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Economistul din întreprindereAlături de muncitorul inovator, stăpîn al tehnicii noi, alături proiectant, și tehnolog, oameni creație în cel mai deplin înțeles cuvîntului, producția modernă adus pe prim plan încă una din gurile ei reprezentative : economistul din întreprindere.Nu-i vorba despre o funcțiune nouă sau creată ieri-alaltăieri. Economiști au existat de multă vreme - în fabrici și uzine. însă neexistînd o economie planificată și, mai ales, acel interes comun care antrenează azi în mod conștient pe fiecare om la dezvoltarea economiei — baza ridicării nivelului de trai al întregului popor — economiștii îndeplineau îndeobște o muncă pur scriptică numărînd, cum s-ar spune, trofeele cucerite. Ei se limitau la întocmirea lucrărilor de bilanț, la constatări periodice, după' care puneau punct.Firește, și acum sînt strict necesare în dezvoltarea economiei noastre planificate lucrările de bilanț și analizele cu caracter economic ; dar acestea, potrivit sarcinilor calitativ noi, nu constituie de- cît una din laturile activității economistului din întreprindere. Conducerea unei uzine modeme cu o producție de înaltă tehnicitate și cu largi legături de cooperare între întreprinderi a determinat economistul să îmbrace și halatul și să coboare în hala de producție, aju- tînd practic inginerii și tehnicienii în stabilirea celor mai eficiente soluții constructive și de tehnologie. Spre formarea și educarea unor asemenea economiști de acțiune își îndreaptă stăruitor atenția ministerele și direcțiile generale, organele și organizațiile de partid, comitetele sindicatelor din întreprinderi.La începutul acestui an, economiștii serviciului de planificare de la Uzina de pompe și mașini agricole din Capitală au avut o inițiativă bună. Din analizele făcute reieșea că prelucrarea unor piese de pompe putea fi organizată pe baze mai economice. Oameni cu conștiința profesiei, economiștii serviciului de planificare, în frunte cu inginerul Constantin Cîrciumărescu, s-au deplasat în sectorul prelucrător unde au desfășurat o migăloasă muncă de cercetare. Revenind apoi în birouri, ei au adus corective sistemului de lansare a comenzilor în producție, mergînd pe linia programării dintr-odată, în fabricație, a unui lot cît mai mare de repere similare. Aceasta a dat tehnologilor posibilitatea să aplice una din cele mai productive metode de prelucrare — tehnologia de grup. S-au creat dispozitivele necesare, economiștii de la organizarea muncii au reorganizat prompt echipele. La scurtă vreme productivitatea muncii a crescut, la prelucrarea reperelor respective, cu aproape 15 la sută.în acest fel se cere să-și desfășoare munca economiștii — ca oameni dinamici, cu spirit de inițiativă, care participă direct și operativ la îmbunătățirea activității economice, legați de munca de producție curentă ; care înțeleg că sfera atribuțiilor lor este foarte largă, de la întocmirea de situații pentru darea de seamă explicativă de bilanț — și pînă la aceste intervenții utile în creșterea eficienței producției, sub aspect economic.Cadrele serviciilor economice de la uzina de pompe și mașini agricole — planificare, financiar, muncă și salarii — au mai avut și alte inițiative asemănătoare de sprijinire a inginerilor în introducerea tehnicii noi. Această activitate, mutarea centrului ei de greutate cît mai aproape de fluxul producției, așa cum se cere unui economist azi, se datorește în bună măsură atenției de care se bucură serviciile economice ale uzinei din partea comi-

