosită pentru întări
rea relațiilor frățești între popoarele 
romîn și sovietic, pentru întărirea 
unității și forței țărilor lagărului 
socialist.

Poporul romîn întîmpină cu cele 
mai calde sentimente frățești dele
gația de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, pe tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov care se 
bucură în țara noastră și în lumea 
întreagă de un mare prestigiu, de 
înalta prețuire și stima tuturor oa
menilor muncii pentru activitatea 
sa neobosită și curajoasă pusă în 
slujba cauzei socialismului și comu
nismului, a păcii și prieteniei între 
popoare. Salutînd din adîncul ini
mii pe oaspeții dragi, poporul ro
mîn urează poporului sovietic noi 
succese în înfăptuirea mărețului 
Program al P.C.U.S., pe calea con
strucției desfășurate a comunismu
lui, în lupta pentru pace trainică în 
lume.

„Brigada înaintărilor 
rapide“PETRILA (coresp. „Scînteii’). — La mina Petrila se vorbește tot mai des de brigada condusă de minerul comunist Iuliu Șomogy., Această brigadă își depășește ; lunar sarcinile de plan cu 30—*35  ; la sută, realizează viteze de îna- ; intare pînă la 130 m I.! Brigada a cerut să execute toa- I te operațiile la galeriile princi- ; pale de la săpare și pînă la re- ; cepție. în felul acesta, ritmul de 1 lucru nu scade și se evită o sea- ! mă de lucrări suplimentare. La I betonarea vetrelor galeriilor, mi- î nerii din brigadă folosesc șa- ; bloane pentru părțile laterale I confecționate din dulapi de 5 m ! lungime, care sînt armate cu e- ! clise metalice prevăzute cu cîr- ! lige. Montarea șabloanelor se ; face într-un timp de 4 ori mai ■ scurt.Bine lucrează brigada și la o- ; perația de săpare. Aci, prin armarea provizorie pe porțiuni de 50—100 m, pe lîngă faptul că se : economisește o ițiare cantitate ; de lemn de mină, se cîștigă și ; timp la operațiile de lărgire și betonare a galeriei. Brigada lui Iuliu Șomogy a conceput un nou ; sistem de perforare a galeriilor ' pentru pușcare, care reduce I consumul de exploziv la fiecare I pușcare de aproape două ori.

; Pregătiri pentru recoltare

Erou al Muncii Socialiste 
acordat Ordinul Lenin și 
de aur „Secera și Cioca-

meritele sale remarcabile

Dună cum se prezintă starea de vegetație a culturilor de cereale păioase, în regiunile din sudul țării, secerișul va începe în curînd. Lucrătorii din gospodăriile de stat s-au pregătit temeinic pentru aceasta.Fiecare gospodărie de stat este înzestrată cu mijloace mecanizate pentru ca strînsul recoltei să se facă la timp și fără pierderi, în prezent, întregul utilaj necesar în campania de recoltare a fost pus îp stare de funcționare: peste 11 000 de combine și cositori purtate, aproape 4 000 de prese de balotat paie și greble mecanice, sute de windrowere. selectoare mecanice etc.

nivelului de trai, munca prin care poporul mun- viață hotărîrilor Congre- III-lea al P.M.R., entu- pe care l-a stîrnit în țară mărețul eveniment

iolo-

Construcții de locuințe
în acesl an constructorii de locu

ințe din Capitală vor da în 
sința oamenilor muncii peste 13 000
de apartamente noi. Majoritatea lor 
se construiesc în cartierele Giulești- 
Stadion, Balta Albă, I.T.B.-Obor, Ca
lea Grlviței, bd-ul 1 Mai, Dinicu 
Golescu, șos. Viilor, șos. Giurgiului. 
O parte din ele, peste 4 000 sînt a- 
proape gata și vor li date în folosință 
pînă la sfîrsrful lunii iunie. Rafinăria Onești — vedere parțială (Foto i Gh. Vlnțilă)

A

Sîmbătă dimineața au continuat lucrările Conferinței naționale a femeilor.La deschiderea ședinței s-a anunțat sosirea la Conferință a noi invitate de peste hotare — delegațiș femeilor cubane, condusă de Elsa Gutierrez Baro, vicepreședinta Comitetului executiv al Federației femeilor cubane, delegata femeilor indiene, Manorama Satin, membră a Comitetului executiv al Federației naționale a femeilor indiene, și delegata femeilor din Grecia, Assi- mina Ianu, deputată în parlament.în continuarea discuțiilor asupra rapoartelor prezentate au mai luat cuvîntul Gheorghița Slujitoru, colectivistă din comuna Stoicănești, regiunea Argeș, Irma Crainic, gospodină, soție de miner din Lupeni, regiunea Hunedoara, și Nastasia Flo- rea, secretara Comitetului de partid de la Fabrica de confecții și tricotaje București.Au luat cuvîntul Elsa Gutierrez Baro, vicepreședinta Comitetului executiv al Federației femeilor cubane, Manorama Satin, membră a Comitetului executiv al Federației naționale a femeilor indiene, și Assimina Ianu din Grecia, deputată în parlament, care au adus conferinței salutul organizațiilor de femei pe care le reprezintă.S-a anunțat apoi că pe adresa
(Continuare în pag. CV-a)

1959—1965”. La istoricul Congres al 
XXIl-lea al partidului, N. S. Hruș
ciov a prezentat „Raportul de ac
tivitate al Comitetului Cețitral al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice”, și raportul „Cu privire la. 
Programul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice”. La acest con
gres N. S. Hrușciov a fost reales 
membru al C.C. al P.C.U.S., iar la , 
Plenara C.C. — membru al Pruzi- înfăptuirea cu succes 
diului și prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

N. S. Hrușciov este președintele 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R.

Din martie 1958, Nikita Serghee
vici Hrușciov este președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

în acești ani, tovarășul Hrușciov 
a vizitat multe republici, ținuturi 
și regiuni ale țării, tnformîndu-se la 
fața locului despre activitatea or
ganizațiilor de partid, organelor de 
stat și economice, despre activita
tea întreprinderilor industriale, sov
hozurilor și colhozurilor, instituții
lor științifice, despre viața oame
nilor sovietici. N. S. Hrușciov este 
în permanență în mijlocul mase
lor populare, el aprofundează toate 
problemele care îi preocupă pe oa
meni. Convorbirile sale cu poporul, 
sfaturile sale concrete și înțelepte 
în cele mai diferite probleme îi a- 
jută pe oameni să lucreze mai bine, 
să folosească tot mai larg posibi
litățile și rezervele existente. La 
plenarele C.C. al P.C.U.S., la con
sfătuirile zonale consacrate măsuri
lor menite să asigure avîntul agri
culturii, la multe consfătuiri con
vocate la Kremlin, N. S. Hrușciov 
a prezentat rapoarte în problemele 
dezvoltării continue a economiei 
naționale a U.R.S.S., a științei și 
culturii, precum și în cele mai im
portante probleme internaționale.

în ultimii ani, N. S. Hrușciov, 
împreună cu alți conducători de 
partid și de stat sovietici, a fost în 
R. P. Chineză, India, Birmania, Af
ganistan, R. P. Bulgaria, R. P. Po
lonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Un-

de

>r-

astăzi muzeul de

cu autocarele 
pornit în excur-

La sîîrșit de sâptămină
Numeroși oameni ai muncii au 

■plecat ieri in excursii la munte 
sau ' la mare. Un tren special, cu 
1400 de bucureșteni, a pornit 
sîmbătă din Gara de Nord în di
recția Valea Prahovei. Excursio
niștii vor petrece ziua de dumi
nică la cabanele din Bucegi sau 
în localitățile de la poalele mun
ților. Citeva sute de excursio
niști vor vizita 
la Doftana.

Din ~ 'Brașov, 
O.N.T.-ului, au
sii de sjîrșit de săptămână mun
citori, profesori, elevi din locali
tate. Unii vor vizita Bicazul, alții 
Curtea de Argeș, Clujul, Sinaia 
sau Bucureștiul.

Sîmbătă noaptea, numeroși ex
cursioniști din București și Bra
șov au plecat cu trenul spre lo
calitățile de pe litoralul Mării 
Negre.

Se dezvoltă învățămîntul 
de toate gradele

In anii puterii populare, înv3|ămîn- 
tul de foaie gradele din țara noastră 
a cunoscut o largă dezvoltare. In a- 
nul școlar care se încheie peste cîte
va zile, cursurile celor 15 638 de școli de cultură generală au fost urmate 
de peste 2 800 000 de elevi, cu peste 
1 200 000 mai mulfi decît în anul șco
lar 1938-1939.

Răspunzînd cerinfelor crescînde de 
cadre calificate, Invățămîntul profe
sional și tehnic pregătește un număr 
sporit de muncitori, tehnicieni și mai
ștri pentru foaie ramurile economiei. 
Anul acesta au funcționat 930 de școli 
profesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri, frecventate de 223 890 de 
elevi.

Progrese însemnate s-au realizat, 
de asemenea, în dezvoltarea învăjă- 
mîntului superior. In anul universitar 1938—39, în țara noastră existau 
doar 33 de facultăți cu 26 489 de sfu- 
denți. In anul 1961 —1962 și-au des
fășurat activitatea 151 de facultăți, 
frecventate de 83 749 de studenți,

Conferința națională a femeilor din R. P. Romînă a adresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- mîne o scrisoare în care se spune printre altele :Exprimînd gîndurile, sentimentele milioanelor de femei de la orașe și sate, delegatele și invitatele la Conferința națională a femeilor — muncitoare, colectiviste, intelectuale, gospodine — venite din toate colțurile țării, trimitem Partidului Muncitoresc Romîn și Comitetului său Central un salut fierbinte plin de dragoste, de recunoștință și profund devotament.Referindu-se la victoriile de însemnătate istorică obținute de popor sub partidului, scrisoarea subliniază în continuare :Noi știm că partidului clasei muncitoare, luptei sale pline de sacrifici» și jertfe îi datorăm viața liberă : fericită de astăzi. Partidul ne-a dicat la demnitatea de om, ne-a răspunderi de cetățean chie nouă, femeilor, toate domeniile dePentru condițiile

conducerea înțeleaptă a

sine-au fost create, pentru dragostea nemărginită cu care copiii, tinerii patriei noastre sînt înconjurați, pentru grija cu care li se pregătește viitorul, pentru tot ce alcătuiește viața noastră de astăzi ne exprimăm recunoștința profundă In’" partidul nostru drag, cai" noaște țel mai înalt de și bunăstarea poporu’Cuvintele calde ' adresate în sal»- Consiliului d'de Miniștri,, cut muncii nuri spm în toat' de ir’ țese pli to
1

noastră — se arată în scrisoare — asigură partidul nostru drag, Comitetul său Central și personal pe tovarășul Gheorahe Glm*  ' căsînt hotă'’
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Capitala se pregătește 
să-și întîmpine oaspeții

Minuna) e Bucuțeștiul în aceste zile 
de iunie. Pare o imensă grădină, în- 
cîniînd privirile cu milioanele de 
buchete de flori. Tri limpezimea ceru
lui de vară se ogliridesc parcă clădi
rile înalte, cu fruntea de beton și sti
clă, ce-au împînzit orașul.

De-a. lungul magistralelor și bulevar
delor au apțărut sute de sfegulefe roșii 
și tricolore, clădirile și-au împodobit 
fațadele cu drapele. Flamurile roșii și 
tricolore îmbrățișate parcă în adierea 
ușoară, a vînfului, simbolizează indes
tructibila, frățeasca prietenie dintre po
porul romîn și popoarele sovietice. 
Panouri purpurii ad. înscrise pe ele lo
zinci care exprimă gîndurile și simță
mintele fiecărui om al muncii din pa
tria noastră : „Bine ați venit, oaspeți 
dragi“, „Trăiască prietenia romîno-so- 
vietică.".

Cetățenii ospitalierei noastre Capi
tale se pregătesc să-i întîmpine cu 
dragoste pe solii poporului sovietic, 
constructor al comunisnjului.

Ieri dimineață ne-am oprit pe șani 
fierul Giulești-Stadion, ulnde am în- 
tîlnit forfota^ specifică marilor lu
crări de construcție.. Pînă la sfîrșitul lui 
iunie vor fi date în folosință aici 
aproape 700 de apartamente noi. Pe 
Petre Salzaru, împreună cu echipa de 
zidari pe care o conduce, l-am găsit 
sus, la etajul IV al blocului 9. Cei 
15 tineri care alcătuiesc echipa lucrau 
intens la finisările interioare.

Pentru noi, constructorii, este o

Așteptați Ac întregul popor
Ne pregătim să 

întâmpinăm cu bra
țele deschise, după o veche •■'tradiție 
a poporului nostru, oaspeții dragi 
care ni s-au anunțat : delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, în frunte cu N. S. Hrușciov, 
încercat și neostenit luptător pentru 
pacea lumii, pentru socialism, pentru 
fericirea popoarelor și a oamenilor 
muncii de pretutindeni.

Noi, romînii, știm — și nu vom 
uita niciodată — că în acești ani 
în care poporul nostru, sfărîmînd 
lanțurile robiei, și-a luat în mină 
propria sa soartă, un ajutor nepre
țuit ne-au dat oamenii sovietici, ma
rele Partid Comunist al Uniunii So
vietice, puternicul stat sovietic. îi 
cunoaștem și îi iubim pe oamenii 
sovietici pentru uriașele lor cuceriri 
în toate domeniile de activitate, cu
ceriri care duc înainte istoria ome
nirii, pentru forța lor pusă în slujba 
păcii și progresului social.

Fie-mi îngăduit să amintesc că, 
in timp ce țările capitaliste se cio- 
rovăiesc între ele pentru a-și trage 
flecare mai cu folos spuza pe turta 
sa, țările lagărului socialist pun la 
baza relațiilor între ele principiile 
mărețe ale internaționalismului, 
principiile întrajutorării și sprijinu
lui reciproc. Măreția lagărului nos
tru socialist constă și în lupta noas
tră pentru pace, pentru o lume fără 
arme, pentru conviețuirea pașnică.

Poporul nostru harnic și talentat 
își primește înalții și dragii săi oas

Acad. ZAHARÏA STANCU

CZai «Irațjoste f'rateasca

I

F Termocentrala de la 
- Fînfînele — regiunea 

Mureș-Autonomă Ma
ghiară — este unul din 
nenumăratele obiective 
industriale construite în 
anii puterii populare, 
în munca noastră am 
simțit umărul puternic 
de frate al oamenilor 
soviefici care <ne-au tri
mis utilaje moderne, do
cumentație tehnică, spe
cialiști.

Colectivul nostru a 
j- obținut în ultimul timp 
f succese importante în 
p lupta pentru economii 

și pentru reducerea 
consumului specific de 
combustibil. în activita
tea noastră de zi cu zi, 
ne călăuzește cuvîntul 
partidului, conducătorul 
înțelept al întregului po
por, Alta e acum via
ța noastră. în jurul ter
mocentralei a fost con
struit un adevărat orășel, 
o școală, spital, club, 
cinematograf. Pentru 
buna aprovizionare a 
muncitorilor noștri func
ționează magazine mo
derne. Un număr de

A—S-X

adevărată mîndrie că înalfii oaspeți 
vor avea prilejul să vadă noile blocuri 
și cartiere ale Capitalei, spune Petre 
Solzaru.

într-o sală de lectură a Institutului 
politehnic l-am întîlnit pe Ion Merco- 
re, student al facultăjii de energetică, 
pregăfindu-și viitorul examen.

— Alături de miile de cetăjeni ai Ca
pitalei am să ies în întîmpinarea iu- 
bifilor oaspefi, împreună cu copilul și 
sofia mea. Băiatul meu, deși e încă 
mic, mă întreabă adesea de tovarășul 
Hrușciov, îi recunoaște chipul în foto
grafiile din ziare și „vorbește“' toată 
ziua, la telefonul lui de copil, cu Ga
garin și Tifov. Printre zeci de mii de 
urări care vor fi rostite, vom adresa și 
noi înalților oaspefi un călduros „Bine 
afi venif I"

Pe inginerul șef al uzinelor „23 Au
gust“, tovarășul Petre Turcu, l-am în- 
fîlnif îhtr-unul din sectoarele uzinei, 
stînd de vorbă cu cîfiva muncitori.

— Fiecare dintre miile de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la noi 
așteaptă cu nerăbdare sosirea delega
ției sovietice. Și în uzina noastră se 
văd roadele sprijinului și colaborării 
romîno-sovietice. Zeci de ingineri de la 
„23 August“ și-au făcut studiile în 
U.R.S.S., uzina a primit și primește o 
bogată documenfafie de specialitate 
precum și mașini șl utilaje moderne. 
La rîndul nostru, producem pentru 
Uniunea Sovietică linii de ciment și uti
laje pentru industria chimică.

peți într-unul din 
ceasurile sale de 
mare și frumoasă 
izbîndă, cînd so

cialismul a învins definitiv la orașe și sate. Nu este mult de cînd țără
nimea colectivistă și-a trimis de pe 
toate meleagurile țării reprezentanți 
la sesiunea extraordinară a Marii 
Adzmări Naționale pentru a-și spune 
cuvîntul în problemele vieții și mun
cii sale noi, la care a înțeles să por
nească plină de avînt.

Viața nouă, uriașul șantier .care 
se înalță mereu în țara noastră și 
în celelalte țări socialiste, are nevoie 
de liniște pentru a putea înflori. 
Pacea trebuie apărată și cîștigată în 
folosul tuturor popoarelor, împotriva 
cercurilor agresive, a forțelor înră
ite ale reacțiunii internaționale. Gla
sul Uniunii Sovietice, al tuturor ță
rilor socialiste, acest glas care re
prezintă forța invincibilă a lagărului 
nostru, care este 'de fapt glasul tu
turor oamenilor cinstiți din lumea 
întreagă; cheamă la întrecere paș
nică, cheamă la rațiune. Și pînă la 
urmă glasul rațiunii, interesele po
poarelor vor triumfa.

Cum să nu ne bucurăm noi toți 
cei care muncim în scumpa noastră 
patrie, Republica Populară Romînă, 
că cei mai buni prieteni vor veni 
în țara noastră, ne vor vedea în
făptuirile și, împreună, vom adinei 
și mai mult marea noastră prietenie!

Vă așteptăm iubiți oaspeți sovie
tici, vă așteaptă cu dragoste între
gul nostru popor.

peste 100 de muncitori 
sînt elevi la liceul se
ral.

Acum, în preajma so
sirii în țară a delegației 
sovietice, colectivul de 
muncă al termocentralei 
de la Fînfînele fine 
să-și exprime alături de 
toți oamenii muncii 
sentimentele de dra
goste și prietenie față 
de poporul sovietic.

ION MUREȘAN 
mecanic

IOSIF ERDELYI 
maistru

— l-am cunoscut pe artiștii sovietici 
pe scenele lor, în Capitala U- 
niunii Sovietice și le-am strîns mîna 
cu emoție artistică și cu mîndrie de 
breaslă, de fiecare dată cînd au venif 
să joace pe scenele din fara noastră, 
în turneele lor triumfale, ne spune ar
tistul poporului George Vraca. De fie
care dată, nu i-am cunoscut numai 
pe artiștii sovietici, ci mai ales pe oa
menii sovietici în persoana unor stră
luciți și tot atît de modești reprezen
tanți ai acestui mare popor. Printre ce
tățenii Bucureșfiului care vor întîmpine 
cu entuziasm pe scumpii noștri oas
pefi, voi fi și eu. Sînt pe deplin con
vins că vizita aceasta va contribui și 
mai mult la adîncirea tradiționalei prie
tenii romîno-sovietice.

— în ultimele zile am discutat cu ve
cinele mele despre vizita pe care o 
face în fara noastră delegația sovietică 
în frunte cu tovarășul Hrușciov, ne 
spune mama eroină Aurelia Voican. 
Fiecare mamă găsea cuvinte pline de 
căldură despre lupta nobilă dusă de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
și de guvernul sovietic, de țările noas
tre socialiste pentru apărarea păcii, 
pentru, dezarmare generală și totală. 
Nouă, femeilor, ne este scumpă pacea, 
ne este scump viitorul copiilor noștri. 
Știm bine că acest viitor este apărat 
de puternicul lagăr socialist. Salutăm 
cu însuflețire sosirea scumpilor oas
pefi. Vom primi delegația sovietică cu 
flori, cu dragostea și căldura inimilor 
noastre.

Din toată 
inima

Acad. RALUCA RIPAN 
președintele filialei din Cluj 

a Academiei R. P. Romine

împreună cu întregul nostru po
por, sînt bucuroasă de a ști că țara 
noastră va găzdui în curînd dele
gația de partid și guvernamentală 
sovietică, în frunte cu neobositul 
luptător pentru cauza comunismu
lui și a păcii, tovarășul Hrușciov. 
Marea noastră prietenie cu popoare
le sovietice, unitatea și colaborarea 
multilaterală a țărilor socialiste 
constituie un izvor de forță pentru 
fiece țară în parte, asigurînd avîn- 
tul continuu al economiei și culturii 
lumii socialiste.

