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pentru animole pe pășunile de munte
ții s-a arătat cum trebuie sa se facă 
transportul tineretului bovin și al 
oilor în taberele de vară. Astfel, s-a 
stabilit ca tineretul bovin să fie dus 
cu vagoane C.F.R. la cea mai apro
piată stație de debarcare, iar de 
acolo, în’grupuri mici, cu personal 
suficient, la locul de destinație. Ovi
nele sînt duse pe jos, indieîndu-se 
să nu parcurgă mai mult de 10—12 
km pe zi.

Ținînd seama de experiența ani
lor trecuți consiliul agricol regio
nal s-a îngrijit de elaborarea unui 
regulament care prevede toate mă
surile organizatorice și tehnice, 
drepturile și obligațiile fiecărei uni
tăți în crearea și funcționarea ta
berelor de vară, începînd cu identi
ficarea pășunilor, repartizarea lor, 
pregătirea animalelor și transportul 
acestora.

Organizarea pășunatului în tabere 
nu rezolvă însă în întregime proble
ma asigurării furajelor pentru ani
male pe timp de vară. Se cere îm
bunătățirea continuă a pășunilor 
pentru a spori producția de masă 
verde la hectar. Pășunile din zona 
de șes a regiunii Banat ocupă o su- 

__________ prafață de aproa- 
.. pe 60 000 ha, iar

Pentru dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic și obținerea de 
producții mari de carne și lapte 
este necesar să se acorde cea mai 
mare atenție asigurării bazei fu- 
’•'•jere, folosirii raționale a tuturor 
lesurselor dc furaje. In regiunea 
Banat, ca și în alte regiuni ale țării 
una din cele mai însemnate resurse 
furajere o constituie pășunile. După 
cum se știe, o bună parte din an, 
bovinele și ovinele sînt ținute pe 
pășune.

în regiunea noastră se dă o mare 
atenție pășunatului tineretului bo
vin și ovinelor în tabere organizate 
în zona de șes, deal și munte. A- 
ceastă acțiune a început încă din 
anul 1958,’ cînd gospodăria de stat 
Grabăț, a scos tineretul la pășunat 
pe muntele Gropanul, din apropie
rea comunei Bucova. în 1961, un nu
măr de 11 gospodării agricole de stat 
și 4 gospodării colective au trimis pe 
pășunile de deal și munte un efec
tiv de peste 6 000 capete tineret bo
vin. în 1962 acest număr a crescut 
și mai mult, iar rezultatele obținute 
au fost pe măsura așteptărilor.

Prin ducerea animalelor în tabere 
de vară în zona —
SmdgospodăriUe O experiență valoroasă cele din zona mun
de’stal și gospo- jn regiunea Banat 
dăruie colective__________°
din zona de șes 
au economisit cantități importante 
de furaje. Numai în anul 1962 — 
cînd pe aceste pășuni au fost aduse 
20 000 vițele și 24 000 ovine — s-au 
economisit 90 000 tone de masă 
verde. Aceste furaje au făcut cu pu
tință să se îmbunătățească alimen
tația animalelor matcă rămase în 
gospodărie, sau au fost transfor
mate în fîn sau nutrețuri însilozate 
pentru perioada de iarnă.

Pe baza rezultatelor bune obți
nute pînă acum, în 1963 în regiunea 
Banat 250 unități socialiste vor tri
mite la munte aproape 30 000 ca
pete tineret bovin și 161 000 oi și 
tineret ovin.

Experiența a dovedit că organi
zarea pășunatului la munte necesită 
luarea unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Este vorba de identifica
rea pășunilor disponibile din zona 
de munte, stabilirea capacității lor 
de pășunat și repartizarea animale
lor din gospodării pe aceste pășuni. 
Toate acestea se fac în mod orga
nizat. După ce au fost preluate pă
șunile de către gospodării, acestea 
se ocupă de amplasarea taberelor și 
de aprovizionarea cu materiale ne
cesare la construirea adăposturilor.

Din experiența anilor trecuți, s-a 
constatat că acolo unde au fost or
ganizate adăposturi pentru între
gul număr de animale, s-au obținut 
cele mai bune rezultate. Construirea 
adăposturilor la munte se face cu 
material ieftin procurat pe plan lo
cal. O asemenea construcție pentru 
100 capete de tineret costă 5 000 — 
6 000 lei, sumă care se amortizează 
chiar în primul an.

Taberele din zona montană pen
tru tineretul bovin sînt amplasate 
pînă la 1 500—1 600 metri' altitudine. 
De aci în sus se amplasează tabere 
pentru ovine. S-au luat măsuri ca 
fiecare tabără organizată pentru 
bovine sau ovine să aibă îrj mod 
obligatoriu o construcție corespun
zătoare pentru adăpostirea întregu
lui număr de animale în zilele plo
ioase și cu temperaturi scăzute, 
adăposturi pentru îngrijitori și 1-2 
atelaje pentru transport.

O mare importanță pentru în
grijirea animalelor trimise în tabe
rele de vară are alegerea unor oa
meni harnici, conștiincioși și cu dra
goste față de avutul obștesc. Pentru 
a veni în ajutorul cadrelor zootehni
ce, consiliul agricol regional a orga
nizat în acest an cursuri de 4 zile la 
Casa Agronomului. Aici, șeful tabe
rei din fiecare unitate socialistă a 
putut să-și îmbunătățească cunoștin
țele în domeniul pășunatului alpin, 
și-a însușit noțiuni zooveterinare și 
de reproducție. La predarea cursuri
lor au fost antrenați cei mai buni 
specialiști, care au expus lecții con
crete privind modul cum trebuie 
să se desfășoare munca, exemplifi
cate cu rezultatele bune obținute 
în anii trecuți. De asemenea, la lec-

toasă și premun- 
toasă — 215 000 
ha. Pe lingă pășu

nile de munte se găsesc și păduri 
pășunabile în suprafață de 112 000 
ha. Sînt suprafețe destul de mici, 
dacă se ține seama de numărul în
semnat de animale existent în regim 
ne. De aceea s-au întreprins mari 
acțiuni pentru sporirea producției 
de masă verde pe pășuni. în acest 
scop s-au alocat 4 100 000 lei, sumă 
care a fost repartizată, pe raioane. 
Pînă în prezent s-a defrișat suprafa
ța de 5 000 ha în comunele Chelrnac, 
Bethausen, Cîlnic, Valea Denii, O- 
breja, Glimboca, Leucusești etc. 
De asemenea, s-au îngrășat cu în
grășăminte naturale și chimice 
peste 8 000 ha. Pentru a mări 
productivitatea pășunilor din re
giunea Banat s-au luat măsuri, îm- 
preună cu organele O.R.P.O.T., pri
vind trecerea de urgență la defrișa
rea lăstărișului și măfăcinișurilof 
de pe pășuni. Pășunile degradate 
de la șes sînt reînsămînțate, iar pe 
cele slab productive se fac însămîn- 
țări. Așa s-a procedat, de exemplu, 
cu pășunile gospodăriilor colective 
Nerău, Periam, Pustiniș, Giulvăz, 
Curtici etc.

Tabăra de vară a gospodăriei co
lective din Curtici, raionul Arad, 
este amplasată pe o pășune cu su
prafața de 410 ha. Aici se obțineau 
in trecut 5 000—7 000 kg masă verde 
la hectar. Ținînd seama de fertili
tatea terenurilor din zona de șes a 
Banatului, de pe un hectar trebuie 
să se realizeze în medie 20 000— 
30 000 kg masă verde. în unele ca
zuri măsurile de suprafață (grăpat, 
curățat de buruieni și chiar îngră- 
șările) cu care s-a început îmbună
tățirea pășunilor nu au dat rezultate 
satisfăcătoare. De aceea s-a trecut 
la aplicarea unor metode eficiente, 
și anume de desțelenire și cultivare 
a pășunii cu plante furajere de 
mare productivitate. Prin aplicarea 
acestei măsuri, producția de masă 
verde a sporit la 20 000 kg la ha. 
Prețul de cost al nutrețurilor verzi 
rezultate de pe aceste pășuni a fost 
redus.

Dacă se analizează producția de 
lapte pe cap de vacă furajată în 
timpul stabulației și cînd vacile au 
fost scoase la pășune, aceasta a

■ crescut pe timp de o lună, de la 180
■ litri — la 255 litri. Hectolitrul de 

lapte a costat în timpul pășunatului 
84 lei. Și alte gospodării colective 
din regiune au obținut asemenea re
zultate.

Ținînd seama de toate acestea, a- 
curn un mare număr de gospo
dării colective și de stat organi- 

1 zează tabere de vară la munte și la 
. șes și se preocupă de îmbunătățirea 
i continuă a pășunilor. Toate acestea
■ vor contribui la dezvoltarea con

tinuă a sectorului zootehnic, la spo-
. rirca producției de carne și lapte.

Ing. MIHAI CARAGEA 
vicepreședinte

al Consiliului agricol regional
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Produse peste pian
Colectivele de muncă din industria 

regiunii Ploiești au făcut în acest an 
circa 12 000 de propuneri, pe baza că
rora s-a trecut la modernizarea și re
gruparea utilajelor, la o mai judicioasă 
organizare a procesului de producție. în 
acest fel s-a reușit ca la uzinele „1 
Mai“-Ploiești, „Ivănuș Constantin“-Pu- 
cioasa, Uzina mecanică din Cîmpina, 
„Postav“-Azuga, „Victoria“-Florești să 
se monteze, în aceleași spații un număr 
mai mare de strunguri, ringuri, auto
clave.

Ca urmare a acestei acțiuni, colecti
vele întreprinderilor 
giunea Ploiești au 
realizat, peste plan, 
de la începutul a- 
nului, produse în 
valoare de aproape 
50 milioane lei.

Anul acesta, vo
lumul producției 
globale a industriei 
regiunii va crește 
simțitor. Pentru dez
voltarea industriei 
au fost alocate in
vestiții în valoare 
de aproape două 
miliarde lei.

(Agerpres)

industriale din re-
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Măsuri eîisiente pentru mecanizarea 
complexă a producției

în vederea creșterii producției și productivității 
muncii, la uzina chimică „Victoria“-Florești s-au 
luat în continuare măsuri pentru mecanizarea com
plexă a procesului de producție — începînd de la 
amestecul materiei prime și pînă la vulcanizarea 
anvelopelor. în ultimul timp s-au mecanizat ope
rațiile de impregnare, uscare și acoperire cu cau
ciuc a cordului și s-a amenajat un conveer la linia 
de fabricare a camerelor de aer. De asemenea, s-a 

tăierepus în funcțiune o instalație de răcire și 
mecanizată a prolilslor pentru cameie.

Prin aplicarea acestor măsuri, în primele 
ale anului productivitatea muncii a crescut 
tor și s-au realizat în plus față de prevederile pla
nului mai bine de 9 000 anvelope auto și de tractor.

Expoziție 
de fotografii 

artistice

CLUJ (coresp. 
„Scînteii“). — La 
Palatul culturii 
din Cluj s-a des
chis expoziția de 
fotografii artistice 
a cercului de foto- 
amatori a medici
lor din R. P. Ro
mână, organizată 
de cercul de artă 
fotografică al pa
latului culturii in 
colaborare cu So
cietatea științelor 
medicale. Expozi
ția cuprinde peste 
170 de fotografii.

Complexe de deservire 
date in folosință

Pe șantierele complexelor de deser
vire din întreaga țară lucrările se des
fășoară intens. Recent, pe lîngă com
plexele din Urziceni, Găești, Balș, To- 
plița, Agnita, Rupea etc., intrate în 
folosință în trimestrul I, au mai fost 
terminate și acelea din Mediaș, Pi
tești (cartierul Gării), Buhuși etc.

în prima decadă a lunii mai s-a 
terminat și construcția complexului de 
deservire din Fetești,

Noile unități ale cooperației mește
șugărești cuprind numeroase centre de 
deservire : confecții, frizerie-coafură, 
încălțăminte de comandă, reparații de 
radio și televizoare etc., care vor con
tribui la îmbunătățirea continuă a de
servirii populației.

In parcelele 
Rusca și Voivo- 
deasa. aparținînd 
de întreprinderea 
forestieră Rădă
uți, au fost date 
zilele acestea în 
funcțiune două 
noi funiculare 
pentru scosul ma
terialului lemnos 
din pădure. Noi 
funiculare au fost 
puse în funcțiu
ne și în raza de 
activitate a între
prinderilor fores
tiere Gura 
morului și 1 
în prezent, 
tru scosul 
rialului din 
re se folosesc în 
regiunea Suceava 
aproape 50 de fu
niculare.

In interiorul noului restaurant „Perla” deschis la parterul 
blocului „Dinaino” de pe B-dul Ilie Pintilie din Capitală. 

(Foto : Agerpres)

Lucrînd cu tur
bina, 
sondei 
deșii, 
Ploiești,
nat lucrările 
foraj cu 17 zile 
înainte de termen 
și a realizat eco
nomii în valoare 
do 350 000 lei.

în fotografie — 
doi dintre munci
torii evjclențigli în 
înîrecerè, : sondo- 
rul-șef Ion Enacho 
și sondorul Ion 
Cioc.

tehnicieni

DE PESTE HOTARE

Nu numai soare

însfruirea 
președinților de 
sfaturi populare 

comunale

colectivul 
434 Bol- 
regiunea 
a tcrmi- 

de

care permite să se vîn- 
țărilor socialiste produse 
industriei miniere. în hotă- 
3e exprimă părerea că ex- , 1 * i ~ '1 I?,« • ' ü •

Cursuri pentru ingineri și

Mamaia. Privire spre noul peisaj. (Foto : Gh. Vlntilă)

LA ADDIS ABEBA se deschide 
astăzi conferința miniștrilor de 
externe ai statelor africane care 
va pregăti conferința conducă
torilor acestor state, ce începe 
tot în capitala Etiopiei la 22 mai.

LA CAIRO se manifestă o vă
dită nemulțumire după forma
rea în Siria a guvernului condus 
de Salah Bitar. Presa interpre
tează acest eveniment ca o pre
luare de către partidul Baas a 
controlului deplin în Siria.

A FOST AMÏNATA pentru as
tăzi lansarea cosmonautului a- 
merican Gordon, Cooper, care 
urma să aibă loc la Cape Cana
veral la 14 mai. Cooper trebuia 
să efectueze 22 de rotații în ju
rul Pămîntului pe bordul navei 
cosmice „Faith-7".

MINISTERUL DE FINANȚE DIN 
PERU a dat publicității o hotă- 
rîre 
dă 
ale 
rire ___ ...... ................................. .
poitul în țările Europei răsări
tene „va' avea o influență pozi
tivă asupra economiei națio
nale“.

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii”). —■ La 
Casa agronomului 
din Pitești s-a des
chis un curs de in
struire a președinți
lor sfaturilor popu
lare comunale din 
regiunea Argeș.

In cadrul cursului 
au loc vizite, și de
monstrații. practice.

De curînd, în ca
drul Direcției regionale 
C.F.R. Brașov au luat 
ființă cursuri tehnice fe
roviare pentru ingineri 
și tehnicieni, cu urmă
toarele secții de specia
litate : automatică și e-

lectronică, mecanizare și 
tehnologie și coordonare 
plari-statistică.

Cursanții își vor pu
tea îmbogăți cunoștin
țele în diferite domenii 
ale tehnicii feroviare.

Pentru o bună organi
zare a studiului s-a 
multiplicat materialul 
bibliografic, s-au făcut 
traduceri din tratatele 
de specialitate apărute 
în alte țări etc.

Pypp/pnfpi qciIp

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Foarte impresionat de amabilele felicitări pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul realegerii mele în 
postul de președinte federal, mă grăbesc să adresez Excelenței Voastre 
mulțumirile mele cele mai călduroase, precum și urările mele sincere 
pentru fericirea dv. și pentru prosperitatea țării dv.