de de al a fi-
tetului de partid. Prin popularizarea inițiativelor bune și evidențierea autorilor acestora, prin solicitări la dezbaterea problemelor majore ale uzinei, comitetul de partid a întărit simțitor poziția și autoritatea economiștilor din întreprindere. Inginerul Constantin Cîrciumărescu, de la planificare, spunea deunăzi : „Dacă muncitorii fac economii pe multe căi și proiectanții se străduiesc să reducă prețul de cost al produselor, economistul, prin însăși natura profesiei sale, trebuie să fie cel dintîi gospodar al uzinei“. în adevăr, în aceasta constă esența muncii lui.întocmind situația de post-calcul, economistul Eugen Teodorescu de la uzina ploieșteană de utilaj petrolier „1 Mai" a ajuns la concluzia că prețul de cost al turbinelor de foraj putea fi simțitor redus întrucît anumite piese principale — cu deosebire axele forjate — care veneau, pe baza planului de cooperare, de la întreprinderea „Progresul“-Brăila, aveau un preț de cost cu 15 la sută mai mare decît cel planificat. Constatarea, desigur, n-a fost de natură să-l liniștească. S-a luat legătura cu întreprinderea respectivă, dar fără rezultat. Și atunci inimosul economist s-a adresat colegului său care lucrează la secția forjă a uzinei ploieștene. „Studiază, tovarășe, avem sau nu posibilitatea să forjăm piesele astea în uzina noastră, la prețul stabilit ?“ Cu înțelegere, cu migală și mai ales cu vădit interes, economistul de secție a găsit această posibilitate. S-a înaintat o propunere conducerii uzinei care a hotărît să preia fabricația pieselor cu pricina. Iar la încheierea situației următoare de post-calcul economistul înregistra, de astă dată cu satisfacție, o economie de 300 000 lei.Admiri, stimezi asemenea oameni, îi simți aproape. în birourile serviciilor economice, oameni de nădejde, aplecați deasupra cifrelor, veghează la buna desfășurare a activității economice, semnalizează, ca un dispecer automat, dereglările și apoi ei înșiși coboară în hală, ana- lizînd situația împreună cu tehnicienii și propunînd soluții. Acesta este profilul omului care-și înțelege responsabilitatea profesiei.Oare nu putea să procedeze astfel și acel economist de la secția forjă a uzinei brăilene ? Este admisibil ca unui economist să-i fie indiferent dacă la o categorie de produse se pot evita scumpiri de 300.000 lei ?Dealtfel trebuie reținut și următorul fapt : cînd s-au cerut Comitetului de partid al Uzinei „Progresul“ cîteva exemple bune de economiști de secție, pentru acest articol, membrii de față ai comitetului au găsit cu cale să sugereze: „Ar fi bine să luați din altă parte“. Sugestia a- ceasta, după cum s-a constatat ulterior, avea menirea să acopere o a- numită stare de fapt negativă : în multe secții din uzină lucrează economiști care, atît prin pregătirea lor teoretică, cît și prin activitatea pe care o duc, nu se ridică la nivelul cerințelor actuale. Ceea ce denotă că la „Progresul" comitetul de partid nu dă încă atenție întăririi rolului economiștilor ca primi gospodari ai uzinei.Șeful unui sector prelucrător de la Uzinele de strunguri din Arad primește în mod obișnuit, în prima oră a dimineții, pe economistul de secție. Acesta îl informează pe larg despre consumul de materiale auxiliare și energie, prezintă calcule privind eficiența unei tehnologii a- plicate sau în curs de aplicare, arată, pe baza unor analize, ce mașini nu sînt încărcate la capacitatea lor
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Toată atenția lucrărilor 
de întreținere a culturilor
In ultima săptămînă a plouat pe a- 

proape tot cuprinsul țării. Au fost ast
fel îmbunătățite condițiile de dezvolta
re a tuturor culturilor. Pentru păstrarea 
umidității solului și distrugerea buru
ienilor, mecanizatorii și colectiviștii au 
continuat intens lucrările de îngrijire a 
culturilor.

Organizîndu-și bine munca și folo
sind toate mijloacele, unitățile agrico
le socialiste din regiunile Banat, Do- 
brogea și Crișana au terminat prima 
prașilă la sfecla de zahăr, iar cele din 
Dobrogea și București la floarea-soare- 
lui. La porumb, prima prașilă a fost 
executată în proporție de 70—90 la 
sută în regiunile București, Ploiești și 
Banat.

In întreaga țară, așa cum rezultă din 
datele Consiliului Superior al Agricul
turii. pînă la 23 mai prima prașilă a 
fost executată pe 2/3 din suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui, în proporție de <50 la sută la 
porumb și de 40 la sută la cartofi. Gos
podăriile agricole de stat și majoritatea 
gospodăriilor colective au început prași- 
la a doua.