Am avut prilejul să vizitez Uniu
nea Sovietică. Străzile Moscovei, ale 
Leningradului, sînt cronica vie a istoriei țării. Gogol a numit edificiile 
Leningradului „cronici din piatră". 
Intr-adevăr, străzile, piețele, casele 
orașului sînt mărturii profund 
evocatoare. Aici, ca și în alte locuri 
ale Uniunii Sovietice, trecutul se 
îmbină cu un prezent măreț, în 
care vezi puterea muncii creatoare 
a omului ce luptă pentru fericirea 
sa. Străbătând orașele sau marile 
uzine sovietice, simți și mai adînc 
inima caldă, prietenească, a construc
torilor comunismului. Te întorci de 
acolo cu sufletul și mintea îmbogă
țite, cu credința întărită în triumful 
păcii și comunismului.

Fără îndoială că delegația sovie
tică ce ne va vizita țara va simți 
aceleași calde sentimente pe care noi 
le-am simțit ori de cîte ori am fost 
în U.R.S.S. Am fi foarte bucuroși 
dacă înalții oaspeți ar vizita și locurile noastre de muncă unde am pu
tea, cu justificată mîndrie, să le a- 
rătăm realizările obținute sub con
ducerea înțeleaptă a. Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Primindu-i cu toată căldura, cu 
brațele deschise, le spunem : „Fiți 
bineveniți în țara noastră, dragi 
prieteni din marea țară a construc
torilor comunismului“.

Cu prilejul semnării Acordului de colaborare culturală între Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria șeful delegației romîne la tratative, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, a oferit un prînz în cinstea delegației R.P.B. Cu același prilej I. Kinov, ambasadorul R.P.B. a oferit un cocteil la reședința sa.
★Nacio Papazov, ministrul învăță- mîntului și culturii al R. P. Bulgaria, șeful delegației guvernamentale bulgare la tratativele cu prilejul încheierii Acordului de colaborare culturală romîno-bulgar, și Ivan Iotov, secretar general al Comitetului pentru prietenie și relații culturale cu străinătatea al R. P. Bulgaria, au făcut vizite tovarășei Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și tov. Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului.în ziua de 16 iunie delegația guvernamentală bulgară a părăsit Capitala. La aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Aurel Măl- nășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. A fost prezent I. Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria, precum și membrii ambasadei R. P. Bulgaria la București.(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
organizata cm prilejul 

aniversării 
lui Gheorghi DimitrovSub auspiciile Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, sîmbătă dimineața a avut loc, în sala „N. Cristea“ din Capitală, deschiderea expoziției organizate cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a nașterii lui Gheorghi Dimitrov.La deschidere au participat I. Popescu-Puțuri, directorul Institutului de istorie a partidului, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Victor Constantinescu, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, activiști de partid, oameni de cultură, ziariști.Au fost de față ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Kinov, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic, precum și delegația guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de Nacio Papazov, ministrul învățămîntului și culturii.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de. Gh. Zaharia, director adjunct al Institutului de istorie a partidului, care a vorbit despre activitatea lui Gheorghi Dimitrov, eminent militant al mișcării muncitorești bulgare și internaționale, luptător neobosit împotriva fascismului și războiului.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Kinov, care a relevat că poporul bulgar păstrează cu profund respect memoria lui Gheorghi Dimitrov și a mulțumit pentru organizarea acestei expoziții, expresie a legăturilor prietenești dintre popoarele romîn și bulgar.Asistența a vizitat apoi expoziția, care ilustrează prin fotografii viața de luptă a strălucitului fiu al poporului bulgar. (Agerpres)
fer doitâ rvcitM exfraordimStagiunea muzicală: începută în toamna trecută cu participarea lui Sviatoslav Rihter în cadrul festivalului și concursului internațional „Geoige Enescu" a fost încununată acum de două recitaluri ale sale. E o mare bucurie a-1 primi pe Rihter de două ori intr-un an — și capitalele multor țări ne-ar invidia — dar acesta este, desigur, un privilegiu al prietenilor. Marele pianist sovietic are aci, printre noi, mii .și mii de prieteni necunoscut!, gata oricînd să lupte pentru bilete la concertele sale. De aceea se poate spune că el a cîn- tat în fața a două mii de reprezentanți ai admiratorilor săi.Dacă la începutul stagiunii Rihter a interpretat „Burleeca” de Richard Strauss, acum el ne-a adus două programe foarte complexe, care au cerut participarea încordată, creatoare a publicului. Pentru aceasta îi mulțumim din plin neîntrecutului artist. In ansamblu, locul cel mai important în aceste programe l-au ocupat lucrările compozitorilor din secolul nostru. Și, în timp ce al doilea recital punea accentul pe latura de desfătare a muzicii, primul — avînd ca puncte centrale sonate de Hindemith și Prokofiev — solicita o mare concentrare de ordin cerebral a publicului.Pentru întîia dată am auzit o lucrare pianistică de Hindemith (proeminent compozitor german contemporan), prezentată nu numai „informativ* *,  nu numai bine, ci extraordinar. Rihter a sculptat-o în sunete de bronz, punind în relief legăturile ei stilistice cu arta gotică. în cantilene, el nu s-a sfiit să sublinieze și înrudirile cu arta marilor compozitori romantici germani.

terpret al lui Piokofiev — o aduce năvalnic spre public, subjugîndu-1 total. Exagerînd energia și contrastele, încordînd arcul la extrem, aci unde tensiunea o permite și o cere, Rihter s-a dovedit din nou a fi un mare regizor al desfășurărilor de forțe. Premeditînd minuțios totul, de la ansamblu pînă la detaliu, acest genial pianist devine spontan în sală (unde el și publicul se sugestionează reciproc), împinge interpretarea la limită, ține auditoriul cu sufletul la gură.La sfîrșitul primului recital, publicul, frămîntat de marea de sunete, era istovit de solicitare, dar abia își deschidea urechea interioară pentru a medita la cele văzute și trăite. *Cel de-al doilea recital, conceput pe itinerariul firesc Schumann, Chopin, Debussy, Skriabin, era destinat, cumva, eă -fie mai „liniștit", mai desfătător, datorită și faptului că a- ceste lucrări erau în mare măsură cunoscute publicului.Dar, iată că chiar de la început ne-a apărut un Schumann foarte neliniștit, nervos. Poezia elegiacă a lui Schumann, principiul melodic mereu prezent la el au fost vădit (și poate excesiv) subordonate unui temperament cît se poate de agitat. Sonata în sol minor a fost cdn- dusă febril de la prima la ultima

Partea a doua a recitalului a fost închinată lui Prokofiev, clasic al muzicii sovietice, compozitor clasic al secolului XX, autorul uneia din cele mal impunătoare opere pianistice din ultimele decenii. După grupa de zece „Viziuni fugitive” în care acțiunea și visulXmîngîierea și grotescul se îmbină-miraculos, după cîteva piese mici (Dans, Vals. Ga- 
yotă), Rihter atacă una din oapo-

Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne
nr.Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, ofițeți și generali !Tovarăși piloți și navigatori, ingineri, tehnicieni și specialiști din aviația militară, de transport, utilitară, sanitară și sportivă !Astăzi sărbătorim Ziua aviației Republicii Populare Romîne în condițiile cînd în patria noastră socialismul a învins definitiv la orașe și ■ sate.Ca rezultat al mărețelor succese obținute de oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă a P.M.R., aviația patriei noastre — continuatoarea unor bogate tradiții legate de începuturile aviației mondiale — a cunoscut o puternică dezvoltare.Crește continuu aportul aviației de transport și utilitare în înfăptuirea sarcinilor economice. Personalul a)viației sanitare își îndeplinește cu abnegație misiunea nobilă de a contribui la îngrijirea sănătății oamenilor muncii. Zi de zi își perfecționează măiestria lor aviatorii sportivi și de performanță ; ei reprezintă cu cinste culorile patriei noastre în concursurile aviatice internaționale.Aviatorii militari obțin noi și importante succese în

24 ...............întărirea capacității de luptă a unităților, de aviație. Sarcina personalului aviației militare și a întregii noastre armate constă în perfecționarea neîncetată a măiestriei de luptă pentru a fi gata oricînd ca, împreună cu armatele statelor socialiste frățești, parti-, cipante la Tratatul de la Varșovia, să apere cuceririle revoluționare și munca pașnică constructivă a poporului nostru, integritatea lagărului socialist și pacea în lume.Cu prilejul Zilei aviației Republicii, Populare Romîne, felicit întregul personal al aviației civile și militare și-i urez noi succese în munca pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i stau în față.Trăiască aviația Republicii Populare Romîne !Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă!
Ministrul forțelor armate ale 

Republicii Populare Romîne 
General de armată IEONTIN SÄLÄJAN

Operatorul de serviciu la stație se
siză un impuls pe ecranul radiolocato
rului. O luminiță mică, fluorescentă, de 
mărimea unui bob de mei.

— Țintăl
Datele sînt determinate și transmise 

cu repeziciune, la punctul de coman
dă. Aici, membrii echipei de „luptă" 
urmăresc cu atenție pe planșetă dru
mul țintei.

Căpitanul Ambruș Anton, navigato
rul de la planșetă, mînuiește rigla de 
calcul.

Se așteaptă ordinele comandantului.
Acesta privește încă o rlată harta 

cu previziunile meteorologice: acope
rire zece pe zece, nori cumulonimbi, 
averse de ploaie. Un pilot, întors de 
cîteva minute din zbor, raportase: pla
fon de nori ionizați, cu baza inferioară
— o mie cinci șute de-metri, iar cea 
superioară — zece mii de metri. încă 
un element îl preocupă pe comandant: 
înălțimea țintei. I se raportează prompt: 
treisprezece mii cinci sute de metri.

Toate acestea s-au petrecut în cîteva 
secunde, timp în care comandantul 'a 
și hotărîf pilotul care urmează să'exe- 
cufe interceptarea.

Primul ordin pleacă prin undele ra-. 
dio spre start:

— 936 în avlonl
— ...'nțelesl
Al doilea ordin, către navigator:
— Aliniament de interceptare P...

— B...
în negura care cuprinde aerodromul, 

pe pistă strălucesc doar mărgelele mul
ticolore ale balizajului, lămpile por
tative ale tehnicienilor. în jurul apa
ratului, pregătit din timp pentru mi
siune, e forfotă. Ofițerul tehnic, loco
tenentul major Balica Petre, cunoscut 
pe aerodrom ca unul dintre cei mai 
pricepuți tehnicieni, prinde ultima ca
taramă la parașuta pilotului. La unul 
din planurile păsării argintii, mecani
cul avionului, caporalul Georgescu Ma

fe-Xar-;-.’'" ' ■■■’ ---- -4

doperele lui Prokofiev : „Sonata nr. 6*.In această sonată scrisă în perioada sa sovietică, de deplină maturitate, de largă cuprindere a vieții, Prokofiev își desfășoară din plin aripile. E un Prokofiev clocotitor de energie, cutezător și adînc. Pianul are aici mlădierea mătăsii, dai de cele mai multe ori sonata pare construită din beton. în secolul XX se reia o tradiție beethoveniană pe care Rihter — cel mai complet in-
PRIN SĂLILE DE CONCERT 

rin, așteaptă ordinul de scoatere a ca
lelor ce țin avionul pe loc.

Motorul e în plin. Se face ultima 
verificare înainte de decolare. Totul 
funcționează perfect.

— Sînt 936... Permiteți rulajul în 
start...

— Permitl
Silueta zvelfă a avionului alunecă 

vertiginos pe panglica de beton a 
pistei și, înainte de a ajunge la ca
pătul ei, se îndreaptă ca o săgeată, 
pe un unghi apropiat de verticală, spre 
bolta smolită a cerului.

De Ia punctul de comandă se aude 
în casca pilotului:

— 936... Aici Brazda... Control ra- 
diol

— Sînt 936... Te aud foarte bine!
Și avionul urcă, urcă mereu stăpînit 

cu măiestrie de maiorul Roșea Victor, 
pilot clasa l-a,

Cîf a trecut de la decolare?
Puțină vreme.
în căștile pilotului se aude deodată 

mesajul pămîntului, al tovarășilor care 
îi călăuzesc zborul în oceanul de nori 
și deasupra lor.

— 936... 936... aici Brazda... Dă-mi 
înălțimea.

— Sînt 936... Am 12 500.
— Urcă la 14 000... Cap compas 

270.
— Am înțeleși
înălțimea ordonată a fost atinsă. A- 

vionul își capătă poziția orizontală șl 
se îndreaptă cu viteză supersonică spre 
direcția indicată.

...Pe planșeta punctului de comandă 
apar elemente noi: ținta își schimbă 
direcția și înălțimea. îh același timp, 
pilotul raportează că se găsește dea
supra punctului ordonat. Navigatorul 
de la tub, căpitanul Brafu Eremia, in
tră în legătură cu pilotul. Urmează 
dirijarea la țintă, momentul cel mai 
dificil din lucrul echipei de luptă din 
punctul de comandă.

măsură, ținînd iar auditoriul într-o stare de permanent nectstîmpăr interior. La fel și în „Carnavalul vie- nez", unde în suita de imagini și stări s-a simțit meieu „zbaterea înainte".„Poloneza-fantezie" de Chopin și „Stampele” lui Debussy au constituit o trecere treptată, o colorare tot mai intensă a emoției spre Sonata nr. 5 de Skriabin, care avea să fie culminația furtunoasă a seriif „Stampele" erau o canava pe caré Rihter a brodat în voie fire de ,e- moție gingașă, muiate în culoare — în chiar clipa aceea.Prezența în program a sonatei a 5-a de Skriabin ne face să reamintim că din păcate acest mare compozitor este încă atît de puțin cunoscut la noi. în Uniunea Sovietică opera sa a devenit de mult parte integrantă a repertoriului artistic și pedagogic.Skriabin a fost un vizionar ; cîn- tările sale cosmice au devenit în bună măsură reale astăzi ; „Prome- teu", „Poema extazului", „Spre flacără'' își croiesc drum spre auditoriul contemporan. Muzica sa se înrădăcinează în viață, în cultura muzicală, devine tot mai populară. Skriabin preamărește forța de ciea- ție a omului, căreia îi atribuie e- nergii vulcanice.Vulcanică a fost și sonata a 5-a în interpretarea lui Rihter. Dezlănțuiri de fulgere transformau pianul în- tr-un izvor perpetuu și mereu surprinzător de energii uriașe.Ascultîndu-1 din nou pe Rihter, am înțeles încă odată că pianul este pentru el în sensul propriu un 
instrument, instrumentul unei colosale desfășurări de energie, modul de exprimare a unei mărețe pledoarii, cîmpul pe care așterne o infinitate de culori.Rihter, artist în furtunoasă și dialectică evoluție, pleacă de la noi lăsîndu-ne cu dorința vie de a-1 avea oaspete și în stagiunea viitoare. Recitalurile sale au trezit ca întotdeauna o sete cumplită de a-1 auzi cît mai des.

ANATOL VIERU

— 936, sînt Brazda... Dreapta la co
mandă... Cap compas 360,

Nocturnul vînăfor, care străbate sin
guratic, în miez de noapte stratosfera, 
recunoaște din emoția glasului care 
transmite ordinul că ținta e undeva a- 
proape. Acum, cînd secundele sînt 
numărate pînă la momentul intercep
tării, simte aproape pe toți acei care 
de la sol îl întovărășesc în cutezăto
rul zbor și încrederea în exactitatea 
datelor transmise îi dau forțe proas
pete.

— 936... sînt Brazda... Ținta vine din 
dreapta.

Vînătorul slrînge manșa cu putere 
în palme. Om și aparat sînt. un tot. 
Băiăiie inimii pilotului se contopesc c.u 
vuietul miilor de cai putere, iar vo
ința omului se transmite avionului, care 
execută ascultător comenzile. Cînd pe 
tubul radiolocatorului de la bord a- 
pare semnalul luminos, e! raportează:

— Sînt 936 văd ținta... Intru la 
„atac".

Și, în aceeași clipă de intensă în
cordare, cu hofărîrea fermă de a lovi 
din prima rafală ținta, maiorul Roșea 
apasă pe bufonul de declanșare a fofo- 
mitralierii.

...Exercițiul s-a terminat cu succes. 
Cei din punctul de comandă, în frun
te cu comandantul, ca și cei de la 
start, și în primul rînd tehnicul de 
avion și mecanicul, care au urmărit 
— unii la planșetă, alții cu gîndul — 
zborul tovarășului lor, își manifestă 
admirația pentru modul cum a acțio
nat pilotul.

Maior I. STOICA

Adunarea festivă 
cu prilejul Zilei aviatici Cu prilejul Zilei aviației R. P. Romîne, sîmbătă după-amiază a avut loc în sala Teatrului C.C.S. o adunare festivă.La adunare au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Forțelor Armate ale R. P. Romîneși Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, ai Biroului comitetului orășenesc București al P.M.R., generali, ofițeri ai forțelor noastre armate, reprezentanți ai C.C. al U.T.M., ai U.C.F.S., oameni ai muncii.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de general colonel Ion Tuto- veanu, adjunct al ministrului forțelor armate ale R. P. Romîne.Despre 'importanta Zilei aviației R. P. Romîne a vorbit ' generalul locotenent Ion lonită, Comandantul Apărării Antiaeriene a Teritoriului.O echipă artistică ostășească, laureată a celui de-al XI-lea Concurs al echipelor artistice ostășești, a prezentat un program artistic.Adunări consacrate Zilei aviației R. P. Romîne au avut loc și în alte orașe din țară.
Extinderea mecanizării 
în portul Constanțaîn vederea mecanizării operațiunilor de încărcare-descărcare și ■transport, în docurile portului Constanta s-au dat în exploatare anul acesta încă 4 autostivuitoare de mare capacitate, 20 transportoare pentru manevrarea mărfurilor în magazii, 10 remorci, numeroase autocare etc.Mai bine de 60 la sută din volumul de muncă pentru manipularea mărfuriloi’ din port este astăzi mecanizat. Ritmul operațiunilor portuare a crescut. Astfel, au fost manipulate cu 400 000 tone mărfuri- mai mult ca în 1961, iar la traficul de mărfuri s-a înregistrat o creștere de 26 la sută în primele 5 luni, ale acestui an.



Nr. 5562 SCÎNTEIA
Principiile fundamentale ale diviziunii internationale

socialiste a muncii
I

După cum s-a anunțat în Comunicatul dat publicității la 9 iunie, 
în zilele de 6 și 7 iunie 1962 a avut loc la Moscova Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor 
participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Consfătuirea a aprobat „Principiile fundamentale ale diviziunii 
internaționale socialiste a muncii", elaborate de sesiunea a XV-a a 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, și le-a recomandat ca 
bază pentru alcătuirea unui program eficient de perspectivă în 
domeniul colaborării economice între țările membre ale C.A.E.R.

Publicăm mai jos textul integral, aprobat de Consfătuire.

tor important al progresului econo- tă în prezent o puternică înrîurire mic și politic de sine stătător al ti- asupra întregii dezvoltări mondiale, nerelor state naționale. devine factorul hotărîtor al progre-Sistemul mondial socialist exerci- sului societății umane.