Viena, 13 mai 1963. Dr. ADOLF SCHÄRF

Plantări de vită 
de vie

GALAȚI (coresp. „Scînteii''). — 
Colectiviștii din raionul Bujor au 
plantat în primăvara aceasta 1 000 
de hectare cu viță de vie și pomi 
fructiferi. Aceste plantații s-au fă
cut pe terasele executate pe tere
nuri în pantă și erodate. Cele mai 
mari suprafețe au fost plantate la 
gospodăriile colective din comunele 
Cavadinești, Băleni, Fîrțănești și 
Drăgușeni. Consiliul agricol raional 
a îndrumat și ajutat gospodăriile 
colective din Smulți, T. Vladimiras- 
cu și Cavadinești să asigure ma
terialul săditor.

Paralel cu plantarea, colectiviștii 
din raionul Bujor execută terase pe 
terenurile care vor fi plantate în

s-au

Colectiviștii din Petrilaca, raionul Luduș, dau o mare atenție creșterii oilor, In fotografie : O parte 
Cin turma de oi a gospodăriei, la pășune.

viitor. In această primăvară 
făcut terase pe 340 ha.

■

nisip și valuri
Pe 

mea 
tește 
multă stăruință zi
lele toride ale ve
rii, numeroase alte 
semne ne .înștiințează despre apro
pierea sezonului de odihnă și cură 
balneară pe țărmul însorit al mării. 
De la Mamaia la Mangalia, hotelu
rile, sanatoriile, restaurantele eint 
cuprinse de forfota curățeniei gene
rale. Parcurile și grădinile își înno
iesc gazonul și rondurile de flori, 
înti-un cuvînt, întreg litoralul se află 
în toiul toaletei estivale.

Dar miile de oameni ai muncii, 
care vor veni aici să-și petreacă 
săptămînile de concediu sînt dornici 
nu numai de soare, nisip și valurile 
mării. Odihna nu înseamnă numai 
orele petrecute pe plajă, ci și cele 
consacrate lecturii și spectacolelor, 
excursiilor și sportului, îmbogățirii 
orizontului de cunoștințe și desfă
tării cu comorile artei. Există multiple 
posibilități. An de an, datorită con
dițiilor tot mai bune ce s-au creat, 
activitatea cullural-a.rtistică pe lito
ral a devenit mai bogată.

Cum se desfășoară pregătirile 
pentru a satisface, în vara aceasla, 
cit mai bine cerințele cultuîal-artis- 
tice ale celor ce vor sosi la odihnă 

stațiunile de pe malul mării ?

O condiție esențială

lingă vre- 
care preves- 
cu tot mai

însemnări despre pregătirea 
activității culturai-artistice 

pe litoral pentru. 1963

Firește, o condiție esențială 
constă în punerea la punct a bazei 
materiale create pe litoral în anii 
orînduirii noastre. Potrivit planului 
de măsuri, întocmit de sfatul popu
lar și Comitetul de cultură și artă al 
orașului Constanța, în stațiuni se 
fac lucrări de întreținere a sălilor 
șl estradelor, cluburile și punctele 
culturale sînt dotate cu aparate de 
radio, televizoare etc. Capacitatea 
teatrelor de vară de la Techirghiol, 
Eforie-nord și Eforie-sud crește, prin 
noile amenajări, cu aproape 400 de 
locuri. La Efo>rie-nord reparațiile

Spectacolele micilor artiști
Comitetul de artă și cultură al ora

șului București, în colaborare cu Con
siliul local al sindicatelor, Comitetul 
orășenesc U.T.M., Uniunea coopera
tivelor meșteșugărești și Comitetul 
orășenesc al femeilor organizează în 
cinstea zilei de 1 Iunie o trecere în re
vistă a celor mai bune formații artis
tice de copii din Capitală. Spectaco
lele au loc în cadrul celui de-al Vil
len Festival artistic al copilului. In 
zilele de 27, 28 și 29 mai, în sala Tea
trului C.C.S., spectatorii vor putea ur
mări programele prezentate de micii 
artiști. Cele mai bune formații vor fi 
premiate.

Orarul de vară
al autobuzelor I.R.T.A.
Incepind de la 26 mai intră în vi

goare orarul de vară al autobuzelor 
I.R.T.A. Noul mers, prevede un număr 
sporit de curse, în special spre locali
tățile care constituie puncte turistice. 
De asemenea, s-a stabilit o mai bună 
coordonare între orarul autobuzelor și 
mersul trenurilor, îneît călătorii să aibă 
legături directe între cele două mijloace 
de transport. La întocmirea orarului 
s-a avut în vedere și o concordanță în
tre mersul autobuzelor și programul de 
lucru al întreprinderilor și instituțiilor 
de pe trasee. Călătorii vor putea 
procura noul orar în jurul zilei de 26 
mai de la toate autogările I.R.T.A,

î -w
H

scenei și băncilor 
teatrului de vară 
se apropie de 
sfîrșit. In schimb 
la Efoiie-sud lu
crările sînt întîr- 

ziate, iar la Costinești nu a început 
amenajarea grădinii de vară.

în stațiunea Mamaia se constru
iește un frumos teatru de vară cu 
1 200 de locuri. Ritmul in care se 
desfășoară lucrările arată că în a- 
ceastă perioadă conducerea trustu
lui de construcții trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca teatrul să fie dat 
în folosință chiar din primele zile ale 
sezonului, cum este, de altfel, plani
ficat.

Anul 
puncte 
durile 
fost duse în stațiuni, 
maia vor funcționa șase chioșcuri șl 
standuri pentru difuzarea presei, 
șase la Eforie-nord, trei la Eforie- 
sud (cam puțin!) și unul la Costi
nești. Ar putea fi asigurată o mai 
maie operativitate în difuzarea pre
sei dacă pe lîngă „punctele fixe“ 
s-ai folosi mai mult mijloacele mo
bile: cărucioare care să se depla
seze pe faleză sau chiar pe plajă 
etc. Asemenea mijloace pot fi folosite 
și pentru difuzarea ilustratelor și a 
cărților. Buna aprovizionare cu cărți 
a librăriilor și standurilor va oieri 
fiecărui vizitator posibilitatea să gă
sească lucrările preferate, tot ce e 
nou în domeniul editorial. Dar din 
totalul cărților ce urmează a fi di
fuzate pe litoral, doar 30 la sută sînt 
acum în depozitul C.L.D.C. din Cons
tanța, restul se află la baza de des
facere a cărții din București. Voi a- 
junge ele oare la timp în librăriile 
de pe litoral ?

în ce privește bibliotecile, mai 
este de lucru la revizuirea fondului 
de cărți al acestora. E de dorit ca 
preocuparea pentru . aprovizionarea 
cu cărți noi a bibliotecilor existente 
pe litoral să se îmbine cu aceea 
pentru amenajarea altora noi, aco
lo unde se simte nevoia. O.N.T.

acesta se vor crea noi 
de difuzare a presei — stan- 
pentru vînzarea ziarelor au 

Astfel, la Ma-

„Carpaji", mai ales, trebuie să aibă 
în vedere că într-o stațiune de mare 
întindere ca Mamaia e puțin o sin
gură bibliotecă ; e necesar ca aici 
să se găsească suficiente cărți în 
limbi străine, cît și lucrări care 
popularizează realitățile și frumuse
țile din Romînia, creația noastră ar
tistică.

Bibliotecile, 
marcheze 
toare 
fișe, 
ne — 
parte — să dea posibilitatea de a 
se cunoaște din vreme manifestările 
organizate de la o zi la alta, spec
tacolele și filmele programate. Or
ganizarea în stațiuni, prin expoziții, 
afișe, vitrine etc., a unei agitații vi
zuale bogate, de bun gust — iată 
o altă problemă care merită să stea 
în atenția comitetului orășenesc de 
cultură și artă.

Amatorii de sport vor găsi la Ma
maia un mare club nautic care se . 
construiește pe lacul Sutghiol. In 
celelalte stațiuni, pînă acum, nu se 
observă o preocupare pentru pregă
tirea activității sportive. Or, cit pu
țin efort ar putea fi amenajate fără 
cheltuieli exagerate un număr mai 
mare de terenuri de volei, baschet, 
tenis, handbal, iar pe malul mării 
se pot instala paralele, inele, prăjini 
pentru gimnastică ; nu mai vorbim 
de mai buna utilizare a teraselor 
pentru șah, tenis de masă etc. Ase
menea mijloace, ca și organizarea 
unor competiții destinate amatorilor, 
sînt de natură să dezvolte dragostea 
pentru sport, oferind și condiții pen
tru a-1 practica. Bineînțeles că se 
vor bucura de aprecierea celor ve- 
niți la odihnă întreceri ale celor mai 
bune formații sportive, demonstrații 
ale maeștrilor culturii fizice, orqani- 
zate pe litoral de Uniunea pentru 
Cultură Fizică și Sport ; dar, în pri
mul rînd, trebuie activizate organele 
locale ale acesteia.

Programe bogate 
în conținui, atractive

ca și cluburile să-și 
existența prin indica- 

vizibile, iar numeroase a- 
răspîndite în întreaga stațiu- 
și chiar la fiecare hotel în

O atenție principală se cere acor
dată alcătuirii din vreme a unor 
programe cultural-artistice și dis-

tractive bogate în conținut, intere
sante, atractive. In acest sens, exis
tă un plan la Comitetul de cultură 
și artă al orașului Constanța, refe
ritor la manifestările care vor avea 
loc în stațiuni. Aflăm, de pildă, că 
anul acesta se vor organiza pe lito
ral peste 700 de conferințe, simpo
zioane privind probleme ale vieții 
politice interne și internaționale, 
teme din variate domenii ale știin
ței și artei, seri literare, orecum și 
alte manifestări culturale de masă 
la care își vor da concursul aca
demicieni, scriitori, artiști și alți in
telectuali. Pînă acum însă nu s-a 
stabilit decîf numărul aproximativ 
și tematica manifestărilor. La între
barea : „Ce acțiuni vor avea loc în 
stațiuni, la cluburi și puncte cultu
rale, pe zile, pentru prima serie de 
oameni care vor veni la odihnă ?* 
nu am putut afla un răspuns precis 
de la tov. Gh. Munleanu, secreta
rul Comitetului de cultură și artă al 
orașului Constanța Este necesar ca 
organele locale să definitiveze cît 
mai repede un plan amplu, cuprin
zător. Comitetului ' pentru cultură și 
artă al orașului Constanța îi revine 
sarcina să asigure, local, coordona
rea manifestărilor culturale de masă 
desfășurate și cu ajutorul diferitelor 
instituții și organizații obștești. Fi
rește că aceasta presupune ca 
fiecare din aceste instituții să 
vină cu propuneri concrete. Pînă 
în prezent s-a întrenrins prea puțin 
în această direcție. Deși mai sînt 
doar cîteva săptămîni pînă la în
ceperea sezonului, planul Consiliu
lui pentru răspîndiiea cunoștințelor 
cultural-ștlințiiice, privind conferin
țele, simpozioanele care se vor tine 
pe litoral de cunoscuți oameni de 
știință, artă și cultură, se mai află 
încă în stadiul discuțiilor și proiec
telor.

Nu au fost încă desemnați respon. 
sabilii culturali-sportivi ai stațiuni- 
loi. Or, este important ca ei să fio 
instruiți din timp.

VICTOR BÎRLADEANU 
MIHAI VASILE 
coresp. „Scînteii'’

(Continuare în pag. IlI-a)
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Sprijin concret organizațiilor de b/ă 
— din gospodăriile colective

SATU MARE. — în perioada care a trecut de la 
plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, organizațiile 
de bază din raionul Satu Mare s-au întărit mult, 
primind în rîndurile candidaților de partid colecti
viști dintre cei mai harnici, ingineri agronomi și 
zootehniști. Biroul comitetului raional de partid 
analizează periodic activitatea organizațiilor de 
bază pentiu educarea comunistă a membrilor și 
candidaților de partid. Au fost trimise la sate co
lective de activiști de partid conduse de secretari 
ai comitetului raional de partid care au ajutat or
ganizațiile de bază să organizeze mai bine munca 
de educare partinică a candidaților și a noilor 
membri de partid. Organizația de bază din gospo
dăria colectivă din satul Solduba a fost sprijinită 
să repartizeze candidaților de partid sarcini con
crete, potrivit cu aptitudinile și cu pregătirea fiecă
ruia. Ajutate de activiștii comitetului raional, birou
rile organizațiilor de bază din gospodăriile colec
tive din comunele Beltiug, Sătmărel, Lazuri, Bereu 
și altele au organizat pentru candidați și membri de 
partid expuneri pe diferite teme economice, ale 
vieții de partid etc.

Biroul comitetului raional de partid inițiază cu 
regularitate schimburi de experiență privind 
munca de educare a candidaților de partid, la care 
participă secretari ai organizațiilor de bază, pro
pagandiști și activiști ai comitetului raional.

Oră de fizică. Elevii din clasa a Xl-a a Școlii medii „G. Coșbuc“ din Cluj se pregătesc 
intens să incheie anul de învățămînt cu rezultate cit mai bune.

PE TEME ȘCOLARE 1 Ne scriu cadrele didactice

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 1— Anul trecut, gospo
dăria colectivă „Ștefan Gheorghiu“ din comuna Cio- 
rani, raionul Mizil, a cultivat cu orez 80 ha, de pe care 
s-a obținut o producție în valoare de peste 1 300 000 lei.

Cu cîteva luni în urmă, biroul organizației de bază 
din gospodărie a analizat, împreună cu un colectiv de 
membri și candidați de partid, posibilitățile de extindere 
a acestei culturi. Biroul comitetului raional de partid a 
sprijinit această inițiativă. Consiliul agricol raional și 
districtul de gospodărire a apelor au trimis în gospodărie 
specialiști. Au fost întocmite proiecte pentru amenajarea 
unei noi orezarii pe o suprafață de 193 ha. Ținînd seama 
că lucrările de amenajare necesitau o bună organizare 
și un volum mare de muncă, tov. Ion Dumitrescu, se
cretar al comitetului raional de partid, și Ion Mihai, 
instructor de partid, au ajutat organizația de bază și con
siliul de conducere al gospodăriei colective în organi
zarea muncii, pe brigăzi și echipe. Membrii și candidații 
de partid, agitatorii au fost printre primii la muncă. 
Exemplul lor a fost urmat de toți colectiviștii.

In prezent, însămînțarea orezului este pe terminate.

PITEȘTI. — în comuna Colibași, unde activez 
ca instructor de partid, există ' 3 organizații de 
bază. în primul rînd mi-am îndreptat atenția spre 
organizația din gospodăria colectivă. Pentru a an
trena toți membrii de partid Ia viața organiza
ției am ajutat biroul să repartizeze sarcini con
crete fiecărui comunist. Totodată, am sprijinit 
biroul organizației de bază să atragă Ia activitatea 
organizației pe toți tovarășii din activul fără partid. 
Aceștia au fost invitați la unele adunări deschise 
ale organizației în care s-au dezbătut probleme 
privitoare la dezvoltarea G.A.C. și li s-au încre
dințat sarcini legate de întărirea economică a 
gospodăriei colective, de respectarea regulilor 
agrotehnice, de întărirea disciplinei în muncă.

Totodată, am îndrumat biroul organizației de 
bază să se ocupe de tovarășele din comisia de fe
mei. Majoritatea sînt încadrate la cercul de studie
re a Statutului P.M.R. ; periodic se organizează 
pentru ele vizionări de filme pe teme din agricul
tură, de gospodărire și înfrumusețare a comunei, 
discuții pe probleme educative. întărirea muncii 
de partid din gospodăria colectivă a permis o mai 
largă participare a colectiviștilor la lucrările agri
cole, precum și la dezvoltarea grijii față de avutul 
obștesc. (Nicolae Oprea, instructor al Comitetului 
raional de partid Pitești).