1. Comunitatea țărilor socialiste și diviziunea 
internațională socialistă a muncii

2. Coordonarea planurilor economiei 
naționale—principalul mijloc de dezvoltare 

cu succes și de adîncire a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii

Sistemul mondial socialist constituie o comunitate socială, economică și politică a popoarelor libere și suverane, care pășesc pe calea socialismului și comunismului, unite prin interesele și țelurile lor comune, prin legăturile indestructibile ale solidarității socialiste internaționale.Necesitatea unei strînse uniri a țărilor socialiste într-un sistem unic este determinată de legile obiective ale dezvoltării economice și politice.Comunitatea statelor socialiste se sprijină pe o bază economică de a- celași tip, creată în fiecare țară — proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție, pe o orîndui- re de stat de același tip — puterea poporului în frunte cu clasa muncitoare, pe o ideologie unică — mar- xism-leninîsmul.Eforturile unite ale popoarelor comunității socialiste sînt îndreptate spre construirea socialismului și comunismului, spre avîntul puternic al economiei fiecărei țări și prin a- ceasta, al întregului sistem în ansamblul său, spre apărarea cuceririlor revoluționare împotriva atentatelor reacțiunii imperialiste, spre a- sigurarea unei păci trainice între popoare. Sistemul mondial socialist a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale.Unirea strînsă a statelor socialiste într-un singur lagăr, unitatea lui tot mai puternică și forța lui mereu crescîndă asigură victoria deplină a socialismului și comunismului în cadrul întregului sistem.Comunitatea țărilor socialiste își realizează țelurile printr-o colaborare multilaterală politică, economică și culturală. In această colaborare toate țările socialiste se călăuzesc în mod riguros după principiile egalității depline în drepturi, respectării reciproce a independenței și suveranității, întrajutorării frățești și avantajului reciproc. In lagărul socialist nimeni nu are și nu poate avea nici un fel de drepturi deosebite sau privilegii. Respectarea principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului socialist constituie o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea cu succes a sistemului mondial socialist.După cum a prevăzut V. I. Lenin, țările socialismului victorios își e- xercită principala înrîurire asupra mersului dezvoltării sociale mondiale, în primul rînd prin construcția economică. Datorită avantajelor noii orînduiri sociale, participării active a maselor de oameni ai muncii la construirea socialismului și comunismului sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești, prieteniei de nezdruncinat și colaborării frățești, țările socialiste au obținut într-o perioadă istorică scurtă se creatoare fără precedent meniul producției, științei și cii, al ridicării nivelului de oamenilor muncii.In fiecare stat socialist serează planuri naționale de dezvoltare a economiei, pe baza condițiilor concrete ale țării respective, a sarcinilor politice și economice trasate de partidele comuniste și muncitorești și ținînd seama de nevoile și posibilitățile tuturor țărilor socialiste. Noua orînduire socială permite să se îmbine în mod organic dezvoltarea economiei naționale cu dezvoltarea și întărirea sistemului economic mondial socialist în ansamblu. Succesele întregului sistem mondial socialist depind de contribuția fiecărei țări.Țările socialiste consideră ca o datorie a lor internaționalistă să-și îndrepte eforturile spre asigurarea unui ritm înalt de creștere a producției industriale și agricole în fiecare țară, potrivit cu posibilitățile existente, spre egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică, spre îndeplinirea cu succes a sarcinii de a depăși sistemul mondial capitalist în ceea ce privește volumul absolut al producției industriale și agricole și de a întrece apoi țările capitaliste cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, în ceea'ce privește producția pe locuitor și nivelul de trai al oamenilor muncii.îndeplinirea acestor sarcini impune desfășurarea maximă a capacităților creatoare și a inițiativei poporului fiecărei țări socialiste, dezvoltarea industrială a tuturor țărilor socialiste, ridicarea prin toate mijloacele a productivității muncii sociale, progresul tehnic continuu, îmbunătățirea permanentă a practicii gospodăririi planificate, folosirea experienței colective, lărgirea și întărirea colaborării economice între țările socialiste. îmbinarea eforturilor pentru dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări socialiste cu eforturile comune pentru întărirea și lărgirea colaborării și întrajutorării economice, iată care este calea principală a avîntului continuu al economiei socialiste mondiale.Intre țările socialiste s-au statornicit și se perfecționează diferite forme de colaborare și întrajutorare economică : coordonarea planurilor economiei naționale ; specializarea și cooperarea în producție ; comerțul socialist internațional ; acordarea de credite ; ajutorul tehnic și colaborarea tehnico-științifică ; colaborarea în construcția unor obiective economice, în valorificarea resurselor naturale etc. De asemenea,

succe- în do- tehni- trai alelabo-

bazele econo- întăritse perfecționează continuu organizatorice ale colaborării mice a țărilor socialiste ; s-a organul colectiv pentru organizarea acestei colaborări — Consiliul de A- jutor Economic Reciproc.Consolidarea și lărgirea relațiilor economice ale țărilor socialiste vor contribui la dezvoltarea tendinței obiective — arătate de V. I. Lenin — de creare, în viitor, a unei economii comuniste mondiale reglementate după un plan unic de către oamenii muncii victorioși.în procesul colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor socialiste se statornicește un nou tip de diviziune internațională a muncii.în opoziție cu diviziunea internațională capitalistă a muncii — care exprimă relații de exploatare a celui slab de către cel puternic, se formează în mod spontan, în condițiile luptei ascuțite de concurență și ale expansiunii monopolurilor capitaliste, adîncește tot mai mult inegalitatea nivelurilor de dezvoltare economică și duce la formarea unei structuri anormale, unilaterale a economiei țărilor slab dezvoltate — diviziunea internațională socialistă a muncii se realizează în mod conștient și planificat, potrivit eu interesele vitale și sarcinile dezvoltării armonioase și multilaterale a tuturor țărilor socialiste, duce la întărirea unității lor.Diviziunea internațională socialistă planificată a muncii contribuie la folosirea maximă a avantajelor sistemului mondial socialist, l la stabilirea unor proporții juste în economia națională a fiecărei țări, la repartizarea rațională a forțelor de producție pe scara sistemului mondial socialist, la folosirea eficientă a resurselor materiale și de muncă, la întărirea capacității de apărare a lagărului socialist. Diviziunea muncii trebuie să asigure în mod cert fiecărei țări socialiste desfacerea produselor specializate și procurarea materiilor prime, materialelor, utilajelor și altor mărfuri necesare.Diviziunea internațională socialistă a muncii are ca scop să sporească eficiența producției sociale, să contribuie la realizarea unui înalt ritm de creștere a economiei și bunăstării oamenilor muncii din toate țările socialiste, la industrializarea țărilor socialiste și înlăturarea treptată a diferențelor formate în cursul istoriei între nivelurile lor de dezvoltare economică, la crearea bazei materiale pentru trecerea lor la comunism mai mult sau mai puțin în același timp, în limitele aceleiași epoci istorice.Astfel diviziunea internațională socialistă a muncii contribuie în fiecare etapă istorică la realizarea principalelor sarcini care stau în fața fiecărei țări socialiste în parte și a întregului sistem mondial socialist în ansamblu.Diviziunea internațională socialistă a muncii se înfăptuiește ținîn- du-se seama de diviziunea mondială a muncii. Dezvoltînd relațiile lor e- conomice cu toate țările lumii, țările socialiste consolidează prin a- ceasta baza materială pentru coexistența pașnică a celor două sisteme social-economice mondiale.Inițiatorii și organizatorii diviziunii internaționale socialiste a muncii sînt partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste. Dezvoltarea și perfecționarea diviziunii internaționale socialiste a muncii constituie) o parte integrantă a politicii economice, științific fundamentate, a acestor 'partide.Țările socialiste au realizat un progres considerabil în dezvoltarea diviziunii internaționale a muncii. Potrivit cu recomandările Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, se lărgește specializarea și cooperarea internațională în producția construcțiilor de mașini, a industriei chimice, a unor produse siderurgice și ale metalurgiei neferoase și a altor ramuri industriale. Volumul livrărilor reciproce de mărfuri între țările socialiste înregistrează lin înalt ritm de creștere : în 1960 el a sporit de peste 3 ori în comparație cu 1950. După Consfătuirea din mai 1958 a reprezentanților partideloi- comuniste și muncitorești din țările participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, a fost dezvoltată în continuare coordonarea planurilor economiei naționale, care constituie principala formă de colaborare economică între țările socialiste.Totodată sistemul mondial socialist dispune de posibilități favorabile pentru organizarea unei diviziuni mai adînci a muncii între țările care fac parte din acest sistem, și anume, pentru specializarea și cooperarea lor în producție și pentru o mai bună folosire a avantajelor acestora. Posibilități deosebit de mari în această privință se creează prin e- laborarea unor planuri de lungă durată de dezvoltare a economiei naționale a țărilor socialiste.Sistemul mondial socialist contribuie în mod activ la statornicirea în practica relațiilor economice internaționale a principiilor suveranității și egalității, avantajului reciproc și prieteniei între popoare. Lărgirea colaborării economice între statele socialiste și țările Asiei, A- fricii și Americii Latine, bazată pe aceste principii, constituie un fac-

Experiența dezvoltării sistemului economic mondial socialist ne arată că, în etapa actuală, principalul mijloc de adîncire planificată a diviziunii internaționale socialiste a muncii și de unire cît mai strînsă a eforturilor în producție ale țărilor socialiste îl constituie coordonarea planurilor economiei naționale.Coordonarea planurilor este activitatea de planificare comună, liber consimțită, a statelor socialiste, îndreptată spre folosirea maximă a avantajelor politice și economice ale sistemului socialist, în vederea asigurării victoriei cît mai rapide a socialismului și comunismului. Ea contribuie la înfăptuirea politicii partidelor comuniste și muncitorești, care se întemeiază pe principiile științifice ale marxism-leninismului, pe analiza profundă a posibilităților și necesităților dezvoltării economiei.După cum arată experiența colaborării economice a țărilor membre ale C.A.E.R., coordonarea planurilor trebuie îndreptată spre realizarea următoarelor principii obiective, strîns legate între ele, ale dezvoltării diviziunii internaționale socialiste a muncii :— o justă evaluare a proporțiilor obiectiv necesare pentru dezvoltarea economică a fiecărei țări și a sistemului mondial socialist în ansamblu, care să contribuie la realizarea e- chilibrului în economia fiecărei țări ;— asigurarea unei înalte eficiențe economice a diviziunii internaționale socialiste a muncii, care își găsește expresia în ritmul rapid de creștere a producției și în satisfacerea cît mai deplină a nevoilor populației din fiecare țară cu cheltuieli minime de muncă socială ;— asigurarea îmbinării specializării internaționale a producției cu dezvoltarea complexă (multilaterală) a economiei fiecăreia din țările socialiste, în vederea folosirii cît mai depline și mai raționale, în toate țările, a premiselor naturale și economice ale producției, inclusiv a resurselor de muncă ;— lichidarea treptată a diferențelor formate în cursul istoriei între nivelurile de dezvoltare economică ale diferitelor, țări, în primul rînd prin industrializarea țărilor cu nivel relativ scăzut de dezvoltare economică și prin folosirea la maximum a posibilităților interne ale fiecărei țări și a avantajelor sistemului mondial socialist.Coordonarea planurilor economiei naționale face posibilă menținerea unei concordanțe permanente între nevoile sociale mereu crescînde și cu o structură în continuă schimbare și dezvoltarea producției materiale în fiecare țară și în întregul sistem mondial socialist.Coordonarea planurilor economiei naționale trebuie să cuprindă, în primul rînd, principalele ramuri (produse) ale producției în care specializarea și cooperarea internațională, datorită unor condiții obiective, au și vor continua să aibă un rol crescînd, precum și transportul care deservește schimbul internațional de mărfuri.Coordonarea planurilor va căpăta o importanță tot mai mare pentru lărgirea și întărirea legăturilor dintre economiile naționale ale țărilor socialiste, pentru asigurarea reproducției lărgite planificate în fiecare țară și implicit în întregul sistem mondial socialist. Legătura reciprocă dintre economiile diferitelor țări, care rezultă din diviziunea

muncii, trebuie să fie trainică stabilă, întrucît nerealizarea chiar și de către o singură țară, duce în mod inevitabil la nerealizarea ritmului și în economia altor țări socialiste.La coordonarea planurilor economiei naționale trebuie să se țină seama,-în cea mai mare măsură posibilă, de necesitatea de a asigura, în cadrul sistemului mondial socialist, producția în cantități suficiente a principalelor produse pentru satisfacerea nevoilor țărilor socialiste, ținînd seama de dezvoltarea continuă a comerțului lor cu alte țări.Proporțiile și direcțiile diviziunii internaționale a muncii care asigură o cît mai mare eficiență a producției sociale în fiecare țară socialistă și în întreg sistemul mondial socialist, se schimbă sub influența a numeroși factori și în primul rînd sub influența progresului tehnic. Luarea în considerare a principalelor tendințe ale dezvoltării tehnice și a rezultatului lor economic constituie un element foarte important în elaborarea de către aceste nurilor de perspectivă și narea lor.O metodă importantă

și ei,

țări a plain coordo-coordo- naționa-

ul-

a nării planurilor economiei le, a specializării și cooperării în producție între țările socialiste, o constituie elaborarea în comun a datelor ^.cu privire la producția și consumul principalelor produse în întregul lagăr socialist sau într-un grup de țări interesate, întocmirea calculelor economice de sinteză, a analizelor și variantelor de soluționare a diferitelor probleme economice. La coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale trebuie de asemenea să se țină seama de necesitatea de a asigura e- chilibrarea balanțelor de plăți.O mare importanță pentru dezvoltarea cu succes a diviziunii internaționale socialiste a muncii au rezervele materiale rezervelor face mice între țări și mai stabile.Ridicarea continuă a eficienței coordonării presupune ca aceasta :—. să se realizeze atît în mod bilateral cît și multilateral. Totodată trebuie avut în vedere că în viitor importanța coordonării multilaterale va crește ;— să cuprindă în primul rînd planurile de perspectivă, ceea' ce permite să se prevadă schimbările necesare în structura, tehnica producției etc., în vederea adîncirii și perfecționării diviziunii internaționale socialiste a muncii ;— să aibă loc în cursul întocmirii planurilor de către diferitele țări ;— să prevadă măsuri care să asigure îndeplinirea de către fiecare țară a obligațiilor stabilite de comun acord în ce privește volumul și termenele livrărilor reciproce, calitatea și nivelul tehnic al produselor livrate etc. ;— să prevadă măsurile comune ale unor țări pentru rezolvarea unor probleme economice și tehnice importante.Coordonarea tot mai adîncă a planurilor economiei naționale ale țărilor socialiste presupune realizarea unității principiilor metodologice fundamentale de catorilor de plan tistică în aceste pe această bază, indicatorilor menționați.

e- să a

nationale. Existența ca legăturile econo- să fie mai trainice

elaborare a indi- și de evidentă sta- țări și asigurarea, a comparabilității
3. Principalele direcții ale diviziunii 

raționale a muncii în cele mai importante 
ramuri de producțiePerfecționarea continuă a diviziunii internaționale socialiste a muncii pe baza coordonării planurilor presupune dezvoltarea accelerată a formelor ei înaintate, ca specializarea și cooperarea în producție în cadrul lagărului socialist. Specializarea interstatală înseamnă concentrarea producției unor produse de același fel în una sau în cîteva țări socialiste, în vederea satisfacerii nevoilor țărilor interesate, ridicarea în legătură cu aceasta a nivelului tehnicii și organizării producției, precum și statornicirea unor relații e- conomice stabile producție între internațională a urmare sporirea țului de cost, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și a caracteristicilor lor tehnice.Ca factori activi ai progresului tehnic, specializarea și cooperarea internațională în producție contribuie la dezvoltarea industrială rapidă a tuturor țărilor socialiste.. Specializarea și cooperarea internațională au o mare importanță e- conomică pentru dezvoltarea tuturor ramurilor îndeosebi strucțiilor chimice, a neferoase.te fi realizată asimilarea rapidă a celor mai noi tipuri de produse, legate de orientările moderne ale progresului tehnic. * - —O premisă deosebit de importantă a adîncirii în continuare a specializării și cooperării o constituie aplicarea pe scară largă a normalizării, tipizării și standardizării, atît

și a cooperării în țări. Specializarea producției are ca ei, reducerea prc-

în interiorul țărilor, cît și- pe scară internațională, în primul rînd la materialele, piesele, subansamblu- rile și produsele finite pentru care este indicat să se organizeze producția de masă și în serii mari, în vederea satisfacerii nevoilor mai multor țări.Principalele condiții pentru dezvoltarea în direcții cît mai raționale a diviziunii internaționale a muncii în ramurile de materii prime, energetice și de combustibil și pentru asigurarea unui înalt ritm de creștere a acestora sînt :— lărgirea bazei proprii de materii prime și energetice, în primul rînd prin intensificarea și sporirea eficienței lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, efectuate, în caz de nevoie, prin eforturile comune ale mai multor țări în diferite sectoare mari, cu perspective ;— dezvoltarea prin toate mijloacele, în toate țările, a extracției de materii prime deficitare în lagărul socialist, ținînd seama de condițiile naturale și economice ;schimbul de experiență tehnică înaintată în domeniul extracției și folosirii economicoase a diferitelor materii prime, al sporirii coeficientului de extracție a substanțelor minerale utile din zăcămintele în exploatare și al ridicării randamentului de extracție a componenților utili din materiile prime extrase ;— sprijinul reciproc în dezvoltarea ramurilor industriale producătoare de materii prime, în special prin participarea financiară a statelor interesate în obținerea de produse ale acestor ramuri ;— dezvoltarea tehnicii In dome-

niul extracției de combustibili și materii prime, precum și în acela al producției materialelor de construcții, în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, a îmbunătățirii calității combustibililor și materialelor existente și a introducerii unor noi tipuri de combustibili și materiale, îndeosebi a celor sintetice ;— folosirea complexă a resurselor hidraulice ale acestor țări în vederea dezvoltării energeticii și a transportului pe apă, precum și a irigațiilor și îmbunătățirilor funciare.Eficiența folosirii resurselor de materii prime și energetice depinde în mare măsură de cheltuielile de transport pentru aducerea materiilor prime la locul de consum. Reducerea acestor cheltuieli se poate obține prin :— prepararea materiilor prime chiar la locul de extracție ;— prelucrarea materiilor prime, în special în apropierea locului de extracție, pînă la un asemenea grad, care să asigure cheltuieli minime pentru producție și transportul terior, potrivit cu condițiile și voile țărilor respective, pe baza țelegerii între ele ;— dezvoltarea celor mai eficiente feluri de transport, în special a liniilor de transport de energie electrică și a transportului prin conducte, ridicarea continuă a nivelului tehnic și a productivității tuturor felurilor de transport.La coordonarea planurilor de dezvoltare a principalelor ramuri ale economiei naționale a țărilor este, de asemenea, indicat să se pornească de la următoarele :a. Diviziunea internațională socialistă a muncii în ramurile producătoare de combustibili și energie se va adînci tot mai mult și va avea un rol din ce în ce mai mare în satisfacerea nevoilor de energie ale țărilor socialiste. Ea presupune :— dezvoltarea, în întregul lagăr socialist, a producției de energie lectrică într-un ritm înalt, care depășească ritmul de dezvoltare industriei ;— dezvoltarea ramurilor industriale cu mare consum de energie în primul rînd în >apropierea surselor de energie ieftină, astfel ca să se reducă pierderile de energie e- lectrică și să se realizeze economii la construirea liniilor electrice de transport ;— reducerea transporturilor de cărbuni energetici în măsura în care devine mai rentabilă înlocuirea lor cu transmiterea directă a energiei electrice prin cabluri ;trecerea treptată la interconectarea sistemelor energetice ale unor grupuri de țări, ca una din principalele direcții înaintate ale diviziunii și cooperării muncii sociale în lagărul socialist. Interconectarea sistemelor energetice ale țărilor socialiste presupune lărgirea colaborării în domeniul livrărilor reciproce de energie electrică, precum și în construcția de mari capacități e- nergetice și linii de transport de energie electrică.Direcțiile diviziunii internaționale socialiste a muncii în acest domeniu se pot schimba ca urmare a descoperirii unor noi feluri sau surse de energie, accesibile tuturor țărilor, precum și datorită modificării radicale a metodelor de folosire a așa-ziselor surse clasice de energie.b. Dezvoltarea diviziunii internaționale socialiste a muncii în domeniul metalurgiei trebuie să contribuie în cea mai mare măsură la creșterea rapidă a producției de metale feroase și neferoase în sortimentul necesar pentru satisfacerea nevoilor crescînde ale țărilor, precum și la reducerea cheltuielilor necesare pentru producția de metal.Diviziunea muncii în industria metalurgică este determinată de necesitatea dezvoltării acestei ramuri în toate țările socialiste, în funcție de existența materiilor prime, a combustibilului tehnologic și a surselor energetice, sau de posibilitatea unui import rațional de materii prime din alte țări. Este indicat ca metalurgia cu ciclu complet să se dezvolte în primul rînd în țările care sînt asigurate complet sau în- tr-o măsură mai mare cu minereu și combustibil tehnologic puțin cu una din aceste prime de bază.Ca urmare a dezvoltării nii internaționale socialiste cii în domeniul siderurgieial extracției materiei prime metalurgice) crește, pînă la proporții optime posibile, ponderea semifabricatelor și a produselor finite (fontă, laminate, țevi etc.) în schimbul internațional de mărfuri din ramură industrială.Este indicat ca diviziunea în industria metalurgică să lizeze astfel, încît să contribuie la o mai mare concentrare și la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-eco- nomici ai activității industriei metalurgice în țările socialiste.Totuși, ca urmare a lărgirii permanente a sortimentului de produse finite siderurgice și ale metalurgiei neîeroase, precum și a necesarului diferit al industriei moderne, în felurite profile de laminate, mărci de oțel și metale neferoase, este indicată îmbinarea optimă a marilor combinate metalurgice cu întreprinderi sau secții de capacitate medie și mică, care să corespundă nivelului tehnic modern și să fie destinate producției unor partide mici de produse finite.Pentru asigurarea unor serii optime de fabricație și, prin aceasta, 
a folosirii cît mai eficiente a uti-