în aceste săptămîni premergă
toare încheierii anului școlar, 
profesorii și diriginfii claselor a 
Vll-a din școala noastră se preo
cupă îndeaproape de îndruma
rea elevilor în alegerea activită
ții lor viitoare. Sînt studiate cu 
grijă observațiile făcute asupra 
înclinațiilor și preocupărilor fie
cărui elev în parte, se organi
zează diferite activități 
să-i ajute în alegerea 
serii.

La una dintre clase 
o oră de dirigenfie cu 
rientarea profesională 
lor” ; 
riginții 
prilej

au participat 
din școală, 

s-a explicat «

menite 
unei me-

nu este 
perso- 

general,

orientarea profesională 
numai o problemă 
nală, ci și de interes 
care prezintă importantă pentru 
societate. Părinților li s-a reco
mandat să fină seama de încli
națiile și aptitudinile copiilor 
lor, de atracția acestora spre di
ferite sectoare de activitate, cîf 
și de cerințele sociale — prin
cipalul criteriu în alegerea pro
fesiunii.

La altă oră de dirigenjie s-a 
organizat o întîlnire cu foști 
elevi ai școlii noastre : un ab
solvent al unei școli profesiona
le, un student la Institutul agro
nomic din Craiova și o elevă în 
clasa a Xl-a a Școlii medii nr.

3 din localitate, 
desfășurat în jurul femei 
meserie să-mi aleg ?” 
și-au exprimat hotărîrea 
munci cu perseverență 
însușirea meseriei alese, ; 
de a participa activ la 
productivă, răspunzînd în acest 
fel grijii partidului și statului 
care le-au asigurat condiții bune 
de învățătură. Pînă la încheie
rea anului școlar vom organiza 
vizite ale elevilor în întreprin
deri și pe șantiere de construc
ții, înfîlniri cu muncitori fruntași 
etc.

Discuția s-a
1 »Ce 

Elevii 
de a 
pentru 
dorin)a 
munca

Conferința pe țară a artiștilor 
plastici, care se va deschide mîine, 
e un prilej de a ne gîndi la bogă
ția de talente a artei noastre plas
tice. Poporul nostru e deosebit de 
înzestrat în această direcție, în
treaga noastră creație populară, 
arta noastră veche, precum și a- 
ceea actuală o dovedesc cu priso
sință. în Romînia de astăzi, în urma 
schimbărilor aduse de clasa mun
citoare condusă de Partidul Munci
toresc Romîn, s-au deschis artei 
perspective nețărmurite și se afirmă 
un număr mereu sporit de artiști, 
printre care mulți tineri. Această 
creștere, apariția atîtor forțe noi, 
ne face să simțim pulsul unei miș
cări artistice în continuă dezvol
tare, cu largi perspective de viitor. 
Gîndul mă poartă firesc spre aces
te lucruri, acum, în pragul confe
rinței noastre, cînd ne preocupăm 
de prezent dar și de viitorul pe 
care-1 pregătim artei.

Mă bucur să găsesc frumoase ta
lente printre tineri, le urmăresc 
stăruitor evoluția. în lucrări ale lor, 
la I. Pacea, de exemplu, aflu 
un colorit plin de seriozitate. Ur
măresc cu interes compozițiile 
și portretele lui I. Bițan și ale 
Liei Szasz, descopăr calități te
meinice în naturile moarte ale lui 
I. Gheorghiu ; la I. Nicodim gă
sesc momente de caldă 
Lucruri interesante, trăite autentic, 
m-au reținut în unele compoziții 
ale lui Gh. Iacob. Și aceasta, pen
tru a aminti doar cîteva nume din 
numărul mare al acelora care s-au 
afirmat în ultima vreme.

Cunosc pasiunea pentru creație 
a tinerilor, căutările înfrigurate ale 
multora dintre ei. Dar uneori ne în- 
tîmpină la tinerii pictori o încre
dere nemăsurată în ceea ce fac, o

H. CATARGI 
Maestru emerit al artei 

Laureat al Premiului de Stat

deciziune pripită. Ambiția de a da 
numaidecit și exclusiv lucrări defi
nitive, care să nu suporte reveniri, 
nu mi se pare prielnică pentru dez
voltarea solidă a unui tînăr. Uneori 
trebuie să ai curajul să „strici” un 
tablou care aparent e încheiat, 
pentru a merge mai departe, pen
tru a adinei problemele meseriei. 
Lucrurile însemnate pe care viața 
ne solicită să le spunem în tablou
rile noastre ne cer un limbaj clar, 
elocvent. Dar aceasta nu cred că 
înseamnă să căutăm neapărat 
ceea ce este izbitor și spectaculos, 
să căuțăm a obține neapărat un 
efecț percutant asupra privitorului. 
Cred că mai important e să reali
zăm. o emoție completă, opere care 
să vorbească îndelung sufletului. 
Cum pot ajunge la o expresie du
rabilă acei pictori care fac amo
ruri „definitive" ce durează... trei, 
patru luni, pentru cîte un1 artist 
străin, ales după sugestiile vreunei 
mode ?

Pictorii noștri trebuie să tindă 
spre lucrări crescute sigur, în 
cursul unui studiu adîncit, al unei 

poezie.' elaborări pline d9 grijă. Simplita
tea e cu adevărat rodnică nu a- 
tunci cînd înseamnă o reducție ar
bitrară, ci atunci cînd reprezintă o 
concentrare serioasă a observației 
și a emoției. Pallady muncea luni 
de-a rîndul ca să oidoneze compo
ziția unei naturi moarte. Cu atît 
mai mult o compoziție tematică, în 
care ai de înfățișat realitatea com
plexă a unor raporturi între oa
meni, cere o muncă perseverentă 
și lucidă.

Genul compoziției, pe care în tre
cut nu-1 abordasem, a constituit 
pentru mine, în ultimii 10—15 ani, o 
experiență din care am învățat 
foarte mult. Ea mă pasionează a- 
cum mai viu ca orice, mă îndeamnă 
să cuprind tot mai bogat realită
țile. Aceste realități sînt un izvor 
generos de inspirație pentiu pic
tori. Am în memorie imagini, figuri 
și racursiuni impresionante din 
munca plină de avînt a oamenilor 
de la „Grivița Roșie", în mijlocul 
cărora m-am aflat, anul trecut, mul
tă vreme. E o ambianță din care ar
tistul — așa cum m-am silit și eu 
— poate extrage idei și motive ar
tistice interesante ; ambianța de 
gesturi și atitudini umane de acolo 
e infinit mai bogată, mai revela
toare, decît ceea ce putem realiza 
noi în atelier.

Bilanțul unei asemenea documen
tări nu s-a redus pentru min0 doar 
la două compoziții de la „Grivița 
Roșie", pe care le-am expus deja. 
Port în suflet năzuința și ideeă al
tor lucrări inspirate tot de acolo, 
mă urmăresc figuri de oameni că
rora aș vrea nespus să le fac por
tretul. Ei m-au adoptat din prima 
clipă, mă înconjurau cu atenție 
mișcătoare, mă fereau în timpul lu
crului, semnalizînd grijuliu maca
ralelor. A fost pentru mine o expe
riență hotărîtoare — lumea de for
me și culori a industriei, ritmul de 
lucru și mai ales oamenii. Cunos- 
cîndu-i, stînd în miezul muncii lor, 
înțelegi ce datorii mari are încă 
arta noastră față de realitatea în 
care trăim. îți dai seama, o dată 
mai mult, de nevoia de a răspunde 
acestor realități generoase, prin 
opere de înaltă ținută. Sînt gîndu- 
rile cu care întîmpin conferința pe 
țară a artiștilor plastici.

Prof. GH. TUDOR
Școala de 8 ani nr. 13 

din Craiova

Lecțiile practice de primăvară la obiectul „Agricultura“
Elevii din clasa a Vl-a a școlii 

noastre au efectuat, timp de o 
săpfămînă, lecții practice la o- 
biectul „Agricultura”. Alături de 
colectiviști, de părinții lor, ei au 
luat parte, în gospodăria agri
colă colectivă, la pregătirea pa
turilor calde pentru însămînțare, 
îngrijirea răsadurilor, plantarea 
răsadului de varză și a cepei în 

morcovilor 
noi,
am

cîmp, însămînțarea 
etc. în a'egerea tematicii, 
profesorii de agricultură, 
ținut seama de prevederile pro
gramei școlare, de principalele 
sectoare ale gospodăriei colec
tive, care are un specific legu
micol, de sezon. Stabilirea și 
desfășurarea acestor lucrări s-a 
făcut cu sprijinul specialiștilor a- 
gronomi din comună.

Cu prilejul ședinței de analiză 
inițiată în școală la sfîrșitul pe-

rioadei de practică, a reieșit uti
litatea acestor lucrări pentru 
buna pregătire a viitorilor colec
tiviști, faptul că majoritatea ele
vilor au lucrat conștiincios. Prac
tica s-ar fi desfășurat cu rezul
tate și 
tocmit 
căruia 
școală 
tivă în 
mai multe cadre didactice ar fi 
îndrumat și supravegheat activi
tatea elevilor.

De un real folos în predarea 
lecțiilor de agricultură a fost șl 
dezbaterea organizată în orașul 
Giurgiu de către secția de învă- 
țămînf a sfatului popular raional 
și consil ul agricol raional. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
referate despre principalele fi

mai bune dacă s-ar fi în- 
un orar special pe baza 
să se fină lecfiile din 
și din gospodăria colec- 
această perioadă, dacă

Ce au de învățat constructorii 
unii de la alții

In Capitală își desfășoară activitatea mai multe șantiere de construcții. 
Două dintre ele — șantierul nr. 1 al Întreprinderii de construcții locuințe 
de pe Șoseaua Giurgiului, aparțiriind Ministerului Industriei Construcțiilor, 
și șantierul nr. 2 de pe B-dul 1 Mai, al întreprinderii de construcții-montaj 
nr. 5, din cadrul Sfatului popular al Capitalei — construiesc locuințe din 
panouri mari prefabricate. Această metodă asigură un grad înalt de indus
trializare a lucrărilor ; prin folosirea ei se scurtează durata de execuție, se 
îmbunătățește calitatea lucrărilor. Colectivele celor două șantiere și-au îm
bogățit an de an experiența în folosirea panourilor mari prefabricate, au 
mecanizat o mare parte din volumul de lucrări, au introdus o serie de ma
teriale noi de construcție. Dar care sînt rezultatele practice obținute de 
aceste șantiere P Dintr-o analiză a activității celor două șantiere reiese că, 
pe lingă unele lucruri asemănătoare, există și o serie de deosebiri rezultate 
din felul diferit în care este organizată munca.

In ce ritm se lucrează
Ambele șantiere au de executat 

în acest an aproximativ același vo
lum de lucrări. Dotarea tehnică e 
asemănătoare. Ca formă de organi
zare a activității, și pe un șantier 
și pe altul au fost create loturi spe
cializate pentiu lucrările de infra
structură și montaj, instalații și fini
saje. Fiecare lot este condus de 
cîte un inginer ajutat de maiștri. La 
încadrarea acestor loturi cu munci
tori s-a ținut seama îndeosebi de vo
lumul lucrărilor ce trebuie executat, 
de calificarea constructorilor.

Pentru asigurarea unui ritm susți
nut de lucru au fost luate o serie 
de măsuri. Pe șantierul nr. 1 s-a 
creat din timp front de lucru, iar 
munca a fost organizată în „lanț“, a 
fost amenajat un atelier pentru con
fecționarea treptelor prefabricate, a 
plintelor și contratreptelor ; șefii de 
echipe au urmat cursuri de specia
lizare etc. Pentru aprovizionarea rit
mică cu panouri, șantierul întoc
mește săptămînal și trimite fabricii 
„Progresul“ giafice de livrări pe ti
puri de piese necesare montajului.

Pe șantierul nr. 2 au fost reorga
nizate echipele, iar pentru montaj 
s-au format 4 echipe încadrate cu 
oameni calificați. Aceste echipe 
montează în prezent cît realizau 
înainte 6 echipe. Pe șantier s-a tre
cut la montarea scărilor și parape- 
ților odată cu montajul panourilor 
(înainte se ridica blocul și apoi se 
montau scările), armăturile se con
fecționează în ateliere speciale, s-a 
introdus transportul panourilor cu 

au urmat 
cunoștințe-

două macarale, în medie, 7—8 a- 
partamente pe zi, pe șaniierul din 
B-dul 1 Mai se realizează 5,5 — 7,5 
apartamente. Și acest lucru, în con
diții diferite de montaj, de industri
alizare a lucrărilor ; pe primul șan
tier se montează la fiecare aparta
ment 20 de piese prefabricate, iar pe

însemnări de pe două șantiere 
care folosesc panouri mari 

prefabricate

măsuri și

treilere. toți maiștrii 
cursuri de îmbogățire a 
lor profesionale.

Prin aplicarea acestor
a altora, pe cele două șantiere s-a
lucrat anul acesta în condiții mai 
bune față de alte perioade. Totuși, 
ritmul de montaj diferă de la un șan
tier la altul. în limo ce pe șantierul 
din Șos Giwgi-ilni se montează cu

al doilea — doar 15 piese. Deose
birea apare și mai evidentă dacă 
se ține seama că pe acest din urmă 
șantier panourile sosesc din atelier 
cu tîmplăria și instalațiile gata 
montate, fapt care scutește pe con
structori de asemenea lucrări 
șantier. Acest lucru —• arătau 
constructori — s-ar putea face 
întreprinderea „Progresul" — 
aprovizionează cu prefabricate 
tierul nr. 1 — ceea ce ar duce și 
aici la un consum de manoperă 
mult mai redus, la scurtarea în mai 
mare măsură a duratei de execu
ție.

Ritmul diferit de montaj se reflectă 
în cele din urmă în realizarea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii ; în timp ce șantierul nr. 1 
și-a realizat pe primul trimestru in
dicele de creștere a productivității 
muncii, șantierul nr. 2 n-a îndeplinit 
sarcina planificată. Ceva mai mult. 
Acum, cînd timpul e favorabil pentru 
construcții, pe șantierul din Șos. 
Giurgiului se realizează o producti
vitate valorică pe muncitor cu 500 
lei mai mare față de cea obținută 
pe șantierul din B-dul 1 Mai. Pro
ductivitatea mai scăzută realizată 
pe șantierul nr. 2 se datorește în
deosebi slabei folosiri a utilajelor, 
în funcționarea macaralelor se pro
duc dese opriri. Totodată, pe șan
tier nu s-a intiodus încă metoda de 
urmărire a consumului de ore pe a- 
partament — metodă de prevenire a

pe 
unii 

și la 
care 
șan-

unor deficiențe care frînează creș
terea productivității muncii, folosită 
pe multe alte șantiere cu bune re
zultate.

Ce se poate spune despre 
calitatea lucrărilor

Și pe un șantier și pe celălalt s-au 
făcut în ultima vreme progrese vi
zibile în ridicarea calității lucrări
lor. Se folosesc în mai mare mă
sură materialele noi, s-au adus îm
bunătățiri confortului apartamente
lor. Totuși, și în acest domeniu mai 
există unele deosebiri, dovadă a ne- 
folosirii tuturor posibilităților exis
tente pe șantiere, a modului diferit 

, de urmărire a aspectului calitativ al 
muncii. Pe șantierul din B-dul 1 Mai 
s-a renunțat la stropul cu calciu fo
losit la finisarea pereților, acesta 
fiind înlocuit cu zugrăveli pe glet 

, de var, utilizîndu-se un sort de ni
sip fin. Locatarul are astfel posibi
litatea să schimbe zugrăveala ca- 

, merelor după gust. în schimb, la 
șantierul din Șoseaua Giurgiului pe
reții sînt finisați în continuare cu 
strop, realizîndu-se pereți uniformi, 
greu de întreținut. Pe primul șantier 
în băi se montează faianță, iar pe al 
doilea — cel din Șos Giurgiului — 
dintr-un ’Spirit de economie greșit în
țeles, s-a renunțat la folosirea aces
tui material, pereții vopsindu-se cu 
ulei numai pe o porțiune mică din 

, jurul căzilor de baie.
Și încă un aspect. Pe șantierul din 

Șoseaua Giurgiului se depun efor- 
, turi ca blocurile să fie predate com

plet finisate, inclusiv fațadele, spa
țiile din jur. în schimb, pe șantierul 
din B-dul 1 Mai fațadele, terenurile 
din jurul blocurilor sînt lăsate ne- 

, terminate multe luni, deși obligația 
constructorilor este să termine în 
întregime lucrările, inclusiv cele ex
terioare. Despre acest lucru s-a mai 
discutat în întreprinderea de con
strucții montaj nr. 5, dar măsuri ho- 
tărîte încă nu s-au luat.

I Din cauză 
t suficient de
■ cuție, unele 
i executate și
■ ție sau la recepția definitivă blocu-
• rile respective necesită diferite re- 
! medieri. Pe șantierul din Șos. Giur- 
I giului se consumă în medie pentru

remedieri, 
t ca o oră
• înseamnă
• telor care
• consumate
■ dică la mai mult de un sfert din nu- 
I mărul orelor necesare terminării
■ complete a unui apartament.
t Diferențele de calitate sînt o ur-

că nu există un control 
riguros pe faze de exe- 
lucrări nu sînt bine 
de aceea la prerecep-

numai la prerecepții, cir- 
pe apartament. Aceasta 
că la totalul apartamen- 
se construiesc aici orele 
pentru remedieri se ri-

aș vrea 
compor 
realiste, 
expoziții

cere din 
slujitori-

„depă-

Exemplul unor 
noastre de as- 
Baba, sau Al. 
sînt remarca-

mai vechi timpuri și 
acum. Cu atît mai mult 

cînd artiștii, adresîndu-se
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puri de lecții, o lecție practică 
model, calendarul lucrărilor a- 
gricole pentru acest trimestru și 
s-a făcut un instructaj la o sta
țiune de mașini și tractoare.

O problemă care n-a fost su
ficient lămurită de către secția 
de învățămînt este aceea a în
treținerii, după încheierea anu
lui școlar, a culturilor agricole la 
care au lucrat elevii. Cred că a- 
ceastă problemă se pune nu nu
mai pentru școala no-asfră. După 
părerea mea, ar trebui ca la în
chiderea cursurilor să se,' stabi
lească pe perioade preciie pro
fesorii care se vor ocupa de a- 
ceste culturi.

Prof. ELENA IONESCU 
Școala de 8 ani din comuna

Vidra, raionul Giurgiu

mare și a deosebirilor existente în
tre cele două șantiere în ce privește 
calificarea constructorilor. în timp 
ce pe șantierul din B-dul 1 Mai pro
centul de cadre calificate ajunge la 
aproape 80 la sută (insuficient totuși 
față de cerințele actuale), pe șantie
rul din Șos. Giurgiului acest procent e 
mult mai mic. Numărul celor care ur
mează cursurile de calificare este 
redus. Din această cauză o serie de 
echipe lucrează cu o productivitate 
sub posibilități.

Printr-un control mai sistematic 
făcut asupra calității lucrărilor, pe 
fiecare fază, prin ridicarea califică
rii constructorilor, asemenea defi
ciențe poț fi ușor înlăturate. în a- 
cesț fel s-ar realiza numai lucrări 
de bună calitate, ar crește Și mai 
mult productivitatea muncii pe cele 
două șantiere.

★
Din cele relatate mai «us reies 

unele deosebiri privind ritmul, orga
nizarea munci} și eficiența metode
lor de construcții pe două mari șan
tiere cu condiții asemănătoare. Ar fi 
bine ca, pe lingă măsurile ce tre
buie luate de conducerile fiecărui 
șantier în parte, să se organizeze un 
schimb de experiență între construc
torii acestor două șantiere. Ar avea 
multe de învățat și unii și alții în 
domeniul grăbirii ritmului de execu
ție a locuințelor, al îmbunătățirii 
continue a calității lucrărilor.

ing. V. TĂSLĂOANU 
din D.G.C.M.-București 

N. CUCUI

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului 
R.P. Romîne) : Cei trei mușchetari — 
spectacol extraordinar 
compania „Théâtre de __
Villeurbanne (Franța) — (orele 20). Tea
trul de stat de operetă : Mam-zelle Nito- 
uche — (orele 19,30) - ■ • — ■ •
„I.L. Caragiale” (Sala Comedia) : Örfeu 
in infern ; ’ ’
dio) : Adam și Eva — 
Teatrul „C. I. Nottara” 
gheru) : 
19,30). (Sala Studio) 
(orele 20), Teatrul 
landra" (bd. Schitu _ __  ________ ,
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alexandru Sahia nr. 76) ; 
Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala 
C. Miile) : Acuzarea — (orele 20). (Sala 
Libertatea) : Salut voios — (orele 16). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Hoții șl vardiștii — (orele 19,30). Insti
tutul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (str. 30 Decembrie nr. 
9) : Unchiul Vania (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase” (Sala Savoy): 
Ca la revistă — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Seară de 
concert — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor 
— (orele 16). Circul de stat : Pe aripile 
prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10 : '— " —
și frații săi 
(9,15 ; 12,45 ; 16,30 ; 20). 
12,30; 16,30; 20). 1 ’

prezentat 
la Cité"

de 
de

Teatrul Național
(orele 19,30). (Sala Stu- 

(orele 19,30). 
„C. I. Nottara' (Sala Ma- 

: Antonlu șl Cleopatra — (orele 
' : Unchiul Vania —

„Lucia Sturdza Bu- 
Măgureanu nr. 1) :

16,30 : 19 : 21,15). Rocco 
- ambele serii : Republica

București (9 .
Mal (9 I 12,30 ; 16 ;

INVITAȚIE LA MĂIESTRIE
Este incontestabil că arta noas

tră, în toate genurile ei, s-a dez
voltat în proporții nebănuite, și re
putația ei a trecut dincolo de ho
tare. Care este temeiul acestei 
dezvoltări îmbucurătoare ? Fără 
îndoială că realismul, consecvența 
în a dărui creațiilor plastice un 
conținut bogat, în forme pline de 
măiestrie. Artiștii din toate gene
rațiile îmboqățesc patrimoniul 
plasticii romînești cu opere dura
bile, găsind noi surse de inspira
ție în viața nouă a poporului stă- 
pîn în țara sa. Arta noastră tinde 
spre adevăr și frumusețe totodată, 
căci aceste două noțiuni au fost 
și vor fi veșnic înrudite.

Condițiile prielnice asigurate 
astăzi creației de artă au făcut ca 
maeștrilor cu maro prestigiu să li 
se alăture numeroase nume noi, 
talente autentice, care sînt mai 
mult decît o promisiune pentru 
arta noastră socialistă. în ce pri
vește pictura, de pildă, în ultimele 
expoziții au atras atenția o seamă 
de compoziții și portrete intere
sante, semnificative ca orientare, 
ale căror calități picturale repre
zintă, după socoteala mea, cea 
mai grăitoare dovadă a drumului 
rodnic pe care pășesc, tineri și 
vîrstnici, plasticienii de la noi. 
Cele mai bune din aceste lucrări 
poartă pecetea unor talente origi
nale — există inventivitate în pu
nerea în pagină, în rezolvările 
coloristice, în desen. Și pentru că 
am amintit despre desen, 
să stărui asupra acestei 
nente esențiale a picturii 
pentru că tot în ultimele 
am observat că unii pictori, îndeo
sebi dintre cei tineri, nu acordă 
desenului însemnătatea cuvenită 
sau, pur și simplu, nu știu să de
seneze ; ceea ce impietează asu
pra creației lor, împiedieîndu-i să 
se exprime convingător, chiar 
dacă talentul lor este evident.

Desenul este baza oricărei lu
crări serioase, și nu numai în pic- 
tuiă. De cele mai multe ori, insu
ficiența desenului vădește lacune 
în pregătirea profesională a picto
rilor respectivi, 
maeștri ai picturii 
tăzi, precum C. 
Ciucurencu, care 
bili desenatori (profesori, dealt- 
minteri, la Institutul de arte 
plastice) ar trebui să-i îndrume pe 
unii tineri spre un studiu temeinic, 
să-i facă să înțeleagă cu mai

Acad. G. OPRESCU 
Laureat al Premiului de Stat

multă rigoare desenul, să evite 
aproximativul și lipsa de măiestrie.

Să ne gîndim la marea tradiție a 
desenului, așa cum ne apare ea în 
operele fundamentale ale picturii, 
din cele 
pînă 
astăzi, 
maselor, își propun să folosească 
un limbaj cit mai inteliqibil și con. 
vingător, capabil să transmită 
elocvent ideile care-i animă, — de. 
senul nu trebuie să se rătăcească 
în aibitrar, în deformări ce alterea
ză adevărul fizionomiilor și al lucru
rilor. Cred că subaprecierea disci
plinei desenului împiedică pe ar
tist în efortul său de a reflecta rea
litatea contemporană în bogăția ei, 
de a înțelege omul în ceea ce are el 
nobil și semnificativ. Să fie oare cu 
adevărat „depășită" tradiția marii 
arte de a desena ? Cei care sus
țin asta îmi aduc aminte de fai
moasa vulpe din fabulă, car0 și ea, 
pentru că nu ajungea pînă la stru
guri, îi disprețu
ia — socotindu-i, 
poate, 
șiți“l...

Arta 
partea 
lor ei — pe lin
gă talent — mul
tă strădanie, do- 
bîndirea măies
triei se face prin 
studiu perseve
rent în vederea 
înfățișării ade
vărului vieții, a 
frumuseților ei. 
Nu înfățișare 
inertă, fotografi
că, desigur, ci tăl-

măcire artistică a realității, dez
văluirea sensurilor ei profunde prin 
intermediul culorii și al desenului, 
în acel proces unic și original care 
este creația. Cred că problemele 
pe care le pune desenul în pic
tură ar merita o discuție mai am
plă. O discuție care, de pildă, plo
dind pentru desen în pictură, să-l 
înțeleaqă ca un element încorporat 
organic în unitatea imaginii, nu fo
losit cu ostentație și uscăciune. La 
o asemenea discuție pot contribui 
în chip substanțial criticii, care au 
neglijat pînă acum problema de
senului, ezitînd să formuleze hotărît 
astfel de exiqente esențiale.

Asemenea chestiuni, nu mă în
doiesc, se vor discuta la conferința 
pe țară. Le-aș vrea discutate cu 
dorința vie de mai bine. S-au pu
tut realiza în scurt timp lucruri.atît 
de frumoase și de interesante, încîi 
nu se poate să nu îndreptăm, dacă 
vrem, unele neajunsuri ce mai per
sistă. Aș dori însă ca artiștii să 
ia parte cît mai activ la discuție, 
polemizînd cu criticii, spre clari
ficarea reciprocă și progresul ge
neral al artei noastre.

Nenumărați oa
meni ai 
tineri și 
vizitează 
Muzeului 
al R. P.

muncii, 
vîrstnici, 

sălile 
de Artă 
Bomîne,

Ei zăbovesc în
delung în fața 
creațiilor plastice 
contemporane, pli
ne de adevăr și 
expresivitate, stră
bătute de un cald 
umanism.

(Foto :
M. Andreescu)

19,30), Gh. Doja (10,30; 14> 17,30; 21),
Alex. Sahia (9 , 12,30 ; 16 ; 19,30 — gră
dină 20,15). Miorița (10,45 ; 14,30). Ștefan 
cel Mare (9,45 ; 13 ; 16,15 i 19,30) G. Coș- 
buc (10 ; 13,30 ; 17,30 , 21). Stadionul Dinamo ----- - .....
(orele
20,45). 

20,45). 
ținui : 
gheru
I.C. Frirriu (9 ; 11,15 ; 13,30 , 16,30 ; 18,45 ;
21.15 — grădină 20). Grlvița (10 ; 12 i 15 ;
17 ; 19 ; 21). Stadionul Gluleștl (orele 20).
23 August (io; 12; 14,15, 16,30; 18,45;
21 — grădină 20). Libertății (10 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 I 20,45 — grădină 20). Război 
șl pace — ambele serii : rulează la cine
matograful 
Mamelucul : 
Elena Pavel 
grădină 20).
Certificatul 
(10 ; 12 î 14 : 
(15,30) 18; 20,15).
12.30 ; 15 I 17,45 ; 20,30). V. Roaită (10 ; 12 :
16 1 18,15 1 20.30 - grădină 20). F” 
furtunilor ; Central (10,30 ; 13 ; ____
18 I 20,30). In noaptea de ajun : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9.45 
pînă la orele 14 — după-amlază 16,15 :
18.30 I 20,45). Program special pentru co
pii Ia orele 10 la cinematograful 13 Sep
tembrie. Cumpără-ți un balon : 13 Sep
tembrie (11,301 13,30; 16,30; 18.30, 20,30) 
Program de filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Urme tăcute rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15,45 ; 18 , 20,15). Pirații

(orele 20,15). Arenele Libertății 
20,30). Grădina Progresul (orele 
Grădina T. Vladimirescu (orele 
Flacăra (orele 10,30 ; 17). Cabo- 

rulează la cinematografele Ma- 
(10 : 12 I 14,15 ; 16,30 ; 18,45 : 21)

V. Alexandri (15,30 ; 19). 
rulează Ia cinematografele 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 — 
Floreasca (15 i 17 ; 19 ; 21). 
de naștere : Tineretului 

16 I 18,15 ; 20,30). G. Bacovla 
Idiotul victoria (10 ;... .. I 

Planeta 
; 15,30 I

acrului — cinemascop : Gluleștl (10,30, 
12,15; 15,15; 17, 18,45; 20,30). Toată lumea 
e nevinovată : înfrățirea între popoare 
(16; 18, 20), Flacăra (orele 20.30). Volga 

Banele 
Cultu- 

negru :

(10; 12; 14; 16; 18; 20), Olga
(16; 18,15; 20,30). Dosarul furat :
ral (15 ; 17 ; 19 : 21), Pescărușul __
rulează la cinematograful Alex. Popov 
în continuare de la orele 9 pînă la orele 
21. Cavalerii Teutoni — cinemascop 
(ambele serii) : 8 Martie (16 ; 19.15 —
grădină 20). Patru inimi : rulează la ci
nematograful Constantin David (16: 18,15;
20.30) . Divorț italian ; rulează la cinema
tografele Unirea (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; —gră
dină 20,30), Munca (15 ; 17 ; 19 ; 21). Băie
ții noștri : rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu (16 : 18 ; 20). Frații —ci
nemascop • Miorița (18.30; 20,45). Arta 
(16; 18,15; 20,30). Dardée : Grădina Arta 
(orele 20). Vacanță la mare — cinema
scop : Popular (15; 17; 19; 21). Omul
cu pantaloni scurțl : Moșilor (15,30 ; 18 
— grădină 20,30). Prietenie interzisă : 
16 Februarie (16 , 18 ; 20). Lacul lebede
lor : M. Eminescu (16 : 18.15; 20,30). Bu
nica Sabella : rulează la cinematograful 
Iile Pinttlie (15 ; 17 ; 19 - grădină
20). Salut viață ! ; Luceafărul (16 ; 18,15
20.30) Legea-i lege : Grădina Luceafă
rul (orele 20) A fost prietenul meu : 
Drumul serii (16 : 18.15 ; 20,30). Căpitanii 
lagunei albastre : 30 Decembrie (16: 18.15:
20.30) . Porto-Franco: Aurel Vlalcu (15: 17; 
19 ; 21). Mirajul ; rulează la cinemato
graful B Delavrancea (18 : 18 > 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17 — Emisiunea 
pentru cluburile din întreprinderi. Din

cuprins : Telejurnalul săptămînii. Munca 
de cercetare în sprijinul producției. Noi 
apariții în domeniul construcțiilor de 
ing. Gheorghe Anghel de la Ed. tehnică. 
Reportajul filmat ..Frumosul în uzină”. 
Inovații și Inovatori. Emisiune de 
plastică Muzică ușoară. 19.00 — 
slunea pentru sate. Sfaturi pentru 
spectatori. In încheiere : Buletin de 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA

artă 
Emi- 
tele- 
ștlri,

Ieri în 
duroasă 
slab cu 
sud din ______
aerului la orele 14 înregistra valori cu
prinse între 26 grade la Tecuci și 16 
grade la Mangalia și Constanța. In Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, cu cer 
variabil. Vîntul a suflat slab, cu inten
sificări temporare. Temperatura maximă 
a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 
și 18 mai In țară ; Vreme schimbătoare, 
cu cer noros mal ales după-amfaza. Vor 
cădea ploi sub formă de averse însoțite 
local de descărcări electrice. Vînt po
trivit. cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în scădere ușoară la începu
tul intervalului, minima va fi cuprinsă 
intre 4 șl 14 grade iar maximele între 16 
șl 26 grade. In București : Vreme schlm. 
bătoare. cu cer noros, mal ales după- 
amtaza. cînd vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt potrivit. Temperatura 
va scădea ușor la începutul Intervalului.