lajelor de laminare în toate țările, sînt indicate de laminate schimbul deîn vederea tru economisirea de ' metal în construcțiile de mașini și în alte ramuri, este necesară lărgirea considerabilă a producției oțelurilor de calitate, a tablei, țevilor, profilelor îndoite și a altor profile moderne de laminate, pe baza specializării internaționale.c. Este indicat ca producția de produse chimice, în special de mase plastice și de alte materiale sintetice, precum și cea de îngrășăminte minerale, să fie dezvoltată într-un ritm accelerat în toate țările socialiste.Fiecare țară își dezvoltă producția de produse chimice folosind cu precădere materii prime proprii. Paralel cu aceasta, se dezvoltă și producția produselor din materii prime a căror folosire este avantajoasă chiar în condițiile transportului la distanțe mari, prelucrarea acestor materii prime asigurînd valorificarea lor complexă.Lărgirea sortimentului produselor industriei chimice și necesitatea creării unor mari unități de producție presupun adîncirea specializării internaționale și a colaborării economice în această ramură și în primul rînd în producțiile care necesită investiții mari și utilaje speciale, precum și un schimb de sortimente de produse fabricate (colo- ranți, reactivi chimici, preparate farmaceutice etc.)d. Industria constructoare de mașini se dezvoltă în toate țările socialiste, folosind avantajele specializării și cooperării internaționale. La înfăptuirea specializării trebuie să se țină seama de necesitatea creșterii accelerate a construcțiilor de mașini în țările în care această ramură este relativ mai puțin dezvoltată.Sporirea volumului producției industriei constructoare de mașini, concomitent cu apariția de noi ramuri de producție și produse, lărgi-, rea continuă a sortimentului și ridicarea nivelului tehnic al produselor fabricate, necesită o adîncire continuă a specializării și cooperării internaționale în această ramură. Specializarea și cooperarea constituie o condiție importantă pentru introducerea rapidă a tehnologiei înaintate, pentru mecanizarea și automatizarea completă a producției, pentru asimilarea în cadrul lagărului socialist a producției întregii nomenclaturi de mașini moderne din punct de vedere tehnic și pentru continua lor perfecționare tehnică.Specializarea producției de mașini între țările socialiste nu trebuie să se limiteze la anumite produse sau tipo-dimensiuni. Este indicat ca, în perspectivă, principala atenție să fie concentrată asupra specializării pe principalele grupe și tipuri de produse ale industriei, constructoare de mașini (cu construcție și tehnologie similară), precum și asupra specializării și cooperării în fabricarea de utilaje complete și de utilaje pentru linii întregi de producție. Aceasta creează condiții mai bune pentru concentrarea producției, pentru introducerea tehnicii și tehnologiei modern?, precum și pentru îmbunătățirea organizării producției,- aplicarea standardizării, tipizării și normalizării.Una din direcțiile de perspectivă ale diviziunii muncii în construcțiile de mașini este de asemenea specializarea și cooperarea în producția de subansambluri și piese. Nu esté însă obligatoriu ca țara care se specializează în fabricarea unui produs finit să producă toate piesele de completare. Este rațional ca produc-

specializarea producției pe profile, precum și asemenea profile.creării condițiilor pen-
ția de piese și elemente să fie organizată cu precădere în întreprinderi specializate.La specializarea pe produse, țările care fabrică anumite tipuri de produse pentru alte țări trebuie să asigure satisfacerea deplină a necesităților țărilor consumatoare, inclusiv necesarul de piese de completare, un nivel tehnic înalt al mașinilor și utilajelor fabricate, precum și livrarea pieselor de schimb necesare.în țările cu o bază metalurgică insuficientă, este indicat să se dezvolte cu precădere producția de produse cu un consum mic de metal și cu un volum relativ mare de muncă. în țările care dispun de o bază metalurgică dezvoltată, este indicat să se dezvolte atît producția de mașini cu un consum mare de metal, cît și aceea cu un volum mare de muncă. Specializarea construcțiilor de mașini în fiecare țară, în special a producției de utilaj tehnologic, se înfăptuiește ținîndu-se seama de actuala structură pe ramuri a economiei naționale a țărilor și de îmbunătățirile ce se prevăd în această structură.Specializarea construcțiilor de mașini se înfăptuiește, ținîndu-se seama de extinderea maximă a folosirii de noi materiale, în special de materiale produse de industria chimică.e. Specializarea producției de o- biecte de larg consum este indicată atunci cînd volumul total al necesităților de diferite sortimente sau modele în țara respectivă se află și se va menține în anii următori sub optimul unei producții raționale, în condițiile nivelului dat al tehnicii.Specializarea internațională a producției obiectelor de consum trebuie să fie înfăptuită pe bază de înțelegere între țările interesate, în vederea satisfacerii maxime a nevoilor populației din aceste țări, ținîndu-se seama de creșterea producției în serie și de. lărgirea, prin toate mijloacele, a schimbului de astfel de mărfuri, pentru îmbogățirea sortimentului pe piețele interne.Industria alimentară a fiecărei țări a lagărului socialist se dezvoltă și se specializează astfel, încît să a- sigure prelucrarea cît mai completă a materiilor prime agricole locale.f. Dezvoltarea continuă a agriculturii în țările socialiste este determinată de necesitatea de a spori cît mai mult producția de produse alimentare și materii prime agricole, pentru a se asigura oamenilor muncii din aceste țări cel mai înalt nivel de trai din lume.întrucît țările socialiste nu sînt în aceeași măsură asigurate cu terenuri agricole; socotite pe cap de locuitor, și date fiind deosebirile de condiții pedoclimatice, schimbul de produse agricole între aceste țări se va menține și se va dezvolta în continuare. Aceasta determină necesitatea coordonării planurilor, ținîndu-se seama de posibilitățile dezvoltării continue a specializării între țările socialiste în domeniul producției agricole și pornindu-se de la interesele și posibilitățile a- cestor țări. în același timp, problema specializării agriculturii trebuie rezolvată avînd în vedere cea mai mare sporire posibilă a producției de cereale și de produse animaliere în fiecare țară socialistă.Sporirea producției agricole și ridicarea eficienței acesteia presupun, de asemenea, coordonarea planurilor și cooperarea în producție a țărilor socialiste în domeniul construcțiilor de mașini agricole, al producției de mijloace chimice pentru agricultură, al producției de furaje sintetice, precum și lărgirea schimbului de semințe selecționate etc.

4. Asigurarea unei înalte eficiențe 
economice a diviziunii internaționale

socialiste a muncii

sau cel materiidiviziu- a mun- (inclusiv
aceastămuncii se rea-

u Diviziunea internațională socialistă a muncii asigură creșterea eficienței producției sociale și prin a- ceasta contribuie la îndeplinirea cu succes a sarcinilor politico-economi- ce stabilite de partidele comuniste și muncitorești în fiecare etapă a dezvoltării istorice.Eficiența producției sociale în sistemul mondial socialist se manifestă în ritmul înalt și stabil al creșterii producției, ritm care permite satisfacerea tot mai deplină a nevoilor crescînde ale popoarelor tuturor țărilor socialiste și eliminarea continuă a deosebirilor dintre nivelurile lor economice.O condiție a unei înalte eficiențe economice a diviziunii internaționale a muncii în sistemul mondial socialist este realizarea unor proporții raționale ale producției, prin coordonarea planurilor țărilor, m- clusiv repartizarea teritorială cît mai rațională a capacităților de producție pentru fabricarea de produse similare sau reciproc înlocuibile.Criteriu] principal al eficienței e- conomice a diviziunii internaționale socialiste a muncii este creșterea productivității muncii sociale, adică realizarea unor cheltuieli minime de materiale și muncă la fabricarea și transportarea unui produs dat.~ Reducerea cheltuielilor în toate țările în cadrul adîncirii diviziunii internaționale socialiste a muncii se obține prin specializarea producției, prin concentrarea ei optimă, ridicarea nivelului ei tehnic, folosirea mai bună a investițiilor, utilajelor, materiilor prime, combustibilului, forței de muncă și a cadrelor calificate, printr-o mai rațională repartizare a forțelor de producție, prin îmbunătățirea calității produselor fabricate etc.Sporirea eficienței producției sociale pe baza perfecționării diviziu-

nii internaționale socialiste a muncii corespunde pe deplin atît intereselor naționale ale țărilor socialiste, cît și intereselor lor generale. Cointeresarea fiecărei țări socialiste în adîncirea diviziunii internaționale a muncii, eficientă din punctul de vedere al sistemului mondial socialist în ansamblu, va fi asigurată, în caz de nevoie, prin forme corespunzătoare de colaborare și a- jutor din partea altor țări socialiste.Calculele privind eficiența economică comparativă a investițiilor și a producției în țările socialiste, precum și eficiența economică a comerțului exterior sînt folosite Ja coordonarea planurilor țărilor, ca un criteriu important, deși nu unic, pentru fundamentarea căilor raționale de adîncire a diviziunii internaționale socialiste a muncii.Una din principalele metode de apreciere a variantelor specializării producției o constituie atît calculele privind reducerea cheltuielilor curente pentru fabricarea și transportul produselor specializate, cît și cele privind reducerea cheltuielilor de investiții specifice, ținîndu-se- seama de factorul timp și de termenele de recuperare. Totodată, indicatorii valorici trebuie să fie completați printr-un sistem de calcule tehnico-economice comparabile și de indicatori naturali, care să permită să se facă o caracterizare multilaterală, din punct de vedere al eficienței economice, a diferitelor variante ale specializării internaționale a producției.Avînd în vedere că măsurile pentru specializarea și cooperarea în producție se elaborează pe o perioadă îndelungată, la compararea indicatorilor valorici și tehnico-econo-

economiei naționale și pentru dezvoltarea con- de mașini, a industriei siderurgiei și metalurgiei Pe baza specializării poa-

(Continuare în par. IV-a)
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(Urmare din pag. III-a)mici trebuie să se prevadă modificările posibile în perspectivă a acestor indicatori sub influența progresului tehnic.Paralel cu calculele de eficiență economică, la perfecționarea diviziunii internaționale socialiste a muncii se ține cont și de necesitatea asigurării folosirii depline a forței de muncă, echilibrării balanței de plăți, de rolul producției respective în creșterea productivității muncii sociale în întreaga economie națională și în asigurarea egalizării nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor, de necesitatea întăririi capacității de apărare și de alți factori.La creșterea continuă a eficienței economice a producției sociale în lagărul socialist contribuie colaborarea tehnico-științifijjă tot mai largă a statelor socialiste și îndeosebi :
5. îmbinarea specializării internaționale 
a producției și a dezvoltării complexe 
a economiei diferitelor țări socialisteîn sistemul economic mondial socialist există condiții favorabile nu numai pentru adîncirea consecventă și planificată a diviziunii muncii între țări, ci și pentru formarea în fiecare din aceste țări a unui complex rațional de ramuri economice interdependente, care se completează reciproc. Aceasta înseamnă că economia națională a țărilor socialiste trebuie să aibă o structură cu multe ramuri, care să îmbine în- tr-un complex optim industria și agricultura, ramurile extractive și prelucrătoare, producția mijloacelor de producție și producția obiectelor de consum și care să contribuie la creșterea ritmului și eficienței dezvoltării lor economice.Specializarea internațională, pre- 

tum și dezvoltarea complexelor e- conomiei naționale în diferite țări socialiste se condiționează reciproc. Numai pe baza îmbinării lor armonioase poate' fi asigurată folosirea cît mai deplină și mai economicoasă a forțelor de producție ale fiecărei țări socialiste și ale întregului lagăr socialist în ansamblu. Tendința spre crearea unui complex închis al e- conomiei naționale, în dauna adîncirii diviziunii internaționale raționale a muncii, ca șUdimpotrivă, specializarea internațională unilaterală a economiei, pot .duce la scăderea eficienței și încetinirea ritmului dezvoltării economice atît a diferitelor țări socialiste luate în parte, cît și 
a sistemului în ansamblu.Complexele economiei naționale, 
ta și specializarea internațională a producției se formează treptat, pe baza folosirii cît mai eficiente, din punctul de vedere al diferitelor țări 
și al întregului sistem socialist, a .următorilor factori principali :— capacitățile de producție existente și cele prevăzute a fi puse în funcțiune ; resursele de muncă, posibilitățile de creștere a numărului și calificării cadrelor ;— nivelul atins al venitului național, al acumulărilor și consumului în economia națională, posibilitățile de ridicare a nivelului acestora și corespunzător, a capacității pieței interne ;— bogățiile naturale și condițiile pedoclimatice ;
Pătrunzind in tainele Marelui Univers
© Un drum nou în cercetările extragalactice • Ce sînt radiogalaxiile și galaxiile 
albastre ? ® Cum s-au născut stelele ? © Astronomia și tehnica rachetelor @ Co

laborarea romîno-sovietică în domeniul astrofiziciiNumele academicianului Victor A. Ambarțumian s-a impus de mult în lumea științifică internațională. Președinte al Academiei de Științe a R.S.S. Armene și președintele Uniunii Astronomice Internaționale, V. Ambarțumian este unul din cei mai eminenți savanți contemporani. Cercetările sale de răsunet în domeniul astrofizicii teoretice, al dinamicii stelare, al astronomiei extragalactice și în alte capitole ale astronomiei contemporane au creat noi direcții de orientare, au răsturnat concepții tradiționale, unanim acceptate. Noua interpretare a formării corpurilor cerești — nu printr-o concentrare a materiei difuze, cum s-a crezut în ge

neral pînă în prezent, ci dimpotrivă, prin împrăș- tierea în spațiul întreg a unei substanțe stelare extrem de concentrate, ipoteza despre originea stelelor, descoperirea asociațiilor de stele, noua explicare a radiogalaxiilor, indicarea criteriului de determinare a vîrstei stelelor etc., îl definesc pe Ambarțumian ca pe un cercetător de seamă al lumii cosmice. E și firesc ca o discuție cu Ambarțumian să se transforme într-o palpitantă călătorie prin Marele Univers, oferindu-ne un tablou cu totul nou asupra nașterii și evoluției corpurilor cerești.
— Care sînt direcțiile principale 

ale cercetărilor în ■ curs la observa
torul din Biurakan, pe care-i con
duceți ? — l-am întrebat pe V. A. 
Ambarțumian.— Observatorul din Biurakan se ocupă mai ales de problemele astronomiei extragalactice și ale astronomiei stelare. în domeniul astronomiei extragalactice ne ocupăm de corpurile cerești care sînt situate în afara sistemului nostru astral, a Galaxiei noastre.

— E vorba deci de galaxiile în
depărtate ? Ce probleme și-au pro
pus să elucideze cercetările dv 1— Ne-am propus să explicăm natura, originea și legile dezvoltării galaxiilor, cu alte cuvinte, ale uriașelor sisteme stelare din care se compune acea parte a Universului care este accesibilă cercetărilor în momentul de față. Firește, toate aceste probleme sînt spinoase și complexe. Ele nu pot fi rezolvate numai prin activitatea observatorului nostru. De aceea o foarte mare importanță o are pentru noi cooperarea cu alte observatoare din Uniunea Sovietică și din alte țări.

— Vă referiți, probabil, la faptul că observatorul își concentrea
ză atenția în galaxiile îndepăr
tate asupra unor corpuri cerești care 
se află într-o stare de instabilitate ?— Sau într-o stare de schimbări extrem de rapide. Cum se întîmplă întotdeauna în natură, în procesul evoluției există momente cruciale cînd se maturizează condițiile care duc la schimbări radicale în proprietățile corpurilor. In aceste perl-

— transmiterea experienței înaintate și a realizărilor în toate domeniile producției, științei și tehnicii, precum și ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor ;— specializarea și coordonarea lucrărilor de cercetări și de proiectări, ca una din principalele laturi ale specializării raționale a producției însăși ;— lucrările comune de cercetări și de proiectări și perfecționarea formelor organizatorice ale lucrărilor colective, concentrarea forțelor tehnico-științifice prin specializarea și coordonarea lucrărilor în vederea rezolvării problemelor celor mai importante pentru accelerarea dezvoltării economice ;— schimbul de experiență în domeniul organizării producției și al conducerii economice în întreprinderi și în organele de conducere.

— așezarea geografică a țării în raport cu alte țări, comunicațiile internaționale existente și posibilitățile dezvoltării lor viitoare ;— legăturile economice existente cu țările socialiste și cu alte țări ale lumii, posibilitățile de a lărgi aceste legături și de a stabili altele noi.Totodată nu trebuie supraapreciat rolul condițiilor naturale și al tradițiilor istorice ; folosirea lor cît mai eficientă și mai deplină trebuie însoțită de crearea unor noi condiții și tradiții, potrivit cu sarcinile construcției socialiste și comuniste.Este indicat ca în fiecare țară, complexul economiei naționale să fie dezvoltat astfel, încît nivelul economic al țării să crească neîncetat. Aceasta presupune, în primul rînd, dezvoltarea maximă, în fiecare țară, a industriei socialiste, ca ramură conducătoare a economiei naționale, asigurarea creșterii cu precădere a producției mijloacelor de producție. Grearea unui complex optim al e- conomiei naționale în fiecare țară presupune :— dezvoltarea industriei autohtone de combustibili, energetice și de materii prime pe baza folosirii maxime a resurselor proprii, ținîndu-se seama de eficiența economică din punctul de vedere al intereselor țării și ale întregului lagăr socialist ;— sporirea ponderii ramurilor industriale .care constituie baza progresului tehnic în economia națională, în special a industriei conștruc- ■țiilor de mașini și a industriei chimice ;—- dezvoltarea industriei materialelor de construcții, a industriei ușoare și alimentare, care se bazează pe materii prime autohtone și care satisfac nevoile interne de bază;— dezvoltarea transportului și telecomunicațiilor moderne ;— dezvoltarea agriculturii, care să asigure în cea mai mare măsură posibilă satisfacerea nevoilor țării în produse alimentare, furaje și materii prime pentru industrie ; sporirea în acest scop a caracterului intensiv al principalelor culturi agricole în toate țările și luarea în cultură a terenurilor agricole nefolosite ;— asigurarea deplină de lucru pentru populația -aptă de muncă ;

Convorbire cu astrofizicianul 
acad. V. A. AMBARJUMIAN

oade, procesele evoluției se petrec foarte rapid. Am putut constata că asemenea momente cruciale intervin și în viața galaxiilor. De exemplu, așa numitele Tadiogalaxii, deci acele galaxii care emit unde radio anormal de puternice, (de aceea sînt și denumite radiogalaxii) de sute de mii de ori mai puternice decît galaxia noastră, Nebuloasa Andromeda sau Norul lui Magelan (vecinele noastre). Radiogalaxiile nu sînt altceva decît asemenea faze ale dezvoltării sistemelor stelare.
— Este cunoscut că astrofizicianul 

american W. Baade care a dovedit 
pentru prima oară existența radio
galaxiilor observînd că ele au însu
șiri de dualitate, ca și cum ar exista 
două galaxii în același spațiu, a tras 
concluzia că radiogalaxiile sînt re
zultatul ciocnirii g două galaxii. Care 
este punctul dv. ds vedere în această 
problemă ?— Am observat la Biurakan că toate radiogalaxiile cercetate sînt galaxii supragigante. Se știe că galaxiile supiagigante sînt într-un număr destul de mic față de galaxiile pitice. Nu e deci deloc probabil să se fi ciocnit două galaxii supragigante. Nu se puteau ciocni decît două galaxii pitice, care BÎnt mult mai numeroase. Se ivea deci în teoria lui Baade o contradicție. Noi am emis Ipoteza după care fie

— dezvoltarea industrială accelerată a regiunilor cu nivel economic scăzut ;■ — folosirea multilaterală a avantajelor specializării internaționale a producției în cadrul lagărului socialist și a posibilităților de lărgire a comerțului cu statele capitaliste.în ramurile de producție care se dezvoltă în toate țările socialiste sau în majoritatea lor, este indicată a- dîncirea specializării interstatale pe
6. Lichidarea diferențelor formate 
în cursul istoriei între nivelurile 

de dezvoltare economică a țărilor socialisteȚările sistemului mondial socialist au pășit la construirea societății socialiste, pornind de la niveluri diferite în dezrvoltarea forțelor lor de producție. Din însăși natura socialismului decurge în mod legic necesitatea egalizării nivelurilor lor e- conomice. Asigurarea celui mai înalt nivel de trai din lume tuturor popoarelor statelor socialiste, a trecerii tuturor țărilor la comunism mai mult sau mai puțin în același timp este posibilă numai prin crearea premiselor de producție necesare pentru aceasta. Premisele materiale ale construirii comunismului se creează prin munca constructivă a poporului fiecărei țări, prin mărirea permanentă a aportului lui la cauza comună a întăririi sistemului socialist.Lichidarea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare economică contribuie la folosirea mai deplină a avantajelor diviziunii internaționale socialiste a muncii, fiind în a- celași timp unul dintre factorii accelerării ritmului de dezvoltare economică a întregului sistem socialist în ansamblu. Ea contribuie la formarea unor proporții optime ale reproducției lărgite în cadrul sistemului mondial socialist.în procesul construirii socialismului și comunismului se lichidează diferențele esențiale dintre nivelurile de dezvoltare a forțelor de producție naționale, diferențe legate de condițiile istorice ale dezvoltării e- conomice a țărilor în capitalism. Țările socialiste se vor apropia între ele în ceea ce privește volumul venitului național și al producției industriale, socotite pe locuitor, în ceea ce privește eficiența producției agricole, nivelul productivității muncii și principalii indici ai nivelului de trai al populației. Aceasta presupune, în ultimă analiză, dezvoltarea mai rapidă a țărilor cu un nivel e- conomic mai puțin ridicat în comparație cu celelalte țări socialiste.Dar egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor nu înseamnă înlăturarea tuturor deosebirilor care decurg din particularitățile resurselor naturale și ale condițiilor climatice, din particularitățile naționale ale structurii consumului și ale modului de viată al populației.O condiție a creșterii rapide a e- conomiei și a nivelului de trai al populației țărilor mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic
7. Diviziunea muncii și schimbul de mărfuri 

între țările socialisteDiviziunea internațională socialistă a muncii constituie baza schimbului de mărfuri între țările socialiste, schimb care se întemeiază pe principiul echivalenței.

care radiogalaxie este rezultatul unei dezvoltări interioare proprii. De aici dualitatea constatată. Astfel iau naștere în interiorul galaxiei supragigante noi obiecte care, ulterior, se transformă în corpuri cerești. Radiogalaxiile sînt o fază foarte importantă în viața galaxiilor, reprezentînd o fază tranzitorie a lor. în direcția Constelației Fecioarei s-a observat într-un roi foarte bogat de galaxii că o N.G.C. (Noul catalog general) 4685, galaxie gigantică de formă eliptică dă unde radio foarte puternice. Spre deosebire de alte galaxii, în*  această ra- diogalaxie s-au observat jeturi puternice. Jeturile se formează din exploziile care au avut loc în nucleul central de pe urma cărora apar 3 condensări. Radiațiile sînt emise de aceste condensări care, de fapt, sînt mici galaxii.Intensa activitate a nucleelor galaxiilor supragigante o dovedește faptul că radiogalaxiile sînt de obicei membrii cei mai strălucitori ai îngrămădirilor din care fac parte. Dacă roiul are o galaxie evident dominantă, aceasta este de obicei chiar radiogalaxia.Observațiile dovedesc că deși marile îngrămădiri conțin galaxii supragigante, numai o mică parte din ele sînt radiogalaxii. în felul a- cesta activitatea radioemițătoare trebuie să fie o fază relativ scurtă în istoria dezvoltării galaxiilor. Trebuie înțeles că degajarea de a- genți radioemițători reprezintă un fenomen care însoțește eliminarea unor mase mai puternice din nu-.

diferitele feluri de produse. în dezvoltarea specializării se ține seamă nu numai de nevoile țărilor socialiste, ci și de posibilitățile de export în afara sistemului mondial socialist.Paralel cu dezvoltarea complexa a economiei naționale a fiecărei țări, diviziunea internațională socialistă a muncii contribuie la formarea unor complexe de producție la care participă mai multe țări socialiste.

este folosirea cît mai deplină a a- vantajelor orînduirii sociale socialiste și ale sistemului mondial socialist, colaborarea frățească și ajutorul reciproc. Aceasta presupune mobilizarea maximă a resurselor interne în țările socialiste mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, un nivel relativ mai înalt al acumulărilor de producție în economia lor, creșterea necontenită a în-j zestrării tehnice a economiei naționale, creșterea numărului persoanelor apte de muncă ocupate în producție, asigurarea creșterii rapide a productivității muncii sociale.La sporirea eficacității eforturilor depuse de aceste țări în vederea ridicării rapide a economiei lor naționale, celelalte țări socialiste contribuie prin :— transmiterea celor mai noi realizări tehnico-științifice ;— acordarea de ajutor în proiectarea de întreprinderi moderne din punct de vedere tehnic, în efectuarea de cercetări geologice, în pregătirea de cadre calificate ;— livrări de utilaje industriale, în special de utilaje complete pentru întreprinderile industriale, ajutor la montarea și punerea la punct a a- cestor utilaje ;— acordarea de credite și alte forme de ajutor.Aceluiași scop îi servește și colaborarea în domeniul construirii de obiective industriale, al valorificării resurselor naturale și al asigurării necesităților de materii prime, combustibil și energie electrică.Industrializarea socialistă, care prevede dezvoltarea industriei grele cu pivotul ei — construcțiile de mașini, constituie principala cale de lichidare a înapoierii tehnico-econo- mice, cale verificată de experiența Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste. înfăptuirea industrializării este mult accelerată și înlesnită prin folosirea avantajelor diviziunii internaționale socialiste a muncii.Colaborarea economică și tehnico- științifică între statele socialiste, întrajutorarea lor, organizarea diviziunii muncii între ele, trebuie să contribuie în cea mai mare măsură la consolidarea complexelor economiei naționale și la lărgirea producției în țările mai puțin dezvoltate. De pe urma colaborării frățești multilaterale cîștigă fiecare țară socialistă, sistemul mondial socialist în ansamblu.
La adîncirea planificată a diviziunii muncii între țările socialiste este menită să contribuie organizarea corespunzătoare a livrărilor de mărfuri și a relațiilor de decontare pe 

cleu și care au loc, posibil, doar într-o anumită etapă a unui sau altui proces cosmic. în sprijinul ipotezelor noastre am mai descoperit, de asemenea, o nouă categorie de corpuri cerești în afară de galaxii, așa-numitele galaxii albastre.
— Cum se formează aceste galaxii 

albastre ?— Galaxiile albastre sînt sisteme stelare mici care apar în sînul unor galaxii mult mai mari și sînt aruncate apoi în afara perimetrului galaxiei. Studierea galaxiilor albastre duce la elucidarea problemelor de care am vorbit.
— V-am ruga să ne vorbiți acum 

de cea de-a doua direcție în cerce
tările dv. : astronomia stelară.— Observatorul nostru continuă, în același timp, cercetările sale mai vechi în legătură cu originea și evoluția anumitor stele. Aceste cercetări au dus, la timpul lor, la descoperirea așa-numitelor asociații 
stelare și la stabilirea certă că, în momentul de față, în Galaxia noastră procesul de formare al stelelor este în curs. Noile cercetări ale observatorului nostru, în aceste domenii, sînt consacrate studierii izvoarelor energiei radiate de stelele tinere.

— Orientarea tradițională a cos- 
mogoniei ne-a deprins încă de pe 
băncile școlii cu ideea după care 
corpurile cerești s-ar fi format 
prin concentrarea unei substanțe 
difuze, dispersate în întregul Uni
vers (Kant, Laplace etc.). Ce idei 
stau la baza concepției dv ?In această problemă există două puncte de vedere. După primul, galaxiile ar fi apărut din condensarea unei materii difuze. Din punct de vedere științific, această ipoteză neavînd la bază nici un fel de date, cu toate că pînă de curînd era comun acceptată în lumea științifică, nu avea nici o valoare științifică. Pur și simplu eram obișnuiți că totul se naște din haos, iar haosul ni-1 reprezentam ca o stare difuză, dispersată a materiei. Nu există date care să vorbească de haos, sau de concentrarea substanței difuze. După al doilea punct de vedere, exprimat de noi, procesul dezvoltării merge într-o direcție cu totul contrară adunării substanței în galaxii. Date de observație sînt prea puține pentru a construi o teorie completă. Ele ne arată, totuși, cu certitudine, că procesul dezvoltării are loc pornind de la substanța mai densă spre o substanță mai puțin densă. La noi s-a născut ideea că starea stelară a materiei este precedată de 
o stare Bupradensă. Faptul că ste

piața mondială socialisjtă. Pe măsura dezvoltării diviziunii muncii, trebuie perfecționate neîncetat formele relațiilor marfă-bani între țările socialiste.Realizarea practică ia recomandărilor cu privire la specializarea și cooperarea internațională, adoptate de organele competente ale țărilor, presupune încheierea de acorduri comerciale și de alte acorduri bilaterale și multilaterale pe termen lung, care să prevadă volumul și condițiile de livrare a produselor specializate, precum și responsabilitatea părților pentru îndeplinirea obligațiilor de livrare a acestor pro, duse, pentru nivelul lor tehnic, calitatea și termenele de livrare. în același . timp este indicat să se in-j troducă treptat în practică înche-; ierea de acorduri multilaterale co-i merciale și de plăți.Coordonarea multilaterală a planurilor și recomandărilor cu privire la specializarea și cooperarea producției, întemeiate pe această coordonare, trebuie să asigure echilibrarea relațiilor de plăți ale fiecărei țări socialiste, în special pe baza extinderii tot mai largi a formelor de decontări multilaterale. Totodată trebuie să se țină seama de faptul că echilibrarea balanței de plăți nu înseamnă, echilibrarea plăților reciproce pe grupe de mărfuri și pe produse. îndeplinirea obligațiilor cuprinse în acordurile comerciale și în alte acorduri, îndeosebi în ceea ce privește volumul livrărilor, calitatea mărfurilor și termenele de livrare convenite, trebuie considerată ca o îndatorire primordială a statelor socialiste.Trebuie perfecționat continuu sistemul de formare a prețurilor pe piața mondială socialistă, potrivit cu cerințele adîncirii planificate a diviziunii internaționale socialiste a muncii, ale lărgirii permanente a schimbului de mărfuri, accelerării dezvoltării economiei mondiale 'socialiste, creîndu-se concomitent condiții pentru trecerea treptată la o bază proprie de prețuri.
★Principiile fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii constituie o expresie a legităților generaLe de dezvoltare a sistemului mondial socialist. Ele decurg din caracterul relațiilor între ' statele socialiste, din nivelul atins de aceste state în dezvoltarea forțelor de producție și în colaborarea economică, și țin seama de sarcinile economice și politice concrete care stau în fața diferitelor țări și a întregului sistem mondial socialist.Pe măsura dezvoltării și întăririi continue a colaborării economice dintre țările socialiste și a acumulării de experiență nouă în înfăptuirea specializării și cooperării internaționale în producție, principiile expuse cu privire la diviziunea internațională socialistă a muncii vor fi perfecționate, completate și precizate.

lele se găsesc în vecinătatea nebuloaselor poate fi interpretat și astfel: stelele și nebuloasele apar simultan din materia prestelară de origine hiperonică. Din aceeași materie s-ar putea să se nască și întregi galaxii. Trebuie să mai observăm că mai toate galaxiile mari au în centru un nucleu. Cercetările arată că, după toate probabilitățile, aceste nuclee reprezintă centrul activității cosmogonice. S-ar părea că tocmai aceste nuclee ejec- tează din ele materia din care se formează, mai tîrziu, stelele sau galaxiile noi. Probabil, astfel apar și tinerele galaxii' albastre de care am pomenit.Deci, dacă nucleele elimină mase de materie care se transformă apoi în galaxii întregi, dacă nucleele se divizează, devine posibilă ideea a- pariției sistemelor multiple și a unor grupuri întregi în urma divizării unui nucleu primar în cîteva nuclee formate din substanța supradensă. Este posibil ca această diviziune să se iacă treptat, la scări tot mai mari, oferind astfel tabloul unui u- riaș mecanism al extinderii permanente a tuturor formațiunilor din Univers, expansiunea metagalaxiei fiind de aceeași natură ca și aceea a roiurilor de galaxii.
— După cum se observă, astrono

mia contemporană pătrunde tot mai 
adine în Marele Univers. Dar acea
sta presupune, desigur, o perfecțio
nare continuă, neîntreruptă, a mij
loacelor de cercetare. Ce perspective 
deschide astronomiei tehnica sputni
cilor, a rachetelor, a navelor cos
mice ?— Corpurile cerești care se găsesc într-o stare de nestabilitate sau în procesul unei dezvoltări dinamice, rapide, emit foarte intense radiații ultraviolete. Anumite părți din a- ceastă radiație sînt absorbite de atmosferă și nu pot fi observate. Studiul acestor radiații are o mare importanță pentru toate domeniile as- trofizicei și, în particular, pentru elucidarea problemelor amintite. Aceasta se poate face însă numai atunci cînd vom avea observatoare astronomice plasate în afara atmosferei terestre. De aceea, lansarea în Cosmos cu ajutorul rachetelor a unor observatoare astronomice automate va însemna o nouă fază în dezvoltarea științei noastre. E vorba deci de observatoarele cosmice care vor cerceta nu numai spațiul în care se vor afla, ci și stelele și galaxiile îndepărtate. In acest sens trebuie create și telescoape automate de o construcție originală. Sînt sigur că în anii următori vom fi martorii lan-

La invitația Prezidiului Academiei R. P. Romîne, între 1—16 iunie ne-a vizitat țara acad. Istvăn Rusznyak, președintele Academiei de Științe a R.P. Ungare.în ziua de 15 iunie acad. I. Rusznyak a făcut o vizită la Prezidiul Academiei R. P. Romîne, unde a fost primit de acad. Atanase Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, și de membri ai Prezidiului
------------0,0 ............-

Primirea de către tovarășul Ștefan Voitec a senatorului 
belgian Jean DeboucquoyVineri la amiază tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a primit la Palatul Marii Adunări Naționale pe senatorul belgian Jean Deboucquoy, care se află în R.P. Romînă la invitația

INFORMAȚII Sport
• Simbătă a părăsit Capitala, plecînd 

spre Grecia, o delegație a Uniunii arhi- 
tecților din R.P. Romînă, compusă din 
Niculae Bădescu, președintele C.S.C.A.S., 
Horia Maieu, arhitect-șef al orașului 
București, Tiberiu Ricci, arhitect specia
list în săli de spectacole, pentru a parti
cipa la Colocviul international asupra 
spectacolului pentru marele public.

® Simbătă au părăsit tara, plecînd în 
Belgia, acad. E. Condurachi, directorul 
Institutului de Arheologie al Academiei 
R. P. Romîne, și prof. univ. D. Pippide, 
pentru a participa la adunarea generală 
a Uniunii academice internaționale, ce 
va avea loc la Bruxelles, între 18—22 
iunie.

(Agerpres)

Sporesc mijloacele 
de autotransportZilele acestea, întreprinderile regionale de transporturi auto din țară au primit un nou lot de peste 300 autocamioane, autobasculante, remorci. Cea mai mare parte a acestor autovehicule noi vor fi îndreptate spre unitățile agricole socialiste pentru a ajuta la transportul cerealelor din recolta acestei veri.In urma creșterii parcului de mașini basculante, volumul materialelor transportate pe șantierele de construcții a sporit față de 1960 de aproape trei ori.

Acad. V. Ambarțumian efecluînd cercetări la Observatorul din Biurakaflsării unor asemenea observatoare astronomice.
— E interesant de remarcat că 

cele două atitudini față de viață, 
caracteristice epocii noastre, se ma
nifestă și într-un domeniu atît de 
îndepărtat al vieții stelelor. Pe de 
o parte, pregătirea mijloacelor teh
nice necesare spre a pătrunde cît 
mai adînc în tainele Marelui Uni
vers, pe de altă parte, pregătirea 
de către S.U.A. a unor explozii nu
cleare în Cosmos, explozii care nu 
numai că periclitează pacea și să
nătatea generațiilor, dar, de bună 
seamăj împiedică continuarea în 
bune condiții a cercetării astrelor. 
In calitatea pe care o aveți de pre
ședinte al Uniunii Astronomice In
ternaționale, v-am ruga să ne expu
neți punctul de vedere în legătură 
cu proiectatele experiențe nucleare 
în Cosmos.— După cum se știe, astronomia 
e o știință în care colaborarea internațională e foarte intensă în cadrul Uniunii Astronomice Internaționale din care fac parte Romînia și Uniunea Sovietică, Anglia și S.U.A. și multe alte țări ale lumii. Uniunea Astronomică Internațională are meritul de a fi o organizație care a obținut succese deosebite în organizarea acestei colaborări. Astronomii tuturor țărilor se mîndresc că au dobîndif numeroase rezultate pozitive din această cooperare științifică. Firește, Uniunea este cointeresată ca activitatea de cercetare pe mai departe a Universului să nu fie împiedicată de nici un fel de cauze exterioare. De aceea Uniunea s-a exprimat împotriva oricăror încercări și experiențe care ar putea stînjeni cercetarea Universului sau să schimbe condițiile existente, fără un acord comun bazat pe studiul amănunțit al rezultatelor la care pot duce experiențele. Ca atare, Uniunea noastră a luat o atitudine fermă împotriva încercărilor de a se 

Academiei. In seara aceleiași zile Prezidiul Academiei a oferit o masă în cinstea oaspetelui.In ziua de 16 iunie, acad. I. Rusznyak a părăsit țara. La aeroport, a fost condus de acad. A. Joja și de alți academicieni. A fost de față György Jenö, însărcinat cu afaceri ‘ ad-interim al R.P. Ungare la București. (Agerpres)

grupului parlamentar de prietenie Romînia-Belgia.La întrevedere a participat tov. deputat C. Paraschivescu-Bălăceanu. (Agerpres)
„Mondialele" de fotbal

Chile * Iugoslavia 1-0
SANTIAGO DE CHILE. Intîlnirea pen

tru desemnarea locului trei fn cel de-al 
7-lea campionat mondial de fotbal s-a 
desfășurat sîmbătă la Santiago între 
echipele Chile și Iugoslaviei. Au cîștigat 
fotbaliștii chilieni cu 1—O (O—0) prin 
golul marcat de Rojas, în ultimul minut 
de joc. i

„Cupa UCECOM“
Penultima etapă a cursei cicliste in

ternaționale ,,Cupa UCECOM" a fost 
cîștigată ieri de sportivul polonez Ka
zimir Gazda. El a parcurs distanța dintre 
Miercurea Ciuc și Brașov (105 km) în 
21131’01”, cu o medie orară de 41,5 km. 
In același timp. cu învingătorul s-au cla
sat în ordine : S. Ariton, Atanasov, Bă- 
dără, Munteanu, Zanoni și Voinea.

în clasamentul general individual con
tinuă să conducă C. Dumitrescu (Olimpia) 
16hl4’57”, urmat de G. Moiceanu (Dina
mo) același timp, G. Serban Rădulescu 
(Olimpia) la 1’54”, Zanoni (Dinamo) la 
2’33”, Stoica (Steaua) la 2’44”.

Pe echipe primul Ioc este ocupat de 
Dinamo, urmată de Olimpia la 4’59”.

Astăzi se desfășoară ultima etapă, Bra- 
șov-București, (166 km), cu sosirea în 
jurul orei 18 pe stadionul Republicii din 
Capitală.

crea o centură care să reflecte undele radio în jurul Pămîntului, fără ca această problemă să fie studiată în prealabil și fără ca să se obțină un acord internațional corespunzător. In prezent, Uniunea noastră este extrem de neliniștită de proiectele pentru efectuarea unor experiențe nucleare în spațiul cosmic, experiențe ce pot provoca serioase schimbări în ionosferă și în centurile de radiații care înconjoară Pă- mîntul. E greu să prevezi toate urmările nefaste pentru astronomie ale unor asemenea experiențe. De aceea Uniunea Astronomică Internațională stă ferm pe pozițiile sale, de condamnare hotărîtă a acestor experiențe.
— O ultimă întrebare : în legă

tură. cu colaborarea în domeniul as
trelor dintre cercetătorii romini și 
sovietici...— Vizitînd observatoarele astronomice din București și Cluj trebuie să observăm că activitatea lor științifică e extrem de interesantă. O seamă de cercetări se fac împreună cu savanții sovietici. Astfel, Observatorul din București îndeplinește o muncă de mare volum (în colaborare cu Observatorul din Pulkovo) pentru alcătuirea catalogului de poziții exacte a stelelor slabe. Sînt în curs observații ample privind mișcarea sateliților artificiali ai Pămîntului și ai Soarelui. Aceste lucrări sînt bine coordonate cu ale astronomilor sovietici. Astronomii de la Observatorul din Cluj colaborează cu astronomii din Moscova și Odessa în cercetarea stelelor variabile. Toate acestea ne bucură foarte mult. Avem încredere că pe viitor observatoarele astronomice din Ro- minia vor putea să aducă un aport și mai substanțial în știința Marelui Univers, astrofizica.