țară : Vremea s-a menținut căl- 
cu cer variabil. Vîntul a suflat 
Intensificări locale mai ales în 
est și sud-est. Temperatura

prinse între 26 grade “fa Tecuci și"Î6 ^fnorlr» 1 „ 11 .. _î *-< < . — ——
.y1?.1?®3 .a călduroasă, cu cer 

sificări temporare Temperatura'’'mâximă

mal ales după-
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Trepte și perspectivă

Nu numai
(Urmare din pag. I-a)

La fiecare club sau punct cultu
ral din stajiuni trebuie să existe, 
încă din prima zi, manifestări vii 
și variate, atractive la care să par
ticipe cît mai mulți oameni ai mun
cii veniți la odihnă, concursuri 
gen „Drumeții veseli" și „Cine știe, 
cîștigă", focuri de tabără, „ghiduri 
turistice" vorbite, excursii, audiții 
muzicale, seri distractive, dans etc. 
In această privință este necesară 
îmbinarea grijii permanente pentru 
asigurarea unui nivel înalt al ma
nifestărilor cu multă fantezie, inven
tivitate, atenție pentru accesibilita
tea lor.

Turismul, prețios mijloc educativ 
și recreativ, merită o atenție deose
bită. Dar, după părerea tov. Gh. Ca- 
jabatache, șeful agenției O.N.T. din 
Constanța, ar fi prematur să se pună 
problema organizării de pe acum a 
excursiilor pentru oamenii veniți la 
odihnă pe litoral ; mai este timp des
tul pînă la deschiderea sezonului 1 
De altfel, spune el, pentru prima se
rie nici nu se vor organiza excursii. 
Ar urma, așadar, ca numeroși oa
meni ai muncii să fie lipsiți de posi
bilitatea de a se desfăta cu prive
liștea stațiunilor reînnoite, de a cu
noaște acvariul din Constanța și mo
zaicul din secolul IV î.e.n., ruinele 
vechilor cetăți Histria și Callatis, pre
cum și alte tezaure de artă și cul
tură. Conducerea O.N.T. „Carpați“ 
va fi, desigur, de abord că acesta 
nu este cel mai bun mod de a „or
ganiza“ activitatea turistică pe lito
ral. Ce-i drept, se preconizează unele 
excursii la obiectivele amintite, ca 
și în Delta Dunării, dar abia pentru 
seriile următoare. Or, și pentru reu
șita acestora e necesar să fie luate 
toate măsurile și îndeosebi pentru 
asigurarea mijloacelor de transport 
— autobuze, vapoare etc.

Viața artistica
Zilele de vacanță sînt, pentru oa

menii muncii, un bun prilej de lăr
gire a orizontului artistic. Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
elaborat un plan pe zile care pre
vede în fiecare stațiune, aproape

soare, nisip
seară de seară, de la 15 iunie la 15 
septembrie, programe artistice sus
ținute de numeroase formații profe
sioniste.

In ce va consta viața artistică pe li
toral ? Multe spectacole de operă și 
balet, cu . soliști de frunte ai sce
nelor noastre lirice și coregrafice, 
spectacole de cîntece și dansuri 
prezentate de ansamblurile C.C.S., 
M.F.A., „Ciocîrlia", „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova, „Brîulețul" din 
Constanța, orchestrele populare 
„Barbu Lăutaru", Radio, „Doina Ar
geșului" din Pitești, „Cernegura" 
din Piatra Neamț etc., spectaco
le de estradă și concerte de mu
zică ușoară interpretate de artiști 
ai Teatrului „C. Tănase", ai Tea
trului de estiadă al regiunii Bucu
rești, ai teatrelor de estradă din 
Ploiești, Brașov, Deva, de orchestre
le Radio, „Electrecord“, precum și 
de un șir de formații, soliști din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria, 
Italia. Nici iubitorii teatrului drama
tic nu vor fi neglijați. Un mare număr 
de teatre din Capitală—„Naționalul“, 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“, 
Teatrul de comedie șl altele, pre
cum și teatre din diverse orașe din 
țară — Bacău, Galați, Ploiești etc, 
vor prezenta un repertoriu larg, cu- 
prinzînd, alături de piese romînești 
contemporane, lucrări din literatura 
dramatică străină, îndeosebi come
dii din repertoriul clasic.

Ținînd însă seama de experiența 
tmiloir trecuți, O.S.T.A. trebuie să ia 
măsuri pentru a realiza efectiv în
treg planul de turnee.

Planul prevede spectacole pe li
toral de la 15 iunie, dar sezonul în
cepe la 1 iunie. Așa că trebuie lua
te măsuri pentru a asigura și pri
mei serii o viață artistică bogată 
în spectacole susținute de forma
țiile profesioniste din Constanța, 
prin turneele unora din țară și de 
cele mai bune formații de ama
tori din regiune. Se mai im
pune o remarcă: în alcătuirea re
pertoriului teatrelor dramatice pen
tru turneele pe litoral Consiliul tea
trelor a pornit de la ideea unui 
așa-zis „gust estival“ al publicului 
de teatru. E bine, desigur, că i se

s
I

Înapoierea delegației K. P 
la ședința Comitetului

Mărfi dimineață s-a întors în Ca
pitală, venind de la Varșovia, dele
gația R.P. Romîne, condusă de to
varășul Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul țării noastre în Comitetul Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care a luat parte la

Romine care a participat
Executiv al C. A. E. 11
cea de-a 6-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de mi
niștri și membri ai conducerii unor 
ministere' și instituții centrale de 
stat și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Wieslaw Sobieraj- 
ski, ambasadorul R.P. Polone în R.P. 
Romînă, 'și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul inchiderii Expoziției 
industriale suedeze

Cu prilejul închiderii Expoziției 
industriale suedeze, Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, a oferit reprezentan
ților firmelor industriale și comer
ciale suedeze participante la expo

ziție un cocteil la restaurantul „Pes
căruș“.

Au fost de față Olof Landenius, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Suediei la București, și Stig Ceder- 
mark, secretarul Asociației generale 
pentru exportul suedez. (Agerpres)

IWărîri sic C.C. al
PRAGA 14 (Agerpres).—După cum 

anunță agenția Ceteka, la Plenara 
care a avut loc în zilele de 3 și 4 
aprilie 1963, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia a hotărî! să-l scoată pe Karol 
Bacilek din componența Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și să-l 
destituie din funcția de prim-secre
tar, al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Slovacia, și de 
asemenea, să-1 destituie din funcția 
de secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia pe Bruno Kohler.

Comitetul Central al P.C. din Ce
hoslovacia a ales membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia pe Alexander Dubcek, care pînă 
în prezent era membru supleant al

p.c. diB cehoslovacia
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Comitetul Central ăl Partidului 
Comunist din Slovacia l-a ales pe 
Alexânder Dubcek prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia.

Secretari ai C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia au fost aleși Frantisek 
Pene, care deținea pînă acum func
ția de șef al Departamentului Com
bustibilului și Energeticei al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Cestmir Ci- 
sar, care deținea funcția de redac
tor-șef al revistei „Nova Mysl“.

Vaclav Slavik a fost eliberat din 
postul de secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia din motive de să
nătate, precum și din motive de ser
viciu, încredințîndu-i-se altă muncă.

Intîlnirea membrilor companiei dramatice „Théâtre delà Cité“ 
cu oameni de teatru și ziariști din Capitală

La Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, membrii 
companiei dramatice franceze „Théâtre 
de la Cité“ s-au întîlnit marți dimineața 
cu oameni de teatru și ziariști din Ca
pitală.

După ce le-a adresat un salut de 
bun venit, artistul emerit Niki Atana- 
siu, prim-secretar al A.T.M., a vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea mișcării 
teatrale din țara noastră și le-a urat 
succes în turneul pe care îl întreprind 
în Capitală.

Regizorul Roger Planchon, în numele 
colectivului teatrului francez, a mulțu
mit pentru primirea făcută și a împăr
tășit aspecte din activitatea teatrului. 
Răspunzînd unor întrebări, el a vorbit 
despre repertoriul ansamblului, despre 
concepția dramatică a unora din spec
tacolele sale, despre contactul perma
nent cu publicul din Villeurbanne, unde 
își are sediul.

Intr-o atmosferă cordială, artiștii 
francezi s-au întreținut apoi cu actori, 
regizori, pictori scenografi, directori ai 
teatrelor din Capitală, critici de artă, 
ziariști prezenți la această întîlnire.

*
După cele două spectacole cu „Geor

ges Dandin“, compania dramatică fran

și valuri...
oferă publicului un mare număr de 
comedii de bună calitate. în același 
timp, însă, nu putem considera, ase
menea organizatorilor, că oamenii 
sosiți la odihnă n-ar asista cu plă
cere și la prezentarea unei drame 
romantice, a unei piese în versuri 
din repertoriul nostru clasic.

Se știe că sînt necesare pe litoral 
numeroase orchestre pentru restau
rante. Dar pregătirile în acest do
meniu au rămas în urmă. In primul 
rînd. Consiliul muzicii trebuie să 
grăbească selecționarea celor mai 
bune formații și soliști din întreaga 
țară; de asemenea se cere acordată 
o deosebită grijă pentru întocmirea 
repertoriilor variate de la o orches
tră la alta promovînd, în restauran
te, o muzică veselă, antrenantă, me
lodioasă.

Prezentarea celor mai noi șl mai 
reușite filme romînești și străine re
prezintă, de asemenea, o dorință 
manifestată de vizitatorii litoralului. 
Este bine venită inițiativa Direcției 
rețelei cinematografice și difuzării 
filmelor, de a organiza pe litoral 
festivaluri ale filmului romînesc. Tot
odată, aceasta trebuie să evite si
tuația din alți ani cînd, în loc să 
programeze filme noi, a trimis une
ori producții vechi, pe care vizita
torii stațiunilor le văzuseră de mult.

Sezonul de odihnă pe litoral bate, 
cum s-ar spune, la ușă. Experiența 
aniloir precedenți demonstrează că, 
dacă pregătirile nu sînt încheiate din 
timp, problemele rămîn nerezolvate, 
se nasc goluri în deservirea cultu- 
ral-artistică a stațiunilor. Fără în
doială că ih puținele zile care au 
mai rămas, toate organele, insti
tuțiile și organizațiile care au răs
punderi în pregătirea și desfășu
rarea activității cultural-artistice, pe 
litoral, trebuie să acorde toată aten
ția acestor sarcini. Pregătirile se cer 
grabnic încheiate, planurile 'minu
țios elaborate, măsurile stabilite 
traduse în practică. Chiar din pri
mele zile, litoralul să-și desfete vizi
tatorii nu numai cu strălucirea con
strucțiilor, cu lumina îmbătătoare a 
soarelui, cu așternutul mătăsos al 
plajei și cu freamătul neostoit al va
lurilor...

„Cursa Păcii" In prima zi de odihnă
KOSICE (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Obișnuita cronică transmisă 
pînă acum o vom înlocui astăzi cu un 
scurt comentariu asupra comportării 
particirpanților și deci despre configura
ția clasamentelor după 5 etape. Ieri, la 
Kosice, cicliștii au avut zi de odihnă. 
Refacerea forțelor a fost cu atît mai 
necesară cu cît etapele au avut o lun
gime puțin obișnuită (în total 882 km) 
iar profilul traseului, în general mun
tos, a cerut alergătorilor eforturi supli
mentare. Reține atenția specialiștilor 
faptul că pregătirea cicliștilor este în 
acest an superioară celei din trecutele 
ediții ale „Cursei Plăcii". Revelația 
au constituit-o cicliștii belgieni și po
lonezi, a căror formă constantă le-a 
permis să ocupe primele două locuri în 
clasamentul pe echipe. Aceiași cicliști- 
dețin poziții foarte hune și în clasamen
tul individual. între primii zece se află 
cite doi alergători din echipele Belgiei 
(Verhaegen locul 1 și Timmerman lo
cul 7) și Poloniei (Gawliczek locul 3 și 
Beker locul 6).

La capătul a cinci etape, destul de 
bine clasați sînt și cicliștii noștri. Cosma 
și Dumitrescu, care ocupă locurile 5 
și respectiv 8, s-au numărat pînă acum 
printre fruntașii cursei, participînd activ 
la o serie de evadări hotărîtoare pentru

soarta cîtorva etape. Ziegler, Stoica, Ra
dulescu, mereu în primul pluton, și-au 
adus pe rînd contribuția la situarea 
echipei noastre pe un loc fruntaș. Mezi
nul formației noastre, Ion Ardeleana, a 
muncit mult doar într-o singură etapă, 
în cea de contratimp pe echipe. El a 
făcut însă cîteva greșeli tactice în spe
cial în etapa a Il-a, datorită cărora a 
pierdut multe minute.

După cum se știe, echipa Romîniei 
ocupă după cinci etape locul III, înain
tea unor formații puternice cum sînt 
cele ale U.R.S.S., R.D.G., Italiei etc.
Această poziție fruntașă a echipei noas
tre obligă pe reprezentanții țării noastre 
la aceeași meritorie comportare de pînă 
acum.

Pasionanta competiție se află de-abia 
la început. Pînă la terminarea ei mai 
sînt zece etape și cite surprize, cite mo
dificări în clasament pot surveni în cei 
peste 1 600 km care mai sînt de stră
bătut I

Pentru cicliști, ziua de odihnă n-a în
semnat o completă inactivitate. Ieri, de 
pildă, alergătorii au vizitat cîteva car
tiere noi ale orașului, iar la amiază au 
fost invitații unor instituții, fabrici și 
uzine ..i Kosir-c

T. DUMITRÏU

ceză „Théâtre de la Cité" a început 
marți seara în Sala Palatului R. P. Ro
mîne seria spectacolelor cu cealaltă pie
să pe care o prezintă în țara noastră — 
„Cei trei mușchetari“, dramatizare după 
cunoscutul roman al scriitorului Ale
xandre Dumas.

Pusă în scenă de regizorul Roger 
Planchon, piesa a avut în rolurile prin
cipale pe Pierre Meyrand, Jean-Marie 
Lancelot, Roland Berrin, André Beni- 
chou, Isabelle Sadoyan, Jacques Alric, 
Julia Dancourt, Gerard Guillaumat,. 
Claude Lochy, Danièle Lebrun, Michel 
Robin.

Decorurile sînt semnate de René Al- 
lio, costumele de Isabelle Sadoyan, iar 
muzica de Claude Lochy.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți dimineața a plecat în R. S. 

Cehoslovacă delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor, condusă de 
tovarășul Nicolae Moraru, membru 
al Prezidiului C.C.S., pentru a par
ticipa la cel de-al V-lea Congres al 
sindicatelor cehoslovace.