TOMA GEORGE MAIORESCU
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Cuvîntul tov. Ioana Ball, 
muncitoare la fabrica de confecții „Mondială" 

din Satu - MareVreau să vorbesc despre o problemă care, de altfel, a fost subliniată și în raportul pe care l-am ascultat aici : aceea a pregătirii profesionale a muncitoarelor din întreprinderi. Pentru noi, care fabricăm îndeosebi confecții pentru copii, aceasta are o mare importanță, deoarece este cunoscut cfe articolele pentru multă gingășie, trebuie să cusute îngrijit și cu gust.Ca urmare a fabricii noastre acum de trei ori în urmă cu trei nou angajate au tru întregul nostru colectiv a fost o sarcină deosebită aceea de a ajuta pe noile muncitoare în pregătirea lor profesională., In prima etapă a cursurilor de calificare, peste 900 de femei — în serii de 60—70 — au primit primele noțiuni despre procesul tehnologic — croit, mînuirea mașinilor etc. Paralel cu aceasta, fiecare muncitor, ajutor de maistru, tehnician, urmînd exemplul comuniștilor, căuta să fie mereu în preajma noilor noastre tovarășe de muncă, spre 
a le îndruma. Nu puțini au fost cei care

copii cer mai fie frumoase,și înzestrării noi, lucreazădezvoltării cu utilaje mai mulți muncitori decit ani. Multe dintre femeile fost înainte casnice. Pen-

și în timpul lor liber le-au ajutat să aplice în practică ceea ce învățau la cursuri.Pentru a ne însuși cunoștințe teoretice mai aprofundate, în vederea perfecționării continue a tehnologiei, în fabrică s-au deschis și cursuri de ridicare a calificării, de specializare. Totodată, se organizează schimburi de experiență între brigăzi pentru generalizarea celor mai bune metode de lucru și a inițiativelor născute în întrecerea socialistă. Astfel a fost extinsă o nouă metodă, propusă de șefa de brigadă Ileana Savel, pentru confecționarea tivului la mașină, procedeu prin care se obține economie de timp și reducerea cheltuielilor la această operație. Tot prin schimburi de experiență s-a generalizat metoda tehni- cienei Amalia Stemberger care, prin așezarea mai rațională a tiparelor, a obținut economii în valoare deRidicarea continuă a toarelor — a încheiat reflectă și în faptul că luni aje acestui an colectivul nostru a dat peste plan produse în valoare de aproape 2 400 000 lei.
163 000 lei. calificării munci- vorbitoarea — se în primele patru

Cuvîntul tov. Elena Poparad,
secretar al C. C. al U. T. M.sa-alVorbitoarea a transmis Conferinței lutul Comitetului Central al U.T.M., tuturor tinerilor. Tineretul întregii țări, educat de partid -- a spus tovarășa Elena Poparad — prețuiește și respectă femeia și munca ei pusă în slujba patriei socialiste.In rîndurile Uniunii Tineretului Muncitor activează aproape 750 000 de tinere, care aduc o contribuție de seamă la îndeplinirea sarcinilor ce ne stau în față. Peste 100 000 de utemiste sînt alese în funcții de conducere — în comitetele organizațiilor de bază, în comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M. ; 31 000 de tinere îndeplinesc sarcina de răspundere de instructor de pionieri.Organizația U.T.M. se preocupă de educarea la tineri a trăsăturilor proprii constructorilor socialismului. In această muncă, organizațiile U.T.M. trebuie să-și îmbunătățească colaborarea cu comitetele și comisiile femeilor,•■•pentru realizarea sarcinilor comune trasate de partid.Organizațiile U.T.M. din uzine și fabrici, de pe șantiere au datoria să se ocupe îndeaproape de mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție, 'la ridicarea calificării lor profesionale. împreună cu comisiile femeilor și sindicatele, organizațiile U.T.M trebuie să ajute tinerelor -muncitoare sa..luçreze_mer.eu^rpai bine, să-și organizeze cît mai chibzuit ac-

tivitatea în producție. La sate, organizațiile U.T.M., în strînsă colaborare cu comitetele și comisiile femeilor,, vor aduce o contribuție și mai mare mobilizînd tinerele să lucreze în sectoarele unde munca lor poate să dea roade bogate — în legumicultura, la creșterea păsărilor etc.Organizațiile U.T.M. din întreprinderi, de la sate, din școli, vor cere și mai mult ajutorul comisiilor femeilor în educarea tinerelor fete. Trebuie ca împreună — organizațiile U.T.M., comitetele și comisiile femeilor, să organizăm acțiuni mai atractive, interesante, care să contribuie la dezvoltarea gustului pentru frumos, a deprinderilor practice și gospodărești.Cu sprijinul comisiilor femeilor, al sindicatelor, organizațiile U.T.M. și de pionieri pot iniția multe acțiuni în scopul petrecerii cu folos de către copii și tineri a timpului lor liber, organizării bibliotecilor, a camerelor de meditații pentru copiii din blocuri, a solarelor, organizării plăcute și instructive a vacanțelor școlare.în numele tineretului patriei noastre, Comitetul Central al U.T.M. urează tuturor femeilor, mamelor și surorilor noastre, care, sub conducerea partidului, contribuie cu entuziasm la desăvîrșirea construcției socialiste, spor la muncă, sănătate și îndeplinirea tuturor năzuințelor lor de pace, fericire și bunăstare a poporului.
Cuvîntul tov. Eugenia Vlădescu,

juristă din CîmpinaUna din multiplele și rodnicele preocupări ale comitetelor și comisiilor femeilor, pe care o consider firească și de mare răspundere — a spus vorbitoarea — este și aceea a consolidării familiei.Ca Juristă, munca mea s-a împletit strîns cu aceea de președintă a comitetului raional al femeilor. Noi neam ocupat de popularizarea principiilor cuprinse în „Codul familiei", care este o realizare însemnată a regimului nostru de democrație populară, în primul rînd prin aceea că pune la baza căsătoriei deplina egalitate între soț și soție, prietenia și afecțiunea, respectul reciproc, grija unuia față de celălalt și a ambilor părinți deopotrivă față de copii.Pentru a populariza larg prevederile acestui cod, juristele au avut convorbiri cu oameni ai muncii din întreprinderi, insti-

tuții, la căminele culturale, la cercurile de citit, folosind exemple din viața zilnică.Noi am căutat să explicăm femeilor rolul și răspunderea ce le revin în consolidarea familiei, demonstrîndu-le cu fapte din viață că unitatea și înțelegerea dintre soți dă oamenilor liniștea necesară pentru a-și consacra forțele activității de producție și obștești, asigură un climat sănătos pentru educarea copiilor.Considerăm că în această direcție mai avem încă multe de făcut. Va trebui, de pildă, să acordăm atenția cuvenită educării tineretului în spiritul marii răspunderi care-i revine față de societate, în momentul cînd pășește pragul căsniciei. Va trebui să dăm o atenție deosebită — a încheiat vorbitoarea — colaborării dintre comitetele femeilor și organizațiile U.T.M., ca prin acțiuni comune să imprimăm în conștiința tineretului seriozitatea cu care trebuie să privească acest act important.
Cuvîntul tov. Eva . Feder,

secretar al Comitetului regional de partid CrișanaPuterea populară a creat femeilor largi posibilități de a-și valorifica toate capacitățile și puterea lor de muncă, talentul organizatoric și spiritul gospodăresc. în regiunea Crișana, numeroase femei lucrează cu pricepere în conducerea întreprinderilor, a unităților agricole socialiste, a instituțiilor de artă și cultură. Șase femei sînt deputate în Marea Adunare Națională, iar 1 797 activează ca deputate în sfatul popular regional populare raionale.Cele peste 360 de femei din consiliile de conducerelôr agricole colective participă cu toate forțele lor la întărirea și dezvoltarea G.A.C., la creșterea avuției lor obștești, la sporirea continuă a producției agricole.Organizațiile de partid vor îndruma organizațiile de masă, factorii de răspundere din economie, cultură etc. pentru ca în viitor femeile să fie și mai mult prezente în toate domeniile de activitate.O expresie grăitoare a creșterii conștiinței socialiste a femeilor, a patriotismu-

și în sfaturilecare fac parte ale gospodării-

lui socialist, a dorinței lor de a-și închina toată puterea de muncă înfloririi scumpei noastre patrii o constituie participarea femeilor la diferite acțiuni de folos, obștesc. Numai în acest an comitetele și comisiile de femei, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au mobilizat peste 70.000 de femei la diferite acțiuni gospodărești, la înfrumusețarea orașelor și satelor regiunii noastre. Valoarea lucrărilor efectuate se ridică la peste 1 200 000 lei, sumă ce este egală cu costul a 32 de apartamente de locuit.Rezultate bune a dat și întrecerea între comitetele și comisiile femeilor, organizată la sate pentru întreținerea și înfrumusețarea ulițelor, a curților, întrecere care a constituit un sprijin efectiv în munca desfășurată de sfaturile populare pentru gospodărirea comunelor și satelor. Propun Consiliului național al femeilor să studieze posibilitatea stimulării morale a acelor femei care se evidențiază în mod deosebit în diferite acțiuni triotice. obștești și pa-
Cuvîntul Iov.

profesoarăDupă ce a trecut în revistă înfăptuirile culturale din orașele și satele regiunii Argeș, vorbitoarea s-a referit la misiunea ce revine școlii, cadrelor didactice, în formarea omului nou. Școala trebuie să-i înarmeze pe elevi cu temeinice cunoștințe teoretice și practice, să le formeze deprinderi de muncă utile pentru viață. O problemă importantă care ne preocupă pe noi, învățătorii și profesorii, și în mod firesc pe fiecare părinte, este aceea a orientării profesionale a copiilor.In acest scop, școala noastră, ca și alte școli din regiune, organizează vizite în uzine și fabrici, în unitățile socialiste din agricultură. Cu ocazia acestor vizite, elevii își îmbogățesc cunoștințele, iau contact cu minunatele realizări ale oamenilor muncii, cunosc mai îndeaproape diferite profesii,

îndrăgesc. Cu de către elevi
Maria Vlad,

din Piteștile înțeleg frumusețea și le mult interes sînt așteptateîntîlnirile organizate în cadrul școlii cu muncitori fruntași în producție, ingineri și tehnicieni, care le vorbesc cu pasiune despre munca lor. Ca rezultat al acestor acțiuni, anul trecut, mai mult de jumătate din absolvenții claselor a Vil-a din școlile regiunii noastre s-au înscris la școlile profesionale. Problema justei orientări profesionale a elevilor a fost dezbătută și în cadrul conferinței femeilor din regiunea Argeș. Pe bună dreptate, unele tovarășe au'subliniat că este necesar ca părinții și îndeosebi mamele să fie mai mult ajutați de comitetele femeilor în ce privește orientarea copiilor în raport cu aptitudinile lor și cu necesitățile dezvoltării economiei și culturlL

Salutul adresat Conferinței naționale 
a Femeilor de Urni Sardjono, 
președinta organizației femeilor 

GERWANIIndonezieiDeși distanța din Indonezia pînă în Romînia este de mii de kilometri — a arătat vorbitoarea — totuși poporul romîn este foarte aproape de inimile poporului indonezian. Romînia ne este bine cunoscută ca o țară a frumosului, ca o țară unde oamenii muncii luptă cu eroism pentru socialism. încheierea colectivizări^ agriculturii reprezintă o mare victorie pentru lupta dv în vederea consolidării depline a sistemului socialist în țara dv.Aceste realizări vor constitui o de inspirație pentr.u lupta femeilor neziene.Organizația noastră, GERWANI, pentru emanciparea deplină a femeilor indoneziene, pentru o societate nouă, liberă de sărăcie, de oprimare și exploatare. In lupta pentru aceste scopuri noi avem întotdeauna în față exemplul realizărilor femeilor din țările socialiste, realizări ce ne luminează calea. Sîntem în același timp convinse că vom ajunge la acest scop final, deoarece trăim de pe acum în

sursă indo-luptă

epoca

în care socialismul a devenit un sistem mondial și-și dovedește superioritatea a- supra capitalismului. Aceasta ne dă convingerea că lupta poporului indonezian pentru eliberarea Irianului de vest — parte integrantă din Republica noastră, de sub jugul imperialiștilor și tilor olandezi, va fi încununată Permiteți-mi să mulțumesc cu lej, din toată inima, tuturor din străinătate, și în special femeilor din țările socialiste, inclusiv din țara dv., pentru solidaritatea și sprijinul dat poporului indonezian, în lu]5ta sa pentru eliberarea Irianului de vestOrganizația GERWANI, femeile indoneziene, sprijină Congresul Internațional pentru dezarmare și pace, ee va avea loc la Moscova, conștiente de importanța lui în întărirea păcii, speranța cea mai mare a omenirii. Totodață, noi considerăm că, luptînd pentru independența noastră națională, împotriva imperialismului, colonialismului și a neocolonialismului, noi contribuim la lupta pentru pace.

colonialiș- de succes, acest pri- prietenilor

Salutul adresat Conferinței naționale 
a femeilor de

vicepreședintă
al Federației femeilor cubane

Elsa Gutierrez Baro,
a Comitetului executiv

în numele femeilor din Cuba și al întregului popor cuban, vă aduc un salut călduros și vă felicit pentru succesul încheierii colectivizării agriculturii și pentru celelalte realizări ale poporului romîn în construirea socialismului.Femeia din Cuba, căreia Revoluția i-a acordat locul ce i se cuvine în societate, a spus Elsa Gutierrez Baro, nu mai este nevoită să lupte pentru drepturile sale, ci se încadrează în lupta poporului său pentru apărarea libertății și suveranității patriei.Unite în Federația femeilor cubane care numără 350 000 de membre, femeile își organizează activitatea pentru ridicarea nivelului politic și cultural al femeilor și pentru strîngerea legăturilor cu femeile din întreaga lume, pentru întărirea unității și fraternității în lupta comună de ocrotire a copiilor, pentru autodeterminarea popoarelor și pentru pace.Revoluția din Cuba a pus mari sarcini în fața federației noastre. Procesul de alfabetizare la care au luat din membrele federației parte 62 la sută a fost înfăptuit

într-un singur an. Acip» se desfășoară acțiunea de instruire a celor alfabetizați.Activitatea femeilor joacă un rol foarte important în toate sectoarele revoluției culturale. Federația femeilor cubane conduce de asemenea cercurile de copii.în momentul de față inițiem acțiuni importante pentru organizarea spălătoriilor și cantinelor populare, pentru a elibera femeile de unelte activități casnice ce le răpeau pînă acum mult timp. în școlile pentru calificare învață acum 20 000 de fete.Datorită Revoluției, numeroase femei din mediul rural lucrează acum ca salariate, în fermele agricole de stat, unde sînt organizate cursuri pentru pregătirea lor agrotehnică.în Cuba numeroase sarcini în cele mai diverse domenii sînt îndeplinite acum cu mult entuziasm de femei, convinse fiind că aceasta contribuie la crearea viitorului fericit al copiilor noștri. Pentru ei construim socialismul. Teritoriul Cubei, a spus în încheiere vorbitoarea, nu va mai fi niciodată înrobit. Copiii noștri trăiesc și vor trăi fericiți !
Salutul reprezentantei femeilor 

indiene, Manorama SatinMă simt onorată de a fi prezentă aici și de a aduce femeilor romîne al femeilor indiene.Deși țările noastre multe mări și țări — vorbitoarea — nimic apropierea popoarelor căci ele sînt unite prin soarele, prieteniei, sînt legate prin dorințele noastre comune de pace, de emancipare a femeilor și bunăstare a copiilor din întreaga lume.Am urmărit cu mare interes și admirație progresul social, economic și politic realizat de femeile din țara voastră. Vă felicităm pentru remarcabilele succese și vă dorim noi victoriiDe asemenea, am citit despre lupta voastră pentru pace, pentru promovarea femeilor și pentru bunăstarea copiilor. Dorința și lupta pentru pace ne unește mai mult decît orice, ca femei și ca mame, și sîntem sigure că prin lupta noastră comună vom învinge ura și războiul.După cum știți, India este o țară mare, al cărei popor a gemut timp de 400 de ani sub jugul imperialismului englez, francez și portughez. Sînt numai 15 ani de cînd

salutul sincerdespărțite de printre altelesînta spusnu poate împiedica indian și romîn,

Cuvîntul tov.

poporul nostru a scuturat acest jug, după mari suferințe și sacrificii. Femeile noastre au jucat un mare rol în lupta de eliberare națională. Ca rezultat al acestei lupte, ele se bucură azi de dreptul de a alege și a fi alese în Parlament. Cu toate acestea, noi trebuie să mai facem față multor piedici sociale, politice, legislative și economice. în această direcție, noi considerăm deosebit de importante : problema dreptului femeilor la muncă ; îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de educare și instruire a femeilor : adoptarea unor legi care să apere și să protejeze drepturile femeilor ; găsirea metodelor și soluțiilor adecvate educării copiilor noștri. Apărarea suveranității și independenței noastre naționale, problemele dezarmării generale și totale, interzicerii armelor nucleare, menținerii și întăririi păcii mondiale, sînt, de asemenea, obiective principale ale luptei femeilor din India.Avem convingerea că, animate de aceste năzuințe nobile, prin colaborarea și sprijinul vostru moral, forța noastră va deveni și mai puternică — a încheiat vorbitoarea.

In chemarea adresată tuturor femeilor din |ara noastră se arată că Conferința națională a femeilor a apreciat prețioasa contribuție adusă de milic ’.ele de femei de la orașe și sate la uriașele succese ale poporului nostru. înalta prețuire a muncii noastre exprimată în salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc și al mine nuri, lidul subliniază chemarea mult avînt în întreaga noastră activitate.Conferința națională, dezbătînd sarcinile ce revin mișcării de femei etapă de dezvoltare a societății cheamă milioanele de femei din mină să-și dăruiască, alături de menii muncii, întreaga lor energie și capacitate creatoare înfăptuirii mărețului țel trasat de Congresul al Ill-lea al P.M.R., desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră și trecerea treptată la comunism.Adresîndu-se lucrătoarelor din industrie, Conferința cheamă femeile din a- ceastă ramură să participe într-un număr tot mai mare la întrecerea socialistă, să lupte pentru îndeplinirea planurilor de producție, pentru realizarea unor produse la nivelul celor mai mondială.Conferința subliniază importanța participării femeilor de la sate, împreună cu toți colectiviștii, la întărirea și dezvoltarea gospodăriilor colective, la sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale, la aplicarea în practică a metodelor avansate ale agrotehnicii. Chemarea subliniază necesitatea participării meilor la învățămîntul agro-zootehnic masă, datoria lor de a munci în așa îneît toate gospodăriile colective să vină unități socialiste puternice, toare.Lucrătoarele din comerțul de stat și cooperatist sînt chemate să se îngrijească de prezentarea mărfurilor într-o formă cît mai atrăgătoare, să aibă o atitudine atentă și civilizată față de cumpărători, să îmbunătățească servirea oamenilor muncii.însuflețite de elan patriotic — se arată mai departe în chemare — gospodinele de la orașe și sate să participe în număr cît mai mare la acțiunile de folos obștesc, să muncească cu vrednicie și dragoste pentru frumos, în așa fel îneît așezările noastre să poarte cu cinste numele de orașe și sate socialiste. în echipele de control obștesc să fie alese cele mai active și pricepute gospodine, femei care se bucură de stimă și prestigiu.Conferința cheamă femeile care muncesc pe tărîmul științei, culturii, artei, în- vățămîntului și ocrotirii sănătății publice să realizeze lucrări științifice valoroase care să contribuie la dezvoltarea economiei, opere artistice cu un conținut profund care să oglindească înflorirea întregii noastre țări, să îmbogățească tezaurul culturii noastre cu creații care să reflecte puternic chipul femeii de azi, să contribuie la răspîndirea culturii în mase, la educarea comunistă a tinerei generații, să îndrume copiii să-și însușească temeinic meseria îndrăgită, comorile științei și culturii. în chemare se arată răspunderea ce o au mamele în fața societății de a crește copiii, de a educa tînăra generație în spiritul celor mai luminoase idealuri, al devotamentului pentru cauza comunismului. Să cultivăm în sufletele copiilor încă din primii ani ai vieții — subliniază chemarea —

Romîn, al Consiliului de Stat guvernului Republicii Populare Ro- adresat Conierinței. înaltele îndem- încrederea pe care ne-o acordă par- și guvernul, întregul nostru popor — ne dau și mai
în noua noastre, R.P. Ro- toți oa-

bune de pe piața

Iede fel de- înflori-

cinstea, curajul, dragostea nețărmurită față de partid și patrie, să-i creștem în spiritul tradițiilor revoluționare ale poporului nostru. Să le formăm încă din anii copilăriei deprinderea de a munci, să fie educați. în spiritul caldei prietenii și frății între popoare, să fie mîndri că poporul romîn face parte din marea familie a țărilor socialiste, pavăză de nădejde a viitorului lor fericit.Chemarea subliniază marea răspundere ce revine activistelor mișcării de femei de a contribui la făurirea omului nou. In întreaga activitate cultural-educativă să străbată șuvoiul viu al ideilor înaintate, al dragostei fierbinți și devotamentului față de partid, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar.Conferința națională — se spune mai departe în chemare — a afirmat încă o dată, cu tărie, adeziunea unanimă a femeilor la politica externă leninistă de pace, promovată de partidul și guvernul nostru. Vom sprijini întotdeauna, fără rezerve, această politică, deoarece sîntem profund convinse că numai în condiții de pace se pot înfăptui visurile și planurile noastre îndrăznețe. Să apărăm seninul cerului, zîmbetul nevinovat al copiilor, liniștea și fericirea căminelor viața celor dragi. Să nu precupețim nici un efort pentru a contribui la întărirea scumpei noastre patrii, a lagărului socialist, strajă de nădejde a păcii. Să întărim necontenit prietenia cu femeile sovietice și cu femeile din celelalte țări socialiste, și împreună cu întregul nostru popor, alături de toate forțele păcii, să milităm neobosit pentru realizarea marelui deziderat al întregii omeniri : dezarmarea generală, totală și controlată, cale sigură pentru înlăturarea războaielor din viața societății.în chemare se arată că la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, care va avea loc luna viitoare la Moscova, va răsuna, alături de glasurile tuturor popoarelor lumii, și glasul femeilor din țara noastră, alături de cel al în- tiegului nostru popor.Chemarea subliniază că femeile din țara noastră își manifestă calda simpatie și solidaritate cu toate luptătoarele pentru pace și progres, cu femeile din țările capitaliste care, înfruntînd teroarea, luptă pentru drepturi, libertate și pace, cu femeile din Asia, Africa și America Latină, care luptă împotriva colonialismului și imperialismului, pentru cîștigarea și menținerea independenței naționale.Să întărim și să dezvoltăm legăturile de prietenie și relațiile cu organizațiile progresiste de femei din toate țările, să ne aducem și în viitor contribuția activă la acțiunile inițiate de Federația Democrată Internațională a Femeilor.Avem convingerea că, înfrîngînd rezistența cercurilor agresive imperialiste, forțele păcii își vor impune voința lor dreaptă și vor clădi o lume în care generația actuală bucura valorile Acestui puterileîn numele milioanelor de femei din patria noastră, se spune în încheierea chemării, Conferința națională a femeilor încredințează Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că vom munci și lupta împreună cu întregul popor, cu nesecată energie, cu abnegație șl înflăcărare pentru desăvîrșirea cons- 'trucției socialiste și trecerea treptată la comunism în scumpa noastră patrie, pentru victoria cauzei nobile a păcii și prieteniei între popoare.

și generațiile ce vor urma se vor din plin de bunurile materiale și spirituale create de geniul uman, scop merită să-i închinăm toate noastre, întreaga noastră viață.

Telegrama adresată Federației Democrate 
a FemeilorInternationale

Irma Crainic,
gospodină din Lupeni, legiunea Hunedoara

cunos- despre pretu-inima

In zilele conferinței am ascultat multe lucruri noi și interesante despre viața și munca femeiloi’ din țara noastră. Le-am ascultat totodată pe prietenele din Uniunea Sovietică, din țările de democrație populară, din unele țări capitaliste. Vreau să-mi exprim bucuria de a le fi cut, de a fi aflat direct de la ele lupta pentru pace a femeilor de tindeni.Ca fiică și soție de miner, înmea au răsunat deosebit de puternic cuvintele tovarășei Dolores Ibarruri. Niciodată n-am să uit ce ne-a povestit dînsa despre viața grea a proletariatului spaniol, despre lupta eroică și neînfricată a minerilor din Asturia, în rîndul cărora au luptat și soțiile și fiicele lor. Cele spuse mi-au readus în minte imagini din viața și lupta minerilor noștri din timpul regimului burghezo-moșieresc. Noi, cei tineri, nu cunoaștem decît din povestiri viața cumplită a părinților noștri. Dar ne plecăm cu adînc respect în fața lor, păs- trînd vie amintirea celor căzuți.Visul pentru care au luptat eroic cei mai buni dintre fiii clasei muncitoare a devenit pentru noi realitate. Datorită grijii permanente pe care partidul o poartă minerilor, viața lor nu mai seamănă nici pe departe cu cea din trecut. In orașul nostru, după orele de muncă se desfășoară o vie activitate culturală la clubul muncitoresc. Oamenii merg la teatru, ascultă muzică fac sport. S-au construit noi blocuri de locuințe, magazine, cinematografe, școli, spital și stadion. Pentru toate acestea, mulțumim din inimă, cu profundă recunoștință, partidului nostru drag.Eu, ca gospodină și soție de miner, nu pot vorbi despre produse peste plan sau despre recolte bogate. Dar să știți că și noi, gospodinele, ne aducem contribuția la construirea socialismului prin numeroase acțiuni patriotice.Zonele verzi, grădinile din oraș sînt în majoritate îngrijite de femei. In parcul 
(Orașului am adus trandafiri sălbatici din

pădure, i-am altoit și azi avem o grădină de trandafiri de toată frumusețea. Și în jurul blocurilor noi din cartierul Viscoza femeile au amenajat zone verzi. Totodată, întrecerea desfășurată pentru întreținerea curățeniei pe străzi, pentru blocul cel mai bine întreținut a dus la înfrumusețarea orașului nostru, la realizarea unor economii însemnate. De unde înainte gospodinele aproape că nu ieșeau din casă, ele participă azi cu entuziasm la acțiunile de folos obștesc.Cuvintele rostite de la această tribună de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej — a spus în încheiere vorbitoarea — ne însuflețesc și mai mult în activitatea noastră de viitor. Asigurăm partidul nostru drag că ne vom înzeci eforturile pentru a răspunde încrederii ce ni se acordă.

In telegrama trimisă Federației Democrate Internaționale a Femeilor, de către Conferința națidnală a femeilor din R. P. Romînă se adresează un călduros salut de solidaritate și prietenie acestei organizații care reunește în rîndurile sale milioane de femei de pe toate continentele, luptătoare active pentru pace, pentru drepturi, pentru viitorul fericit al copiilor.Conferința — se subliniază în telegramă — a reafirmat voința fermă a femeilor din Republica Populară Romînă de a-și închina și de acum înainte întreaga capacitate și energie creatoare înfloririi și propășirii patriei lor socialiste, de a susține prin întreaga lor activitate politica consecventă de pace și coexistență pașnică a statului nostru. Femeile din R.P. Romînă

— se și-au pe toate căile legăturile de prietenie femeile din întreaga lume, care împreună cu popoarele lor luptă pentru apărarea și cucerirea independenței naționale, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru progres social, pentru pace și prietenie între popoare.Conferința a exprimat hotărîrea femeilor din Republica Populară Romînă de a aduce o contribuție sporită la activitatea nobilă și rodnică a F.D.I.F. îndreptată spre consolidarea unității mondiale a femeilor în lupta pentru pace, pentru viitorul luminos al omenirii.

arată în continuare în telegramă — reafirmat hotărîrea de a dezvolta cu

CompoEitmța œmâdefei execidÉvîn prima sa ședință, Consiliul național al_ femeilor din Republica Populară Romînă a ales Comitetul executiv format din 25 de persoane.Ca președintă a Consiliului a fost aleasă tovarășa Maria Rosetti ; ca vicepreședinte — tovarășele : Gabriela Berna chi, Lucia Demetrius, Stana Drăgoi, Suzana Gîdea, Orosz Princz Irina, Zoe Rigani, Ana Röh- rich ; ca secretare tovarășele : Maria Ciocan, Valeria Drafta, Maria Groza, Maria

Manolescu, Alexandrina Mihalcea Korcin- sc’ni, Elena Vîlcoci ; ca membre ale Comitetului executiv — tovarășele : Dobrița Dima, Tamara Dobrin, Georgeta Dumitru, Ioana Gae, Elena Grigoriu, Elena Lascu, Elena Livezeanu, Alice Săvulescu, Mari- oara Seitan, Ioana Sendrea și Ecaierina Stancu.Comisia de cenzori, întrunită în prima ei ședință, a ales ca președintă a Comisiei pe tovarășa Maria Natalia Cotoară.
încheierea Conferinței naționale a femeilor

(Urmare din pag. I-a)Conferinței naționale a femeilor a sosit un mare număr de telegrame de salut din partea unor colective de femei din întreprinderi și instituții, consilii de conducere ale gospodăriilor agricole colective și organizații de masă, precum și mesaje de salut din partea unor organizații de femei de peste hotare.Delegatele la conferință au aprobat în unanimitate activitatea și raportul Consiliului național al femeilor și raportul Comisiei de cenzori.Au fost apoi aprobate în unanimitate propunerile cu privire la îmbunătățirea normelor de organizare și funcționare a mișcării de femei din țara noastră.Trecîndu-se la cel de-al treilea punct al ordinii de zi, participantele la conferință au ales prin vot secret Consiliul național al femeilor din R. P. Romînă, compus din 
151 da persoane, și Comisia de cenzori

A avut loc apoi ședința de închidere a Conferinței naționale a femeilor.întreaga asistență a salutat cu aplauze și aclamații puternice la sosirea în sală pe tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Drăghici, Ștefan Voitec. Au asistat membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale.Participantele la conferință au aprobat în unanimitate textul Chemării adresate de Conferința națională a femeilor din R. P. Romînă către femeile din întreaga țară.Intr-o atmosferă de mare entuziasm a fost adoptată scrisoarea adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri de către Conferința națională a femeilor.Conferința a adoptat, de asemenea, o telegramă adresată Federației Democrate Internaționale a Femeilor.

Tovarășa Maria Rosetti, președinta Consiliului național al femeilor, a rostit apoi cuvîntul de închidere a conferinței.Minute în șir sala răsună de aclamații și urale pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Prin ovații prelungite, participantele la conferință și-au manifestat hotărîrea lor fermă de a traduce în fapte hotărîrile conferinței, de a antrena masele largi ale femeilor la opera de desăvîrșire a construirii socialismului în țara noastră, de a întări solidaritatea și prietenia cu femeile din întreaga lume în lupta pentru pace și progres social.
*Seara, în sala Palatului R.P. Romîne, a avut loc un spectacol dat în cinstea delegatelor și invitaților din țară și de peste hotare la Conferința națională a femeilor.(Agerpres)
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Este posibil să se încheie deindată un acord cu privire Prezente romînesti în străinătate
-i ->

O șesime din teritoriul Angolei controlat
forțele patriotice

la interzicerea experiențelor nucleare
Răspunsul lui N. S. Hrușciov la scrisoarea unor fruntași 

laburiști, membri ai parlamentului englezMOSCOVA' 16 (Agerpres). — TASS Conducătorii puterilor occidentale atrag în mod conștient Uniunea Sovietică într-o nouă rundă a întrecerii în domeniul perfecționării armei nucleare, declară N.S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în răspunsul său la scrisoarea a 65 de fruntași laburiști, membri ai parlamentului englez, în problema dezarmării nucleare.Relevînd că această întrecere este primejdioasă și nerezonabilă, N. S. Hrușciov subliniază : Întrucît sîn- tem siliți la aceasta, nu încape nici 
o îndoială că răspunderea revine numai puterilor N.A.T.O.

Arătînd că este posibil să se în
cheie deîndată un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor, N. S. 
Hrușciov subliniază că este un fapt 
dovedit incontestabil că mijloacele 
naționale de detectare vor putea a- 
sigura supravegherea corespunză
toare asupra îndeplinirii acordului.Actualmente nu există nici un motiv să se ceară, așa cum fac S.U.A. și Anglia, control și inspecție internațională care ar echivala cu crearea unui sistem de spionaj. După cum vedeți, se spune în scrisoare, rezolvarea problemei, interzicerii experiențelor nu depinde de noi. Un nou exemplu de intensifi-

internaționale îl explozii nucleare proiectată de gu- Guvernul englez de apărător activ americane. Tot-
traducerea în fapt a intenției guvernului sovietic de a lua măsurile necesare pentru asigurarea securității sale ca răspuns la acțiunile puterilor occidentale.

Numai și numai din cauza poli
ticii externe a puterilor occidentale 
s-ar putea ca Conferința de la Ge
neva cu privire la dezarmare să nu 
justifice speranțele pe care și le 
pun în ea popoarele. Puterile occidentale urmăresc ca prin diferite șiretlicuri să ducă în impas tratativele de la Geneva.

Uniunea Sovietică nu consideră că 
problema dezarmării, a interzicerii 
armei nucleare și a experiențelor cu 
această armă nu poate fi urnită din 
punctul mort. Succesul depinde în 
mare măsură de influența pe care o 
vor exercita popoarele asupra cercu
rilor conducătoare ale puterilor oc
cidentale. La această cauză nobilă 
pot aduce o contribuție importanță 
organizațiile de masă, oamenii poli
tici și fruntașii vieții publice din 
Anglia, care se pronunță pentru 
pace și dezarmare.N. S. Hrușciov își exprimă speranța că parlamentarii englezi vor depune eforturi pentru a contribui la rezolvarea grabnică a problemei dezarmării generale și totale.

MOSCOVA 16 (Agerpres).— TASS 
La Moscova a fost dată publicită

ții chemarea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. către colhoznici și col
hoznice, munoitorii și muncitoarele 
din sovhozuri, oamenii muncii și 
specialiștii din agricultură — către 
toți lucrătorii de la sate, în care se 
subliniază că sporirea producției de 
cereale și creșterea producției de 
carne și lapte reprezintă zona cea 
mai de șoc a construcției comuniste.

In chemare se arată că recenta 
hotărîre cu privire la majorarea 
prețurilor de achiziție la carne si 
unt este o măsură importantă. în
făptuită în interesul sporirii rapide 
a producției agricole. Oamenii so
vietici au aprobat această hotărîre și și-au exprimat speranța că col
hoznicii și muncitorii sovhozurilor, 
bazîndu-se pe sprijinul poporului, 
vor spori considerabil producția de 
carne și lapte.

Ajutorul pe care îl acordă statul, 
întregul nostru popor, este foarte 
important și trebuie să aducă roade.

In chemare se subliniază necesita
tea elaborării de către, fiecare col
hoz și sovhoz a unui plan concret 
de creștere a producției de carne, 
lapte și alte produse animaliere, ți- 
nîndu-se seama de noi posibilități 
create în prezent. Trebuie să se 
meargă pe calea ridicării producti
vității muncii în colhozuri și sov
hozuri, pe calea obținerii de furaje 
ieftine și

OPARIS
a mecanizării fermelor.

care a încordării constituie seria de la mare altitudine vernul american, și-a asumat rolul al acestor planuriodată, primul-ministru al Angliei declară fără înconjur că scopul a- cestor experiențe este de „a stabili" modalitățile în care pot fi scoase din funcțiune sistemele de telecomunicații și instalațiile de radiolo- cație. în această ordine de idei, N.S. Hrușciov amintește de recenta declarație a președintelui american că s-ar putea ca în unele împrejurări S.U.A. „să manifeste inițiativa într-un conflict nuclear cu Uniunea Sovietică". Firește că în aceste condiții guvernul sovietic nu vede altă soluție decît aceea de a se îngriji ca apărarea Uniunii Sovietice să fie la nivelul corespunzător.Referindu-se la pasajul din scrisoarea laburiștilor în care se spune că dacă Uniunea Sovietică va urma exemplul S.U.A. și va relua experiențele. acest lucru poate zădărnici tratativele cu privire la dezarmare de la Geneva, șeful guvernului sovietic scrie: Nu pot să vă înțeleg deloc și, mai mult, nu pot să fiu de a- cord cu dv. cînd legați posibilitatea eșecului conferinței de la Geneva de
. ....... ■ ■===

Proteste împotriva experiențelor 
nucleare efectuate de S. II. A.NEW YORK 16 (Agerpres). — în întreaga lume continuă protestele împotriva efectuării de către S.U.A. a unor noi experiențe nucleare atmosferă, precum și împotriva tenției guvernului american de efectua asemenea experiențe mare altitudine. La 16 iunie conducătorul Asociației americane pentru sprijinirea organizației Națiunilor Unite, Herman Steinkraus, a adresat un apel președintelui Kennedy în ta

iectată pentru începutul săptămînii viitoare.La Hamburg (R. F. Germană) a avut loc, de asemenea, o mare a- dunare organizată de Uniunea germană a păcii cu care ocazie s-a protestat împotriva nucleare americane. Demonstranții au cerut realizarea dezarmare și crearea în centrul Europei a unor zone denuclearizate.în ciuda acestor proteste, S.U.A. au efectuat la 15 iunie o nouă explozie nucleară în regiunea insulei Christmas.
-----------o ©o------------

Acțiuni care ar avea urmări negative

în in- ala experiențelorunui acord de
care îi cere să amîne experien- nucleară la mare altitudine pro-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite : La Moscova a fost dată publicității declarația guvernului sovietic către guvernul Canadei pe care ambasadorul U.R.S.S. în Canada, A. Arutiunian, a făcut-o joi ministrului adjunct al afacerilor externe al Canadei, N. Robertson. în declarația guvernului sovietic se spune : „Amplasarea armei nucleare pe teritoriul Canadei nu poate să nu se răsfrîngă negativ și direct asupra relațiilor sovieto- canadiene“, întrucît aceasta afectează securitatea Uniunii Sovietice. în declarație se amintește că oamenii de stat din Canada vorbesc fățiș despre pregătirea Canadei în vederea înarmării nucleare.
o#o---------- -------

cuvîntare a lui Maurice Thorez16 (Agerpres). — La Paris a avut loc o adunare a scriitorilor și istoricilor care s-ă desfășurat sub președinția lui Maurice Thorez, secretarul general al P. C. Francez.Luînd cuvîntul la această adunare, Maurice Thorez a subliniat marea însemnătate a luptei ideologice pentru oamenii muncii și democrații din Franța, care se lovesc de creșterea pericolului fascist și se pronunți pentru instaurarea unei democrații adevărate și trainice. în Franța, ca și în restul lumii capitaliste, a spus secretarul general al P.C. Francez, se constată o ascuțire a luptei dintre cele două ideologii, dintre cele două concepții asupra lumii. Idealismul se manifestă în toate formele sale împotriva materialismului dialectic, urmărind să împiedice dezvoltarea sa continuă.Din aceste motive, Partidul Comunist Francez acordă o mare a-

filozofilor, comuniști, tenție problemelor de filozofie. M. Thorez a arătat că linia partidului constă în a lupta pe două fronturi : împotriva relativismului, care pune toate convingerile filozofice pe același plan și denaturează adevăratul caracter al marxismului, și împotriva revizionismului, care urmărește „să completeze" marxismul. în sfîr- șit, comuniștii francezi luptă în mod hotărît împotriva dogmatismului, împotriva spiritului doctrinar și scolastic. Marxismul este dușmanul oricărui conservatorism, al oricărei stagnări, a subliniat M. Thorez.Secretarul general al Partidului Comunist Francez și-a exprimat dorința ca în rîndurile comuniștilor să se manifeste din ce în ce mai puternic legătura dintre filozofie și viață. Apoi, cei prezenți la adunare au ascultat raportul lui Roger Garaudy, membru în Biroul Politic al P. C. Francez, despre sarcinile care stau în fața filozofilor comuniști.
o® o------------

„Flăcările mistuiau totul“
— relatează din

„Am asistat la un dans al 
Flăcările mistuiau totul" — 
respondents din Alger al 
France Presse referindu-se la 
de o sălbăticie nemaiauzită 
s-au dedat fasciștii O.A.S.-iști 
zilei de vineri în cartierul Bab-EI-Oued 
din Alger. Astfel, arafă agenția, intensi
ficarea acțiunii „pămîntului pîrjolit" 
anunțată de O.A.S.-iști vineri după- 
amiază într-o „emisiune-pirat" a de
venit fapt. O.A.S.-ișfii vizează distru
gerea întregului potențial economic 
al Algeriei, căutînd să lase în urmă 
numai foame și mizerie.

Dacă în ultimele zece zile în cartie
rul Bab-EI-Oued O.A.S.-ișfii au distrus 
rînd pe rînd toate școlile și magazi
nele, de data aceasta, subliniază a- 
genția France Presse, atacul principal 
este îndreptat contra instituțiilor pu
blice și întreprinderilor 
O încărcătură de exploziv a 
în aer, 
Alger, 
me de 
France

Alger
morții. 

scrie co- 
agenției 
acfiunile 
la care 

în seara

vineri seara, primăria 
încărcătura de 40 de 
exploziv, apreciată de 
Presse drept cea mai

economice, 
aruncat 
orașului 
kilogra- 
agenția 
puterni-

agenția France Presse
că întrebuințată vreodată de O.A.S.- 
iști, a distrus în întregime clădirea. 
A fost ucis un soldat din regimentul 
9, iar alți 43 au fost răniți. Au fost 
distruse, de asemenea, mai multe au
tomobile care se aflau în apropierea 
clădirii.