(Agerpres)

Oficii poștale noi
La Cîmpina și Sinaia au fost date în 

folosință noile oficii de poștă și tele
comunicații prevăzute cu centrale tele
fonice automate. Noile construcții sînt 
dotate cu mobilier și aparatură moder
nă. Asemenea oficii au fost date în ex
ploatare anul acesta la Băicoi, Breaza, 
Comarnic și Bușteni. La Buzău și Tîrgo- 
viște au fost executate lucrări de ex
tindere a centralelor automate și a rețe
lelor telefonice urbane.

Pe scurt
• Consiliul pentru răspîndirea cunoș

tințelor cultural-științifice, în colaborare 
cu Casa de cultură a studenților din 
Capitală, organizează în zilele de 
miercuri, joi, vineri și sîmbătă un ciclu 
de conferințe ce vor fi ținute de acad. 
Eugen A. Pora, decanul Facultății de 
științe naturale-geografie a Universității 
„Babeș-Bolyai”, din Cluj, în legătură cu 
expediția științifică la care a participat 
pe bordul vasului sovietic de cercetări 
oceanografice „Viteaz", în Oceanul In
dian. Conferințele vor avea loc în sala 
Casei de cultură a studenților din Ca
lea Plevnei nr. 61, începînd de la ora 
20,30 și vor fi însoțite de proiecții și 
exemplificări pe bandă de magnetofon.

0 Marți seara, pianista și compozi
toarea sovietică Tatiana Nikolaeva, artis
tă emerită a R.S.F.S. Ruse, solistă a Fi
larmonicii din Moscova, s-a întîlnit pen
tru a doua oară cu iubitorii de muzică 
bucureșteni, în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în tara noastră. Artista so
vietică a susținut un recital în sala Ate
neului R. P. Romîne. Programul a cu
prins lucrări de Bach, Beethoven, Chopin, 
Prokofiev. Recitalul s-a bucurat de 
succes.

0 Echipa de teatru a Casei de cultură 
din Brașov a prezentat pe scena clubului 
uzinei „Electroprecizia” din Săcele un 
spectacol cu piesa „O felie de lună” de 
Aurel Storin. Spectacolul, pus în scenă 
de către actorul George Gridănușu de la 
Teatrul de Stat din Brașov, s-a bucurat 
de succes.

FOT
La Moscova, în semifinalele 

turneului internațional feroviar 
de fotbal, Rapid București va 
juca astăzi cu Lokomotiv Mos
cova. Returul se va desfășura 
săptămîna viitoare la București. 
Echipa cîștigătoare va întîlni în 
finală pe învingătoarea din cea
laltă semifinală: Lokomotiv Leip
zig—Lokomotiv Sofia.

*
Campionatul categoriei A de 

fotbal se reia- duminică cu des
fășurarea jocurilor din cadrul 
celei de-a 23-a etape. In Capi
tală, pe stadionul Republicii, vor 
avea loc, în cuplaj, întîlnirile : 
Progresul—Știința Cluj (ora 15,30) 
și Rapid—C.S.M.S. Iași (ora 17). 
Meciurile din țară : Știința Timi
șoara—Crișana Oradea ; Mi-

BAL
nerul Lupeni—Dinamo București; 
U. T. Arad—Petrolul Ploiești ; 
Farul Constanța—Steaua și Stea
gul Roșu Brașov—Dinamo Ba
cău.

Astăzi se desfășoară pe tere
nuri neutre 6 meciuri din opti
mile de finală ale „Cupei R.P.R.“ 
la fotbal : Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii—Siderurgistul Galați 
(la Suceava) ; Minerul Baia 
Mare—Știința Craiova (la Hune
doara) ; Prahova Ploiești—Petro
lul Ploiești (la Ploiești) ; Progre
sul București—Gaz Metan Me
diaș (la Cîmpina) ; C.S.M.S. 
Iași—A.S.M.D. Satu Mare (la 
Cluj) ; Știința Timișoara—A. S. 
Cu gir (la Sibiu).

Partidele Rapid—Steaua și Di
namo București — Dinamo Ba
cău au fost animate.

In cîteva
Peste cîteva zile va sosi în țara 

noastră echipa de fotbal Mannheim 
din R. F. Germană. Echipa oaspete 
care activează în prima ligă va 
evolua la 23 mai la Timișoara și la 
26 mai la Galați.

ff î 21 d M 8? î

Echipa masculină de baschet 
Știința Cluj și-a început turneul 
în R. D. Germană, jucînd la Halle 
cu echipa locală ,,S. K. Chemie'’. 
Baschetbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 78—70 
(41—36).

O declarație a Biroului Politic al P.C din Belgia
BRUXELLES 14 (Agerpres).— 

Ziarul „Drapeau Rouge“ a publicat 
la 13 mai o declarație a Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist din Belgia, care subliniază că 
manifestațiile de masă, organizate 
de oamenii muncii din Belgia la 8 
mai, au constituit o nouă contribu
ție Ia lupta pentru pace. Biroul Po
litic cheamă pe oamenii muncii la 
lupta pentru a se pune capăt alocă
rilor déstinate construirii în Belgia 
a avioanelor cu reacție „F-104“ și 
cere, de asemenea, să’ se ia atitu
dine împotriva tuturor planurilor 
de creare a forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.

Proiectele de legi antimuncito- 
rești ale guvernului, care urmă
resc limitarea drepturilor oamenilor 
muncii, în special limitarea dreptu
rilor la grevă, vor fi discutate în 
Senat la 21 mai. Biroul Politic cere 
să se desfășoare lupta împotriva 
adoptării acestor proiecte de legi, 
care au fost deja aprobate de ma
joritatea guvernamentală din Came
ra reprezentanților. Biroul Politic 
sprijină cererea unor sindicate de 
a se convoca un congres extraordi
nar ăl Federației generale a muncii 
din Belgia, înainte de a fi discutate 
în Senat proiectele de legi antimun- 
citorești.

Consfătuirea miniștrilor 
telecomunicațiilor 

din țările socialiste
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 

între 9 și 13 mai la Budapesta a 
avut loc consfătuirea miniștrilor te
lecomunicațiilor din țările socia
liste.

Participanții la consfătuire au 
discutat problemele dezvoltării de 
perspectivă a mijloacelor de teleco
municații și televiziune la distanțe 
mari, difuzării informațiilor cu pri
vire la zborurile cosmice, organi
zării sistemului de schimb de pro
grame de radio și televiziune și alte 
probleme privind dezvoltarea mij
loacelor de telecomunicații din ță
rile socialiste.

*
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 

La 13 mai, Jânos Kâdăr, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, a primit pe conducătorii 
delegațiilor participante Ia Consfă
tuirea miniștrilor telecomunicații
lor din țările socialiste. Reuniunea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Alegerea conducerii 
C din Marea Britanie

Plenara C. C. al P. C. din Danemarca
COPENHAGA 14 (Agerpres).— în 

zilele de 11 și 12 mai a avut loc la 
Copenhaga plenara C. C. al Parti
dului Comunist din Danemarca.

După cum relatează ziarul „Land 
og Folk“, plenara a ascultat și dez
bătut raportul prezentat de Knud 
Jespersen, președintele partidului, 
în legătură cu întîlnirea avută cu 
reprezentanții partidelor frățești 
din Uniunea Sovietică, Polonia și 
Republica Democrată Germană ; ra
portul prezentat de Svend Nilsen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Danemarca, cu privire 
la sarcinile partidului în legătură cu 
adoptarea legilor privind stabiliza
rea economică a țării ; raportul

Plenara C.C. al P.C.U.S. 
va avea loc la 18 iunie

MOSCOVA 14 (Agerpres). Comi
tetul Central al P.C.U.S. a adoptat 
hotărîrea de a amîna pentru 18 iu
nie a.c. convocarea plenarei ordi
nare a C.C. al P.C.U.S.

Această plenară, în cadrul căreia 
se va discuta problema „Sarcinile 
curente ale muncii ideologice de 
partid“, fusese fixată anterior pen
tru 28 mai.

Cuvintarea lui Palmiro Togliatti 
la Palermo

ROMA 14 (Agerpres). — în cadrul 
campaniei electorale în vederea a- 
legerilor pentru Adunarea regională 
din Sicilia, la Palermo a avut loc 
un miting la care au participat 
60 000 de persoane. Luînd cuvîntul, 
Palmiro Togliatti, secretar general 
al P.C.I., a cerut din nou cu hotă- 
rîre guvernului italian să renunțe la 
orice program de înarmare atomică 
a țării.

„Este necesară o nouă linie poli
tică a țării“ — a declarat el refe- 
rindu-se la yictoria strălucită repur
tată de comuniștii italieni în alege
rile parlamentare din 28 aprilie. El 
a subliniat necesitatea realizării 
unui program de înnoire a vieții 
economice și politice a țării, în in
teresul maselor de oameni ai 
muncii.

Togliatti a subliniat necesitatea 
strîngerii rîndurilor tuturor forțelor 
democratice în lupta pentru elabo
rarea și aplicarea unui plan de dez
voltare democratică a țării.

prezentat de Willy Fuglsang, mem
bru al Biroului Politic al C. C. al 
P.C. din Danemarca, cu privire la 
politica partidului în domeniul a- 
griculturii, și raportul prezentat de 
Willy Karlsson, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Danemar
ca, redactor-șef al ziarului „Land og 
Folk“, despre activitatea acestui 
ziar.

în cursul întîlnirilor cu conducă
torii partidelor frățești în U.R.S.S., 
Polonia și R.D.G., Partidul Comu
nist din Danemarca a emis ideea 
creării unei zone neutre și denu- 
clearizate în Europa de nord, în 
care să intre și Danemarca. în urma 
acestor întîlniri, partidele frățești 
ale țărilor vecine cu Danemarca au 
promis că vor respecta și garanta o 
asemenea zonă a păcii.

Astfel, se arată în rezoluție, s-a 
creat o nouă situație în lupta pen
tru pace și independența Dane
marcei.

Dacă Danemarca va fi declarată 
zonă neutră și dcnuclearizată, ea 
va cere marilor puteri și țărilor 
care o înconjoară garanții în ce pri
vește inviolabilitatea teritoriului da
nez. Ea va cere, de asemenea, ca 
arma atomică să nu fie folosită îm
potriva ei. Astfel, ne vom aduce con
tribuția la destinderea situației in
ternaționale și la dezarmarea tota
lă. C.C. al P.C. din Danemarca 
îndeamnă pe toți danezii să se 
unească pentru a dezbate noile po
sibilități ale Danemarcei și a căuta 
căi pentru folosirea lor.

LONDRA 14 (Agerpres). — Recent 
a avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, ales luna trecută la 
Congresul al XXVIII-lea al parti
dului. La ședință s-au ales Comite
tul Politic și conducerea partidului.

Președinte al partidului a fost 
ales F. Stanley, secretar general — 
John Gollan, secretar general ad
junct — W. Alexander.

Fostul președinte, veteranul co
munist William Gallacher, a fost 
ales membru de onoare pe viață al 
Comitetului Executiv.

Cocîe;J oferiți de ambasadorul
R. P. Romîne la Budapesta

BUDAPESTA 14 (corespondentul 
Agerpres transmite : Luni seara 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta, a oferit un 
cocteil în cinstea delegației de acti
viști ai P.M.S.U, care a vizitat re
cent țara noastră. Au participat Di- 
meny Imre, membru supleant al 
C.C. al P.M.S.U., șeful secției agri
cole a C.C. al P.M.S.U., Hont Janos, 
Keserü Janos, Kiralyi Ernö, locții
tori ai ministrului agriculturii, Ko
vacs Zoltan, adjunct al secției ex
terne a C.C. al P.M.S.U., precum și 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

înaintea alegerilor din Kenia, 
poliția colonialiștilor englezi a in
trat în acțiune. Iată-i perchezițio- 
nînd și brutalizind un grup de 
cetățeni în apropiere de Nairobi.

B E P R E T ttJ T I ® E W I

străine, referindu-se la adoptarea 
noului proiect de lege, care urmează 
să fe înaintat spre aprobare Con
gresului S.U.A., subliniază că noua 
măsură este îndreptai în special îm
potriva elevilor de culoare.

CAPODOPERE PREISTORICE
PE CALE SĂ DISPARĂ

PROIECT DE LEGE
PENTRU APUCAREA PEDEPSEI 

CORPORALE ELEVILOR

In cadrul ședinței din 13 mai, Ca
mera Reprezentanților a S.U.A. a a- 
doptat, cu 277 voturi pentru și 53 
contra, un proiect de lege care per
mite pedeapsa corporală a „elevilor

Cele mai mari capodopere pre
istorice care acoperă în întregime

neascultători” din școlile S.U.A. Co
respondenții agenjiilor de informași

In lipsa sălilor 
de expoziție, pic
torul grec Nonda 
își expune zi și 
noapte lucrările 
sub vestitul pod 
parizian „Pont 
Neuf“. Pentru a 
ie supraveghea, 
și în același timp 
pentru a-și re
zolva problema 
locuinței, el folo
sește un edificiu 
straniu din lemn 
acoperit cu ziare, 
care amintește 
de celebrul ca! 
troian.

pereții peșterii Lascaux, din apro
pierea localității franceze Mon- 
tignac, sînt amenințate să dispară. 
Primejdia la care sînt supuse a- 
ceste desene, vechi de 25 000 de 
ani, a fost semnalată încă din anul 
1950 de savantul francez Henri 
Breuil. Principala cauză o consti
tuie gazul carbonic degajat prin 
respirația vizitatorilor. Gazul atacă 
stînca și o face să se dezagrege ; 
la fel de periculoasă este și varia
ția de temperatură care se produce 
ca urmare a pătrunderii vizitatori
lor în interiorul peșterii.

Din cauza deteriorării picturilor 
de pe pereți, peștera Lascaux va fi 
închisă.

O SFIDARE A OPINIEI PUBLICE

în legătură cu intenția autorită
ților din Grecia de a ridica în cen
trul Atenei un monument al fostu
lui președinte al S.U.A., Truman, 
ziarul „Mesimvrini” a publicat o 
declarație făcută de zece din cel 
mai de seamă pictori și sculptori 
din Grecia, în care aceștia se pro
nunță cu holărîre împotriva aces
tei idei. Pictorul Moralis a subliniat 
că ridicarea monumentului lui Tru
man va constitui o sfidare a opi
niei publice din Grecia.

«



COMUNICAT
cu privire la ședința comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic ReciprocSituație încordată în regiunile din nordul Irakului
Au reînceput Suptele între detașamentele de partizani kurzi 

șî unități ale armatei irakiene
ultimele trei zile și că avioane ira
kiene au bombardat satele kurde 
din apropiere de centrul petrolier 
Kirkuk. în regiunile din nordul Ira
kului situația este încordată.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. transmite că au reînceput 
luptele între detașamentele de 
partizani kurzi și unități ale arma
tei irakiene. Agenția precizează că 
importante ciocniri au avut loc in

Kuweitul — al 111-lea membru al O.N.U.
NEW YORK 14 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 14 mai la New 
York s-a deschis sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată studierii posibilităților de 
finanțare a operațiunilor O.N.U.

înainte de a se trece la examina
rea ordinei de zi, Adunarea Gene-

Dumping și
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Presa din S.U.A. publică de cîteva 
zile știri potrivit cărora o serie de 
societăți siderurgice din Europa 
occidentală își desfac produsele Ja 
prețuri de dumping pe piața ame
ricană. în legătură cu aceasta, zia
rul „Washington Post” a publicat 
la 13 mai un editorial în care subli
niază că „șapte mari societăți side
rurgice americane au acuzat socie
tățile siderurgice din Belgia, Ger
mania occidentală și Luxemburg 
că vînd mărfurile lor în Statele 
Unite la prețuri inferioare acelora 
de pe piața internă a țărilor respec
tive”.

După cum scrie același ziar, mo
nopolurile siderurgice americane au 
cerut guvernului S.U.A. să adopte 
măsuri protecționiste în fața dum-

„S.U.A. au pierdut 
încrederea partenerilor lor"

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Contradicțiile dintre Franța și 
S.U.A. în problemele înarmării nu
cleare a N.A.T.O. au fost din nou 
confirmate la 14 mai în cadrul în
trunirii „asupra apărării militare a 
Europei”, organizată la Bruxelles 
de guvernul belgian și N.A.T.O. Ge
neralul francez Pierre Gallois a cri
ticat vehement „noua politică” ame
ricană în domeniul militar și a res
pins planul președintelui Kennedy 
și al ministrului său de război, Mc
Namara, privind înarmarea nuclea
ră a N.A.T.O. După ce a descris im
pasul în care se află în prezent 
alianța' atlantică, Gallois a subliniat 
necesitatea refacerii sistemului așa- 
zisei apărări a Europei occidentale. 
Generalul a precizat că „S.U.A., în 
ciuda noii lor concepții și a celor 
45 de alianțe militare pe care le-au 
încheiat cu diferite țări, au pierdut 
încrederea partenerilor lor și că nici 
una din aceste țări nu este dispusă 
în prezent să-și asume riscuri în 
folosul altora”.

Pe terenul contradicțiilor
în ultimele săptămîni, ghemul con

tradicțiilor între partenerii occiden
tali s-a încurcat și mai tare, în ciu
da intensei activități diplomatice 
desfășurate pe diferite planuri în ca
pitalele apusene. In centrul atenției 
s-a situat, din acest punct de ve
dere, sesiunea Consiliului ministe
rial al țărilor membre ale Pieței co
mune din 8 și 9 mai de Ia Bruxel
les. Sesiunea era menită, după cum 
s-a scris pe larg în presa occiden
tală, să pună de acord pozițiile ce
lor șase în domeniul agriculturii, iar, 
pe de altă parte, să stabilească o 
atitudine comună pentru tratativele 
ce încep la Geneva la 16 mai în ca
drul G.A.T.T. (Acordul general asu
pra tarifelor vamale și comerțului)

După cum a relevat coresponden
tul agenției „France Presse“ la 
Bruxelles, discuțiile purtate au fost 
înverșunate și uneori chiar dure. 
„Sesiunea — menționa ziarul pari
zian „Le Monde“ — a fost dominată 
de divergențele dintre Franța și 
Germania occidentală“. Planul mini
strului de externe al R.F.G., Schrö
der', de „eșalonare“, adică de amî
nare a apropierii prețurilor principa
lelor produse agricole, a întîm- 
pinat opoziția energică a Franței, 
preocupată să grăbească adoptarea 
unei astfel de politici. Franța este 
nemulțumită că trebuie să caute pie
țe pentru produsele sale agricole în 
afara Pieței comune, în timp ce 
R.F.G. preferă să importe astfel de 
produse din alte țări care nu sînt 
membre ale Comunității economice 
europene (C.E.E.) și pe piețele că
rora își plasează două treimi din 
.volumul mărfurilor exportate.

în ciuda reclamei făcute de o 
parte a presei occidentale „acordu
lui“ realizat la Bruxelles, această 
problemă de bază a „integrării“ 
gricole nu a fost rezolvată ci 
mai amînată. De aceea unii 
servatori apuseni consideră că 
tre membrii Pieței comune și, 
deosebi între Franța și R.F.G., sus
piciunile reciproce nu au fost înlă
turate. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît pînă și tratatul franco-vest-ger- 
man, prezentat ca o culm© a „recon- 

a- 
nu- 
ob-
in- 
în-

rală a hotărît în unanimitate primi
rea în O.N.U. a Kuweitului. Aceas
tă hotărîre a fost adoptată prin 
aclamații pe baza unui proiect de 
rezoluție supus Adunării Generale 
de 14 țări.

Kuweitul este al 111-lea membru 
al O.N.U.

antidumping
pingului cu oțel. Această cerere a 
provocat la rîndul ei o reacție din 
partea fabricanților din Europa oc
cidentală. „înalta autoritate a co
munității europene a cărbunelui și 
oțelului — arată „Washington Post” 
— și-a exprimat îngrijorarea față de 
implicațiile protecționiste ale unor 
măsuri antidumping adoptate de 
S.U.A.”, în timp ce influentul ziar al 
cercurilor de afaceri din Germania 
occidentală, ..Handelsblatt” a rea
mintit într-un editorial că „indus
tria americană poate fi la rîndul ei 
acuzată de practicarea dumpin
gului”.

Ziarul „Washington Post” subli
niază în încheiere necesitatea ca 
Statele Unite să procedeze cu multă 
precauție în acest nou conflict, de
oarece adoptarea măsurilor anti
dumping ar putea să dăuneze po
ziției S.U.A. la viitoarele tratative 
privind tarifele vamale, potrivit 
planului propus de președintele 
Kennedy.

Aspect de la o demonstrație recentă a partizanilor păcii din New York. Au luat parie 6 000 de cetă
țeni care s-au adunat intr-un miting în fața clădirii O.N.U.

cilierii" între cele două țări, a sufe
rit în aceste zile la Bonn o modifi
care primită cu o vădită neplăcere 
la Paris. Este vorba de preambulul 
adăugat tratatului în decursul rati
ficării sale de către parlamentul 
vest-german. Redactat în așa fel în- 
cît să exprime lealitatea Germaniei 
occidentale față de politica atlanti
că a S.U.A., preambulul, după cum 
a scris ziarul „Le Monde“, „izbu
tește să lipsească tratatul de orice 
eficacitate „bilaterală“, adică de 
spiritul în care a fost înțeles el de 
generalul de Gaulle.

în legătură cu stabilirea poziției 
C.E.E. pentru reuniunea G.A.T.T., 
problemele n-au fo3t mai puțin com
plicate. Această reuniune constituie 
începutul unor tratative între mem
brii G.A.T.T. asupra planului ameri
can cunoscut sub numele de „nego
cieri Kennedy“. Folosind pozițiile lor 
privilegiate îh G.A.T.T., S.U.A. au 
pus la punct un proiect de reducere 
reciprocă a taxelor vamale între 
S.U.A. și celelalte țări G.A.T.T., 
mijloc prin care se încearcă de fapt 
spargerea de către monopolurile a- 
mericane a zidului de taxe vamale 
cu care se înconjoară Piața comună. 
„Pe lîngă eforturile militare ale 
S.U.A. de a subordona lumea occi
dentală Pentagonului — scrie 
ziarul vest-german „Deutsch© Zei
tung“ — negocierile Kennedy ar da 
și inițiativa economică pe mina a- 
mericanilor, în cazul cînd ele se vor 
solda cu un succes“.

Franța ar fi dorit ca înainte de ini
țierea acestor negocieri să fie re
zolvată problema politicii agrare co
mune în cadrul C.E.E. pentru a-și 
asigura o poziție mai puternică la 
tratative. Germania occidentală a 
căutat, dimpotrivă, să aibă mîinile 
libere pentru aceste tratative și a re
fuzat să dea curs cererilor Franței, 
în pregătirea sesiunii de la Bruxel
les, o delegație a Pieței comune a 
purtat negocieri la Casa Albă, sus- 
ținînd formula franceză potrivit că
reia ar trebui reduse mai ales tari
fele vamale foarte ridicate și nu 
cel© mijlocii și mici. Dar taxe va
male ridicate există îndeosebi în
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MOSCOVA 14 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți dimi
neața, delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, condusă de 
acad. Athanase Joja, membru al 
C.C. al P.M.R., membru al Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, a făcut 
o vizită președintelui Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Ivan Spiridonov. A fost de 
față Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

După convorbirea cordială care 
a avut loc, membrii delegației, în
soțiți de deputatul Zinovii Serdiuk, 
membru al Comisiei pentru propu
neri legislative a Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au vizitat Palatul Kremlinului, ca
binetul de lucru și locuința lui V. I. 
Lenin din Kremlin.

în cursul dimineții, delegația 
a depus o coroană de flori la Mau
soleul Lenin.

La amiază, Ivan Spiridonov și 
acad. I. A. Kairov, vicepreședinte al 
Sovietului Naționalităților, au ofe-

Prezente rominesti la
TOKIO 14 (Agerpres).— Cu oca

zia închiderii Tîrgului internațional 
de mostre de la Tokio, în cadrul că
ruia pavilionul Republicii Populare 
Romîne s-a bucurat de un deosebit 
succes, ministrul industriei și co
merțului exterior al Japoniei, Fu
kuda, a primit în audiență pe ing. 
Gheorghe Andreescu, directorial pa
vilionului romînesc, și ing. Gheor
ghe Rusu, șeful Agenției economi
ce a Republicii Populare Romîne la 
Tokio. în cadrul convorbirii au fost 
discutate evoluția și perspectivele

S.U.A. ca o barieră în calea pătrun
derii produselor țărilor vest-europe- 
ne. Formula franceză nu s-a bucu
rat de aprobarea Washingtonului 
care, deși a lăsat ușa deschisă, a 
trimis de urgență la Bonn un emi
sar special, Blumenthal, în încerca
rea de a submina, prin intermediul 
R.F.G., adoptarea unei poziții comu
ne a celor șase pe baza formulei 
franceze.

Cursa înarmărilor în N. A. T. O*

țelurile agresive ale 
ci se referă la tendința 
a-și menține hegemonia 

în N.A.T.O. și la străda-

Pe fondul acestor divergențe se 
desfășoară în cadrul alianței atlan
tice actuala fază a cursei înarmări
lor îndreptată în principal spre in
tensificarea înarmării nucleare. în 
pregătirea sesiunii de la Ottawa a 
Consiliului N.A.T.O., care va începe 
la 22 mai, continuă să se înfrunte 
diferite formule de organizare a for
țelor nucleare ale N.A.T.O. „multila
terale“ la Washington, „multinațio
nale“ sau „interaliate“ la Londra, 
„forță proprie de șoc“ la Paris. Dar 
diferențele dintre aceste formule nu 
modifică 
N.A.T.O., 
S.U.A. de 
nucleară 
niile Franței, Angliei și R.F.G. de a-și 
asigura locuri de comandă cît mai 
bun© în această coaliție. în concep
ția oficialităților de la Paris, crearea 
de către Franța a propriei sale forțe 
nucleare ar fi menită să transforme 
Europa occidentală — sprijinindu-se 
și pe potențialul economic și mili
tar al R.F.G. — într-o a treia putere 
nucleară, sub hegemonie franceză, 
ca un partener egal al S.U.A. Acea
stă concepție nu se ridică împotri
va N.A.T.O., ci a modului existent de 
conducere a Iui, în care rolul deter
minant revine S.U.A.

Pentru politica pe car© guvernul 
vest-german o aplică în această 
chestiune este caracteristic faptul 
că cu cîteva zile în urmă acest gu
vern a anunțat că renunță la obiec
țiile sale față de echiparea vaselor 
de suprafață cu rachete „Polaris“ în 
vederea creării forțelor nucleare 
N.A.T.O. Ce a determinat oar© Bon
nul să opteze pentru acest fel de 
vase în defavoarea submarinelor? A 
spus-o von Hase, purtător de cuvînt 

rit un dejun în cinstea delegației. 
Au luat parte M. Gheorgadze, se
cretarul . Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Zinovii Serdiuk, 
M. Harlamov, președintele Comite
tului de Stat al U.R.S.S. pentru ra- 
dioteleviziune, A. Reabinin, vicepre
ședinte al Sovietului orășenesc 
Moscova, deputați ai Sovietului Su
prem al U.R.S.S., membri ai condu
cerii Asociației de prietenie sovieto- 
romînă, precum și Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la Mos
cova.

După-amiază, membrii delegației 
au fost oaspeții Sovietului oră
șenesc Moscova, unde li s-a vor
bit despre planul de dezvoltare 
a capitalei sovietice, construirea 
noilor cartiere din Moscova, orga
nizarea comisiilor permanente ale 
sovietului orășenesc și participarea 
cetățenilor la gospodărirea orașului.

Seara, membrii delegației au asis. 
tat. la spectacolul dat de cunoscutul 
ansamblu sovietic de dansuri „Be- 
riozka”.

Tirguri internaționale
schimburilor 
poneze.

comerciale romîno-ja-

it
(Agerpres).— La Casa-RABAT 14 . _ 

blanca s-a închis Tîrgul internațio
nal de mostre la care R.P. Romînă 
a participat cu un Oficiu de infor
mații tehnico-comerciale.

în timpul funcționării sale, Ofi
ciul de informații tehnico-comercia
le al R.P. Romîne a fost vizitat de 
oficialități, oameni de afaceri maro
cani și străini, precum și de un nu
meros public.

Sesiunea de la Bruxelles a hotărît 
să înceapă tratativele cu S.U.A., însă 
la cererea Franței cu o rezervă: a- 
ceste tratative nu se vor încheia îna
inte de reglementarea problemelor 
agrare în Piața comună. Deci și aci 
nu este vorba de o rezolvare, ci de 
fapt tot de o amînare.

Se vădește încă o dată inconsis
tența părerilor acelor oameni poli
tici occidentali care caută să pre
zinte Piața comună ca un mijloc de 
rezolvare a contradicțiilor dintre ță
rile imperialiste ; în fapt contradicții- 

dife- 
co- 

le se mențin, mctnifestîndu-se în 
rite forme și șubrezind Piața 
munâ.

cdal guvernului vest-german: faptul 
o flotă de suprafață poate fi alcă
tuită mai repede decît o flotă de 
submarine. Rapiditatea! Acesta este 
criteriul după care se conduc 
militariștii vest-germani, dornici să 
apropie cît mai mult momentul 
în care, sub o formă sau alta, vor 
avea un cuvînt de spus în ce pri
vește folosirea armelor atomice. Or, 
aceasta este tocmai ceea ce le per
mite planul american. Walter Lipp- 
mann apreciază, în „New York He
rald Tribune“, că este vorba de 
„permisiunea dată R.F.G. de a privi, 
a pipăi și a mirosi armele nucleare“. 
Or, de la a le mirosi pînă la a le fo
losi nu e o distanță prea mare.

Spiritul în care se pregătește se
siunea Consiliului N.A.T.O. este o- 
glindit și de faptul că S.U.A. inten
sifică ritmul experiențelor nucleare 
în deșertul Nevada, ca și de hotă- 
rîrea de a efectua unele din aceste 
experiențe nu în subteran, ci la su
prafață. Cum ee împacă faptul că 
în timp ce reprezentanții S.U.A. și 
colegii lor occidentali la tratativele 
de dezarmare de la Geneva conti
nuă să vorbească despre dorința 
guvernelor lor de a se pune capăt 
experiențelor nucleare, în țările lor 
se iau mereu noi măsuri pentru ac
celerarea cursei înarmărilor ?

Mai mult, ignorînd voința net ex
primată a opiniei publice iubitoare 
de pace, de a nu se răspîndi arma
mentul nuclear, 
cele mai aventuriste
cer 
să 
lea 
cît 
ei 
cest punct de vedere luările de po-

cercurile politice 
din S.U.A. 

cu insistență administrației 
meargă mai departe pe ca- 
răspîndirii armelor atomice de- 
prevăd în prezent propriile 
planuri. Sînt de reținut din a-

Noi jnfrîngeri 
aîe trupelor dîemiste 
în Vietnamul de sud

SAIGON 14 (Agerpres). — Potri
vit declarației unui purtător de cu- 
vînt al guvernului diemist, trupele 
guvernamentale, sprijinite de consi
lieri americani, au suferit o nouă 
înfrîngere în cursul ciocnirii care a 
avut loc în apropierea localității 
Tam Ky, situată în nordul capita
lei sud-vietnameze. în aceeași decla
rație, purtătorul de cuvînt amintit 
a recunoscut că trupele diemiste au 
suferit pierderi în arme, muniții și 
oameni. Aproximativ 25 de soldați 
diemiști au fost uciși și răniți. Un 
purtător de cuvînt al forțelor ar
mate americane din Vietnamul de 
sud a anunțat la 13 mai că lupte se
rioase între forțele patriotice și for
țele guvernamentale au avut loc și 
în provincia Kien Hoa, situată la 
sud de Saigon.