Descriind panica produsă, ca urma
re a exploziei din localul primăriei 
din Alger unde se afla cantonată o 
unitate a armatei franceze, corespon
dentul agenției France Presse scrie : 
„Pompierii veniți la fața locului au 
putut cu mare greutate să-și facă loc. 
Ei au găsit în interiorul clădirii un 
spectacol halucinant. Sculați din somn 
de această puternică explozie, solda- 
ții se îngrămădeau pretutindeni pen
tru a scoate de sub dărîmături pe to
varășii lor".

Tot în cursul serii de vineri, între 
O.A.S.-iști și soldații de la baza din 
Casbah, din apropiere de Alger, a 
avut loc un puternic schimb de focuri 
de armă automată, de grenade și de 
obuze.

V ■■

Guvernului canadian — se arată în declarație — îi sînt bine cunoscute propunerile U.R.S.S. cu privire la dezarmarea generală și totală sub strict control internațional, încetarea experiențelor nucleare, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, propuneri care urmăresc menținerea și consolidarea păcii pe pămînt.„Tinzînd spre dezvoltarea unor relații de bună vecinătate cu Canada, guvernul sovietic speră că din partea Canadei nu vor fi întreprinse acțiuni îndreptate spre intensificarea încordării internaționale și creșterea primejdiei de război“, se spune în declarație.„Bineînțeles că dacă Canadei ar fi înfăptuitedomeniul amplasării armei nucleare pe teritoriul Canadei, se spune în încheierea declarației guvernului sovietic, guvernul U.R.S.S. ar fi silit să tragă de aici concluzia corespunzătoare în scopul asigurării securității Uniunii Sovietice“.

din partea măsuri în

SOFIA 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția, B.T.A., la 
15 iunie s-a organizat la clubul 
oamenilor de litere din Sofia o 
seară festivă consacrată comemoră
rii a 50 de ani de la moartea ma
relui scriitor romîn Ion Luca Ca- 
ragiale. Despre opera lui Caragiale 
a vorbit prof. Pencio Panev. A 
participat Mihai Marin, ambasado
rul R. P. Romîne. la Sofia.

Cu acest prilej au fost prezentate 
un program artistic și filmul ro- 
mînesc „Telegrame".

★

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — In 
seara zilei de 15 iunie la cinemato
graful „Skarpa“ din Varșovia a avut 
loc premiera de gală a filmului ro- 
mînesc „Setea“ distins cu medalia 
de argint la Festivalul internațional 
al filmului de la Moscova din 1961. 
Filmul s-a bucurat de un frumos 
succes.

mînia azi“. La inaugurarea ex
poziției au participat Rafhad Zarik, 
prefectul regiunii Alep, coman
dantul garnizoanei, membri ai 
corpului consular local, oameni de 
afaceri, ziariști.

LUANDA 16 (Agerpres). — „Mișcarea de 
eliberare angoleză îm
potriva colonialiștilor 
portughezi face progre
se constante", scrie șăptămînalul tunisian „JEUNE AFRIQUE", care menționează că ÎN PREZENT FORȚELE PATRIOTICE ANGOLEZE CONTROLEAZĂ 1/6 DIN TERITORIUL ANGOLEI.

In prezent naționaliștii angolezi au împărțit în cinci regiuni teritoriul pe care îl controlează. Această împărțire corespunde , necesităților organizării luptelor de partizani potrivit condițiilor fiecărui sector.Șăptămînalul tunisian subliniază că în prezent forțele patriotice care luptă pentru eliberarea

dispun âf 
oameni înar-

Angolel 25 000 de mâți și de o rezervă bine instruită de 75 000 de oameni.„Jeune Afrique*.,  rela-< tează că „de la încenuj tul luptelor în Anț >la și pînă în prezent trupele portugheze au pierdut 7 000 de oameni*.
■Ar(Agerpres), — La acad. Mihai Beniuc,

•Ar
DAMASC 16 (Agerpres). — La 15 

iunie a avut loc în sala centrului 
de arte plastice din Alep deschi
derea expoziției de fotografii „Ro-

ATENA 16 
Atena au sosit 
care va reprezenta țara noastră la 
reuniunea Comunității europene a 
scriitorilor, și Radu Beligan, artist 
al poporului, care va participa la 
colocviul internațional asupra spec
tacolului pentru marele public. Cei 
doi oameni de cultură romîni 
au fost întâmpinați pe aeroportul 
din Atena de personalități de seamă 
din viața culturală a Greciei.

★ROMA 16 (Agerpres). — Cu oca
zia prezenței la Roma a artistului 
poporului N. Herlea, ministrul R. P. 
Romîne în Italia, P. Macovei, a ofe
rit la 14 iunie în saloanele Legației 
un cocteil precedat de prezentarea 
filmului „Medalion Herlea". Au fost 
prezenți reprezentanți ai vieții mu
zicale, diplomați, ziariști etc.

0*0

Lucrările Congresului național 
al R. D. GermaneBERLIN 16 — Corespondentul A- gerpres, A. Vela, transmite : La 16 iunie au început în sala sporturilor „Dinamo” din Berlin lucrările Congresului național al R. D. Germane, chemat să adopte definitiv documentul național „Sarcina istorică a Republicii Democrate Germane și viitorul Germaniei”. Acest document a fost elaborat la cea do-a 15-a plenară a C.C. al P.S.U.G. și a- doptat de Consiliul Național al Frontului Național al Germaniei democrate.La congres participă 2.300 de delegați aleși din toate păturile populației în cadrul a peste 300 de adunări populare, care au avut loc în marile întreprinderi, instituții, în

-----o®o—

Noiele de protest adresate 
guvernelor S.U.À., Angliei 

și Francei de către 
guvernul R.D.G.BERLIN 16 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democrate Germane a adresat guvernelor S.U.A., Angliei și Franței note de protest împotriva vizitelor cancelarului R.F.G., Adenauer, în Berlinul occidental. Notele au fost înaintate ambasadelor țărilor respective la Praga prin Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace.în aceste note se subliniază că vizitele lui Adenauer în Berlinul occidental sînt folosite de acesta în scopul ațîțării propagandei dușmănoase împotriva R. D. G. și a celorlalte țări socialiste. în afară de a- ceasta, guvernul R.D.G. atrage atenția că pentru a veni în Berlinul occidental cancelarul traversează spațiul aerian al R.D.G. la bordul unui avion militar, aparținînd uneia din cele trei puteri occidentale, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a normelor dreptului internațional în domeniul comunicațiilor de tranzit.In această ordine de idei, guvernul R.D.G. atrage atenția celor trei puteri occidentale asupra necesității adoptării unor măsuri eficiente menite să împiedice folosirea Berlinului occidental pentru propagandă militară și acte agresive care urmăresc să împiedice orice înțelegere între Est și Vest.

------------o®o------------

La bursa din New York

A patra prăbușire mare în cursul unei săptămînimai. „Cota valorilor Streetului, scrie re-NEW YORK 16 (A-gerpres). — Bursa din New York a înregistrat vineri noi scăderi spectaculoase. La deschidere, relatează agenția Associated Press, acțiunile tuturor societăților „au atins cel mai scăzut nivel cunoscut de la 2 noiembrie 1960 încoace". „Această cădere, precizează agenția, este a patra prăbușire mare în cursul acestei săptămîni de

masiva vînzări efectuate de către acționarii Wall derutați. Ea a provocat France Presse, s-a o pierdere apreciată la pliat într-un ritm din ce 5 600 000 000 de dolari din valoarea acțiunilor cotate la bursa din New York".Indicele Dow-Jones, relevă agenția France Presse, s-a menținut la mai puțin de 10 puncte peste cota de 553,5 marcată în timpul puternicei zguduiri din 28

a-cartierele orașelor și la sate. La ceste adunări au participat peste 7 milioane de cetățeni. Astfel, problemele pe care le dezbate actualul congres au fost discutate multilateral de mase largi populare. La pregătirea congresului au participat toate partidele și organizațiile de masă care Național alCongresul sub lozinca cialism. Noiîn prezidiul congresului au fost aleși reprezentanți ai vieții publice și politice, conducători ai partidelor și organizațiilor de masă în frunte cu Walter Ulbricht.Prof. dr. Erich Correns, președintele Prezidiului Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei democratei a prezentat un raport asupra desfășurării discutării documentului național. Vorbitorul a subliniat importanța sarcinii cuprinse în acest document cu privire la întărirea continuă a orîhduirii de stat și economice a R. D. 'Germane.După prezentarea raportului început dezbaterile.

fac parte din Frontul Germaniei democrate.national se desfășoară „Patria — pace — so- învingem”.

o®o

Nici o forța in lume nu ne poate sili99

să răminem sub jugul colonialiștilor“
Declarațla liderului Uniunii populare africane Zimbabwe din Rhodeslw 

deNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — într-un interviu acordat corespondentului agenției Associated Press, Joshua Nkomo, președintele Uniunii populare africane Zimbabwe din Rhodesia de sud, a declarat că este de neconceput ca cele trei milioane de africani din această colonie să mai suporte măcar pentru un an dominația celor 450 000 de coloniști albi.Propunerea britanică de menținere a regimului colonial pentru încă 9—12 ani pînă cînd africanii

sudvor fi, chipurile, capabili să «e auto guverneze este o absurditate.„Dorința noastră de libertate este atît de puternică încît nici o forță nu ne poate sili să rămînem s-.’b jugul colonialiștilor, și colonialiștii știu acest lucru", a spus Nkomo, exprimîndu-și totodată speranța că Adunarea Generală a O.N.U. va a« dopta o rezoluție care să recunoască dreptul la independență al poporului african din acest teritoriu.
-❖•o

Răscoala izbucnită la cea mai mare bază maritimă-militară a 
Venezuelei — Puerto-Cabello, a fost crunt înăbușită de forțele gu
vernamentale. Au avut loc lupte grele între răsculat! și forțele de 
represiune. In clișeu : Aspect al luptelor într-un cartier al orașului 
Puerto-Cabello.

HAVANA.la 14 iunie, convenția de colaborare în domeniul sportului între Uniunea de cultură fizică și sport din R. P. Romînă și Institutul național de sport, educație fizică și recreere din Republica Cuba.
VIENTIANE. La 15 iunie, Adunarea Națională a Laosului a aprobat, cu 33 de voturi din 35, acordul cu privire la constituirea guvernului de coaliție semnat la 13 Valea Ulcioarelor. La 18 gele Laosului va instala vern condus de prințul Fumma.

La Havana s-a semnat

iunie în iunie, re- noul gu- Suvanna
CAIRO. în seara zilei de 15 iunie, în clădirea Universității din Cairo și-a început lucrările Comitetul politic al statelor semnatare ale Cartei de la Casablanca. La lucrările comitetului participă regele Hassan al II-lea al Marocului, Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., Seku Ture, președintele Republicii Guineea, Modibo Keita, președintele Republicii Mali, Yussef Ben- Khedda, președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria, precum și Ako Adjei, ministrul afacerilor externe al Ghanei, care îl

Partizanii provoacă 
pierderi grele trupelor 

diemiste

de au în
reprezintă pe președintele Kwame Nkrumah.

NEW YORK. Un grup de 25 profesori de. drept din S.U.A. publicat o declarație comunăcare condamnă hotărîrea majorității membrilor Curții Supreme a Statelor Unite, care a sa lege McCarran.
PARIS. Cercurile au comunicat că a ția judiciară, după să urmeze un nou proces împotriva lui Salan „pentru acțiunile săvîrșite de el după ce a fost judecat de tribunalul militar suprem“. S-a aflat că după ce s-a dat sentința în proce-< sul lui, Salan trimitea din închisoare noi' instrucțiuni O.A.S.-iștilor din Algeria.
PARIS. Organele Procuraturii franceze s-au adresat Adunării Naționale cerîndu-i să-l lipsească de imunitate parlamentară pe Georges Bidault, fostul prim-ministru al Franței, care este unui din conducătorii O.A.S. Georges Bidault, care se ascunde de autorități, se bucură totuși de toate drepturile de membru al Parlamentului francez și primește indemnizație de deputat, pe care o încasează soția lui.

aprobat faimoa-guvernamentale început instruc- care» s-ar putea

SAIGON. Zilnic sosesc știri care demonstrează că trupele americane din Vietnamul de sud iau parte directă la luptele împotriva partizanilor. Agenția Associated Press relatează că la 16 iunie alți doi ofițeri americani au fost uciși în cursul unei ciocniri cu unități de partizani. Ciocnirea a avut loc lîngă orașul Ben Cat situat la numai 30 de mile de Saigon. In cursul acestei ciocniri partizanii au provocat, după cum relatează agențiile americane, pierderi importante trupelor ngo- dinhdiemiste și americane și au capturat cantități însemnate de armament.
------O® O------

Demisia guvernului 
sud-coreeanSEUL 16 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că guvernul Coreei de sud a demisionai Ia 16 iunie. Demisia anterioară a primului ministru, Song Yu Ci care a fost acceptată de junta nu.,- tără, se datorește, potrivit agenției Associated Press, existenței divergențe serioase în sinul nului cu privire la politica mică.

unor guver- econo-
în ce mai accelerat în direcția minimului stabilit în cursul dramaticei ședințe din 28 mai*.Din cauza valului puternic de vînzări, scrie agenția Associated Press, „aparatul de înregistrat tranzacțiile a rămas în urma vînzări- lor cu 23 de minute",

(Desen de EUGEN PARU)

T1EAT1R1E • Sdijqocœs] »Te/ev/z/iwe «Kadîo
TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : COPELLIA — (orele 11) ; 
RĂPIREA DIN SERAI — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 10,30) ; LÄSA- 
ȚI-MĂ SA CINT - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MAMOURET — (orele 10) ; 
(Parcul Herăstrău) : CUM VĂ PLACE — 
(orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Parcul N, Bălcescu) : SALUT VOIOS
— (orele 18).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
MATEIAȘ GISCARUL — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI (Sala Palatului R. P. Romîne): 
MĂRIA SA BĂRBATUL — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. RAZE PE GHEA
ȚĂ : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Alex. Sahla (10; 12; 15; 17; 19; 21 — gră
dină 20,15), Floreasca (12; 14; 16; 18; 20), Sta
dionul Republicii (20,15). BĂTRINUL ȘI 
MAREA : Republica (9,15; 11; 12,45; 15; 
17; 19; 21; 22,40), I. C. Frimu (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Sta
dionul Dinamo (20,15). AUSTERLITZ — 
ambele serii — cinemascop : Grădina 
Progresul (20,30), Arta (11; 15,30; 19). CO- 
MEDIANȚII rulează Ia cinematografele 
Magheru (10; 12,15; 14.30; 16,45; 19: 21.15), 
Elena Pavel (10; 12,15; 14.30; 16.45; 21,15
— grădină 20,30), Gh. Doja (10; 12,15;
14,30; 16,45: 19; 21,15), Stadionul Ciulești 
(20,15), Grădina 13 Septembrie (20,15). 
FOCURI IN MUNȚI : V. Alecsandri (15; 
17; 19; 21), Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,45 pînă la orele 12,30, 
după-amiază 15,15; 17; 19; 20,45), Donca 
Slmo (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). ME
XICUL CINTA : Maxim Gorki (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). UN CINTEC STRĂBATE 
LUMEA : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). POMPIERUL ATOMIC: Vlc-

toria ( 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 1 Mal 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Grădina Moșilor (20). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER ! 13
Septembrie (10; 11,15; 12,30; 15; 17; 19; 
21), 16 Februarie (16; 18; 20). FILME DO
CUMENTARE rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi, CINE-I DE 
VINĂ?: Tineretului (11; 16; 18; 20). ÎNVIE
REA — ambele serii : înfrățirea între 
popoare (10,30; 16; 20), G. Coșbue (9;
12,30; 16,15; 20), Arenele Libertății (20,30). 
DUPĂ DOI IEPURI : Cultural (10,30; 15; 
16,50 18,40; 20,30). POST-RESTANT : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 21), Flacăra (15; 17; 
19; 21). ȘOFERII IADULUI: 8 Martie (11; 
15; 17,05; 19,10 — grădină 20,30), G. Bacovia 
(11; 13; 15; 17; 19; 21). RAIDUL VĂRGAT: 
Grivița (15; 17; 19; 21). CARMEN DE LA 
RONDA : C-tin David (10; 15,30; 18; 20,30). 
AGRAFA ALBĂ : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 
19 — grădină 20,30), 23 August (10; 12: 
15; 17; 19 — grădină 20,30), Volga (10.30: 
15; 17; 19; 21), Libertății'(10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20.30). ULTIMA REPRIZĂ : Unirea 
(16; 18). CHEMAREA MĂRII De ■ GHEA
ȚA: T. Vladimirescu (11: 1G; 18; 20). OMUL 
AMFIBIE: Munca (12; 15; 17; 19; 21), B. De- 
lavrancea (11; 16; 18; 20). PRIMĂVARA 
FETELOR: Moșilor (11; 16; 18,15). CETA
TEA HURRAMZAMIN: M. Eminescu (11; 
16; 18,15; 20,30). HANUL DIN SPESSART : 
Hie Pintille (15; 17: 19; 21 — grădină 20.30). 
PUȘTIUL: 8 Mai (10; 15; 17; 19; 21). S-A FU
RAT O BOMBA : Luceafărul (15; 17; 19). 
ANII FECIORIEI rulează la cinemato
graful Olga Banele (15,30; 18). SABIE SI 
ZAR : 30 Decembrie (12; 15; 17; 19; 21) 
ALO!... AȚI GREȘIT NUMĂRUL: Drumul 
Serii (11; 16; 18; 20). CAVALERII TEUTONI
— ambele serii — rulează Ia cinematogra
ful Aurel Vlaicu (14,30; 17,45; 21). PESCARII 
DIN ARHIPELAG: N. Bălcescu (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). MIZERABILII — ambele serii
— rulează la Grădina T. Vladimirescu 
(20,15), Popular (16; 19,30). BĂIEȚII NOȘ
TRI : Grădina Olga Banele (20,30). OMUL 
CARE ADUCE PLOAIA : Grădina Unirea 
(20,30). TOATĂ LUMEA RIDE, CINTA ȘI 
DANSEAZĂ : Grădina Luceafărul (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — EMISIU
NE PENTRU COPII ȘI TINERETUL

ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNE PENTRU 
SATE. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15
— VARIETĂȚI (Transmisiune din stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii). 
20,15 — Popas liric — emisiune de ver
suri. 20,30 — Partea a Il-a a emisiunii 
de varietăți. In jurul orei 21.35 transmi
sie de la Stadionul Republicii, repriza 
a doua a meciului de fotbal dintre echi
pele Petrolul-Progresul.
Ultimele știri

RADIO.
le 
că 
9,00 — II o Teatru pentru copii — orele
9.30 ........................
de Ivan Petrov — orele 10,00 
vista presei străine — orele 10,30 
o Vorbește Moscova — orele 11,30 
o Interpret! de muzică ușoară — orele 
12,00 — I a De toate pentru toți — orele 
13,10 — I ® Cîntă Dorina Drăghlci — o- 
rele 14,10 — II e Cine știe, cîștlgă — ore
le 14,30 — II e La șezătoare — orele
15.30 — I • Noi înregistrări de muzică 
ușoară primite din partea Radiotelevi
ziunii sovietice — orele 16,25 — I • Ver
suri în lectura lui George Calborcanu
— orele 17,15 — II o Emisiune de muzi
că ușoară romînească — orele 18 05 — I 
e Muzică de balet — orele 18 05 - II
• Suita „Fluturii“ de R. Schumann - 
orele 19,20 — II o Teatru : „Bariera al
bastră“ de B. Cirskov, D. Radovski și M 
Arlazorov (premieră) — orele 20,00 — 1
• Lectură ghicitoare — orele 21,45 — II 
o Simfonia a Vll-a de Beethoven — 0- 
rele 22,23 — II o Interprcțl sovietici 
laureați ai premiului Lenin — orele 23.10
— I « Muzică de dans — orele 23.10 — II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 iunie : Vremea se menține fru
moasă și călduroasă, cu cer mai mult 
senin noaptea șl dimineața. Izolat în 
nordul țării și în regiunea de munte vdr 
cădea averse după-amiaza. vînt slab 
pină la potrivit, predominînd din vest. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, Iar maximele între 26 și 35 
de grade.

8.50 - I
populară

In încheiere : 
și rezultatele sportive.

Glild muzical — ore- 
e Program de muzi- 
romînească — orele

I o Arii din opere interpretate 
II • Re- 

II 
I
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