După trimiterea trupelor federale
în Alabama

neagră nu a

la sfîrșitul 
un grup de 
și reprezen-oraș

După trimiterea, trupelor federale in 
statul Alabama — este vorba de circa 
3 000 de oameni cantonați la două baze 
situate la depărtare de 80 și 100 de 
km de orașul Birmingham — ascuțitul 
conflict care se desfășoară acolo între 
rasiștii albi și populația 
scăzut în intensitate.

După cum s-a anunțat, 
săptămînii trecute, între 
notabilități albe din 
tanții negrilor s-a 
încheiat un acord cu 
privire la satisface
rea unor revendicări 
minime ale negrilor. 
Dar rasiștii extre
miști, a căror bestialitate nu se poate 
compara decît cu perfidia de care dau 
dovadă, au socotit acest acord numai 
ca un mijloc de a-i demobiliza pe negri. 
Sîmbătă noaptea ei au dezlănțuit un 
atac în toată regula, cu bombe și arme 
automate, împotriva cartierelor locuite 
de negri, Populația acestor cartiere, a- 
junsă la capătul răbdării, a ripostat. Au 
urmat ciocniri cu poliția și trupele sta
tului Alabama. Din nou au intrat în ac
țiune faimoșii clini polițiști ai autorită
ților rasiste locale. S-au înregistrat, de 
o parte și de alta, aproape 50 de răniți. 
Acestea sînt împrejurările în care pre
ședintele Kennedy, care de la începu
tul fazei acute a conflictului rasial din 
Alabama ezita asupra atitudinii pe care 
trebuie să o adopte, a fost nevoit să 
dea ordinul cu privire la trimiterea în 
acest stat sudic a trupelor federale.

In prezent, elementele rasiste încear
că să obțină anularea ordinului prezi
dențial. Guvernatorul statului Alabama, 
Wallace, a adresat Casei Albe două te
legrame în acest sens. El a amenințat 
că va face apel, „dacă va fi nevoie“, la 
garda națională (poliția statului) „indife
rent care ar fi părerea Washingtonului 
în această privințfi“. Totodată, doi din
tre reprezentanții reacționari în Con
gres ai statului Alabama, George Hudel- 
ston și Armistead Selden (membri ai 
partidului democrat) au cerut președin- 

Corespondentă 
din New York

ziție ale lui Henry Kissinger, consi
lier al președintelui Kennedy, ale 
generalului Norstad, fost comandant 
suprem al forțelor N.A.T.O. din Eu
ropa și îndeosebi ale guvernatorului 
statului Nerv York, Nelson Rockefel
ler. reprezentant al cercurilor celor 
mai reacționare din S.U.A., care scot 
profituri uriașe din cursa înarmări
lor și ațîțarea „războiului rece". Ex- 
primînd anumite nemulțumiri față 
de unele aspecte ale politicii ofi
ciale a S.U.A., Rockefeller a cerut 
Washingtonului ca, de vreme ce 
S.U.A. au pierdut monopolul nuclear, 
„să acorde un ajutor activ britani
cilor și francezilor în scopul de a 
crea, cît mai rapid posibil, forțe nu
cleare capabile să servească drept 
nucleu unei adevărate forțe nuclea
re vest-europene“. Mărimea aju
torului ar trebui, după părerea lui 
Rockefeller, să fie în funcție de pro
gresul realizat în integrarea Euro
pei occidentale — așa desigur cum 
o concep S.U.A., adică asigurîn-

Crește lupta popoarelor pentru pace
Evenimentele din ultimul timp a- 

rată, din nou, că în calea politicii 
de intensificare a cursei înarmărilor 
stă lupta popoarelor care cer guver
nelor să depună eforturi pentru 
menținerea păcii și îmbunătățirea , 
climatului politic internațional. „în 
epoca noastră — a scris prof. Ber
nard Lavergne în săptămînalul pa
rizian „La Tribune des Nations" — 
una din trăsăturile caracteristice ale 
Occidentului este contrastul între 
năzuința spre pace a popoarelor și 
politica de înarmare dusă de gu
verne". într-adevăr, nu există zi 
fără ca într-o țară sau alia din Oc
cident să nu aibă loc manifestări 
împotriva înarmărilor nucleare, pen
tru lichidarea bazelor militare străi
ne, în favoarea unei politici de în
făptuire a destinderii, de consoli
dare a păcii.

în Franța se încheie în aceste zile 
pregătirea „Statelor generale ale 
dezarmării", mare adunare pentru 
pace, care va avea loc la 13 și 19 
mai la Paris și la care vor lua 
parte mii de delegați din toate de
partamentele țării. în Anglia, după 
marile acțiuni pentru dezarmare nu
cleară și pace desfășurate luna tre
cută, sute de cetățeni au manifestat 
la 11 mai în apropierea bazei mili
tar© aeriene din comitatul Norfolk, 
cerînd lichidarea bazei și oprirea 
cursei înarmărilor. La New York, un 

între 10 și 13 mai 1963 a avut loc 
la Varșovia cea de-a 6-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat repre
zentanții în Comitetul Executiv ai 
țărilor membre ale Consiliului, 
vicepreședinți ai Consiliilor de Mi
niștri : S. Todorov — R. P. Bulga
ria, O. Simunek — R. S. Ceho
slovacă, B. Leuschner -— R. D. Ger
mană, D. Molomjamț — R. P. Mon
golă, P. Jaroszewicz — R. P. Po
lonă, Al. Bîrlădeanu — R. P. Ro
mînă, A. Apro — R. P. Ungară, M. 
Leseciko — U.R.S.S.

Ședința a fost prezidată de repre
zentantul R. P. Polone, P. Jaros
zewicz.

Comitetul Executiv a examinat și 
a aprobat raportul pe care urmează 
să-l prezinte spre examinare celei 
de-a 18-a sesiuni a Consiliului. Ra
portul se referă la activitatea desfă
șurată de țările și de organele 
C.A.E.R. pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor celei de-a 16-a sesiuni (ex
traordinare) a Consiliului, adoptate 
în conformitate cu recomandările 
consfătuirii din iunie (1962) a pri
milor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și

telui „să-și reconsidere hotărîrea". Se 
semnalează o activizare o. rasiștilor și în 
alte părți ale Statelor Unite. în orașul 
Nashville, din statul Tennessee, un grup 
de țineți a atacat cu pietre și cărămizi 
o coloană de. 200 de negri ce manifes
tau împotriva segregației rasiale.

Negrii sînt însă hotărîți să nu cedeze. 
La Birmingham situația se menține de 
aceea foarte încordată, 
zilei de luni, negrii 

In tot cursul 
au continuat să de
monstreze pe străzi 
scandînd „Toată 
lumea dorește liber
tate“. Incidente vio
lente s-au produs și 
la Chicago, între 

și poliție și pompierinegri de o parte 
de altă parte.

Situația la care s-a ajuns este conse
cința unei îndelungate perioade în care 
autoritățile centrale au dus, din motive 
electorale, o politică de tolerare a exce
selor rasiste ce se produc îndeosebi în 
statele sudice, dar care nu sînt absente 
nici în statele nordice ale S.U.A. Și în 
prezent, administrația acționează în 
Alabama cu rezerve, întrucît ordinul 
prezidențial nu prevede intrarea trupe
lor federale în acțiune în orașul Bir
mingham, ci numai cantonarea lor „în 
apropierea orașului“. Este evident însă 
că numai o acțiune federală fermă poa
te preveni noi vărsări de singe în acest, 
conflict rasial.

Impresia pe care o fac evenimentele 
din Alabama în străinătate rămîne ex
trem de nefavorabilă pentru S.U.A. 
Ca tip al comentariilor publicate 
în capitalele afro-asiatice în legă
tură cu excesele rasiștilor americani 
este citat un articol din ziarul „Al- 
Masa" care apare la Cairo. „Ceea 
ce se petrece acum în Alabama nu poa
te fi trecut cu vederea, scrie ziarul. Ne
grii cer pe bună dreptate egalitate în 
drepturi și, în primul rînd, drepturi e- 
gale la muncă. Rasișt'i americani consi
deră totuși că negrii nu sînt buni decît 
pentru a fi slugi, robi și soldați“.

TONY WALES

vor- 
vîn-

ca 
din 
sînt 
nu-

S.U.A., 
armele 
din partea 
nu numai

du-se o poziție privilegiată mono
polurilor americane. Ds fapt în de
clarațiile sale guvernatorul 
bește nu atît de ajutor, cît de 
zări.

După cum se vede, oameni 
Rockefeller, a căror influență, 
păcate, nu este mică în 
gata să pună la mezat 
cleare pentru a obține 
„aliaților" vest-europeni 
bani peșin, dar Și acceptaiea pe mal 
departe a hegemoniei monopolurilor 
americane.

întreg acest joc diabolic în jurul 
armelor nucleare nu poate schimba 
raportul de forțe în lume. Totuși, pla
nurile și acțiunile cercurilor milita
riste din Occident creează noi pri
mejdii pentru securitatea popoare
lor, căci în ultimă instanță este vor
ba de răspîndirea armei atomice în 
mai multe miini, de sporirea posibi
lităților pentru provocarea unui con
flict mondial. 

miting de protest s-a ținut îndată ce 
s-a anunțat pregătirea noilor expe
riențe atomice din deșertul Nevada. 
La Bruxelles s-a desfășurat, zilele 
trecute, un colocviu internațional cu 

■.^participarea reprezentanților a nu
meroase țări printre care Franța, 
Anglia, S.U.A., U.R.S.S., Italia, Romî- 
nia, Polonia, Grecia pentru regle
mentarea prin tratative a problemei 
germane.

Importantele succese electorale în
registrate de curînd de Partidul Co
munist Italian și de alte forțe de 
stînga din Europa occidentală, cade 
exemplu partidul laburist din Anglia, 
au fără îndoială. în mare parte, a- 
celași sens de manifestaie a voinței 
de pace a maselor largi populare.

Ceea ce caracterizează actuala 
etapă a mișcării pentru pace este 
lărgirea continuă a rîndurilor ei. 
Muncitorilor, țăranilor li se alătură tot 
mai mulți intelectuali „ progresiști, 
slujitori ai bisericii, oameni de afa
ceri, membri ai parlamentelor și, 
ceea ce este cu deosebire semnifi
cativ, tot mai mulți tineri.

Faptele axată că foițele păcii, lăr- 
gindu-și neîncetat rîndurile, se ridică 
cu tot mai multă hotărîre pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
destinderii internaționale.

AL. CÎMPEANU 
P. STANCESCU

muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.

în cursul elaborării raportului, 
Comitetul Executiv a examinat mul
tilateral situația colaborării econo
mice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale Consiliului, îndeosebi 
în domeniul coordonării planurilor 
economiei naționale, al specializării 
și cooperării în producție, coordo
nării cercetărilor tehnico-științifice, 
al agriculturii și legăturilor econo
mice externe. Comitetul Executiv a 
analizat, de asemenea, activitatea 
organelor Consiliului și a pregătit 
propuneri în vederea îndeplinirii pe 
viitor a programului de _ dezvoltare 
și perfecționare a organizării cola
borării economice a țărilor membre 
ale Consiliului, inclusiv în proble
mele valutare și financiare trasat 
de consfătuirea din iunie (1962).

La ședința Comitetului Executiv 
au mai fost discutate și alte pro
bleme economice și organizatorice 
privind activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Discutarea problemelor la ședința 
Comitetului Executiv s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere reci
procă și unanimitate deplină.

Fidel Castro Ia „Uralmaș"

atomice bri- 
rachete „Po-

baza navală

SVERDLOVSK. La 14 mai pri
mul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
și persoanele care îl însoțesc au vi
zitat marea uzină „Uralmaș“ din 
Sverdlovsk. In piața din fața uzinei 
a avut loc un mare miting la care a 
luat cuvîntul Fidel Castro, primit de 
participanți cu ovații.

LONDRA. A. F. P. relatează că 
muncitorii electricieni de la șantie
rul de constiucții navale „Vickers- 
Armstrong“ din Barrow-in-furness 
(comitatul Lancashire), din Anglia, 
au declarat o grevă de protest îm
potriva concedierii a 67 de electri
cieni. Ziarele engleze, arată A.F.P., 
consideră că greva va întîrzia con
strucția submarinelor 
tanice purtătoare de 
laris“.

NEW YORK. La
Portsmouth s-a anunțat că marina 
americană a hotărît să folosească o 
ancoră de o construcție specială 
pentru a cerceta fundul Oceanului 
Atlantic în regiunea unde se bănu
iește că se află epava submarinului 
nuclear „Thresher“, care s-a scu
fundat la 10 aprilie avînd la 
bord 129 de persoane. Agenția As
sociated Press subliniază că „efor
turile făcute pentru determinarea 
locului unde se găsește epava sub
marinului nu au avut pînă acum 
succes“, in ce privește batiscaful 
„Trieste“, el nu va putea fi folosit 
decît după ce se va stabili exact lo
cul unde se află epava submarinu
lui.

HAVANA. Dictatorul din Para
guay. Stroessner, a trimis spre nordul 
țării în departamentul San Pedro 
mari subunități de trupe pentru a 
duce lupta împotriva partizanilor. 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, acțiunile partizanilor în de
partamentul sus-amintit „stîrnesc o 
mare nervozitate“ în cercurile guver
namentale din Paraguay.

PARIS. La 14 mai a încetat din 
viață în vîrstă de 48 de ani ziaristul 
și scriitorul Pierre Courtade, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez.
Tratative americano-vest- 

germane
WASHINGTON. La Washington 

au început luni tratative americano- 
vest-germane în probleme politice 
și militare. Din partea R.F.G. parti
cipă Heinrich Krone, ministru fără 
portofoliu în guvernul federal. 
Krone a avut întrevederi cu secre
tând de stat Rusk și cu personali
tăți de la Departamentul de stat, și 
urmează a fi primit de ministrul 
de război al S.U.A., Mc Namara, iar 
miercuri, la încheierea tratativelor, 
de către președintele Kennedy.

TOKIO. Din adună iile prefectu
rilor, orașelor și satelor din Japonia 
fac parte 1140 de deputați comu
niști. Dintre aceștia 721 au fost 
aleși în organele autoconducerii lo
cale la alegerile din aprilie. A crescut 
considerabil numărul deputaților co
muniști în organele autoconducerii 
locale din prefectura Tokio. In pre
zent, 106 comuniști, adică cu 41 la 
sută mai mult decît pînă la alegerile 
din aprilie a. c„ dețin mandate de 
deputați în adunările orășenești și 
raionale ale acestei prefecturi.

LONDRA. După cum anunță A.P., 
là Londra au început tratativele din
tre reprezentanții guvernului britanic 
și cei ai Malayei în legătură cu ce
rerea formulată de Malava ca Anglia 
să acorde ajutor financiar pentru 
realizarea planului de creare a Fede
rației Malayeze. Vicepremierul ma- 
layeZ, Abdul Razsak, intenționează să 
ceară ministrului coloniilor al An
gliei un ajutor militar sporit, dat 
fiind 
mare 
triotice din unele teritorii 
incluse în federație, ca 
Brunei. Borneo de nord.

PARIS. Studenții din 
care studiază la Paris, Lille Montpe
lier, Nantes, Toulouse, Grenoble și 
în alte orașe universitare ale Franței 
au declarat la 13 mai o grevă de 
protest împotriva acțiunilor autorită
ților franceze care au aruncat în în
chisoare 12 tineri din Martinica, 
luptători împotriva colonialismului, 
pentru libertatea țării lor.

LONDRA. La Londra a sosit în
tr-o vizită oficială de patru zile re
gele Baudouin al Belgiei.

ministrului coloniilor al An-

că în ultima vreme au luat o 
amploare acțiunile forțelor pa- 

vizate a fi 
Sarawak,

Martinica