Pentru a asigura condiții cît mai bune 
de dezvoltare a plantelor se recomandă 
ca lucrările de îngrijire a culturilor să 
continue intens în toate regiunile. Pră- 
șitul trebuie mult grăbit la toate cul
turile în regiunile din nordul Moldovei, 
la sfecla de zahăr în regiunile Galați, 
Maramureș, Oltenia, iar la floarea-soa- 
relui în Maramureș, Cluj și Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, unde lucrările sînt 
rămase mai în urmă. Este necesar, de 
asemenea, să se intensifice lucrările de 
îngrijire în vii, livezi, grădini de legume 
și să se continue pregătirile pentru 
strîngerea și depozitarea recoltei.

(Agerpres)

Fabrica do ciment „Victoria socialistă“ din Turda. Se văd cele trei cuptoare de clincher, intrate de curînd în funcțiune. De ia tabloul 
de comandă, muncitorul Nicolae Ciocîrlan supraveghează desiășurar ea procesului de producție. (Foto : A. Cartoțan)

MW■JIII'"■

DE PESTE HOTARE

DECLARAȚIA COMUNA SOV1E- 
TO-CUBANÄ a fost semnată la 
Moscova. (Textul declarației in pag. 
a 111-a).

Extinderea mecanizării pe șantiere
Șantierele Trustului regional de construcții Oltenia 

au fost dotate în ultimul timp cu noi macarale de 
diferite tipuri, autobasculante, betoniere, benzi trans
portoare și alte utilaje. Aceasta a contribuit la creș
terea indicelui de mecanizare, îndeosebi la lucrările 
ce necesită un volum mare de muncă — săpăturile 
de fundații, manipularea, ridicarea și transportul 
materialelor pe verticală, prepararea betoanelor și 
a mortarului. în prezent, peste 95 la sută din canti
tatea de betoane și 90 la sută din cea de mortare 
folosită pe șantiere se prepară cu mijloace mecani
zate. Pe unul din șantierele de construcții din Cra
iova se lucrează la montarea unei stații de transport 
mecanizat a mortarului prin pompe speciale.

Valoarea utilajelor cu care vor fi înzestrate șan
tierele trustului pînă la sfîrșitul anului depășește 5 
milioan (Agerpres)

Uzinele „Grivița Roșie“ din Capitală. Muncitori cazangii trasînd 
axele unor virole, pentru asamblare. (Foto ; Agerpres)

Primirea de către președintele Consiliului de Stat Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Roswell GarstCrystal, care au făcut o vizită de cîteva zile în țara noastră, au părăsit Bucureștiul.La plecare pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții americani au fost conduși de Bucur Șchiopu, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii. (Agerpres)

a fermieruluiPreședintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, a primit la 24 mai pe cunoscutul fermier american Roswell Garst, cu care a avut o convorbire prietenească.
★La 25 mai fermierul american Roswell Garst și domnul John

Cargou lansat la apa
GALAȚI (coresp. „Scîn- 

teii“). Constructorii de nave 
din Galați au lansat la apă 
un nou cargou de 4 500 to
ne. Folosind experiența do- 
bîndită la montajul celor
lalte cargouri, echipele de 
constructori navali conduse

de Vasile Eier, Petre Ada- 
mache, Gheorghe Vlad, 
Marin Zăbavă și Petre Ion 
au redus ciclul de fabrica
ție pe cală a acestui nou 
cargou față de alte vase de 
acest gen asamblate aici, cu 
circa 30 de zile.

Noi cămine 
culturale

din
Po- 

Vîl- 
Mo-

Cetățenii 
comunele 
denii Vechi, 
cănești și
roeni, regiunea 
Ploiești, au parti, 
cipat zilele aces
tea la spectaco
lele inaugurale 
de la căminele 
culturale nou 
construite fn a- 
ceste localități. 
Acum, In regiune 
funcționează cir
ca 700 de cămine 
culturale și 19 
case de cultură 
raionale și orășe
nești, în 
cărora 
șoară 
peste 
artiști

cadrul 
își desfă- 
activitatea 
45 000 de 

amatori. 
(Agerpres)

La sfîrșit de sâptâmînâ
O mie de amatori de drumeție din 

București au plecat simbătă după-a- 
miază pe Valea Prahovei. Excursio
niștii — oameni ai muncii de la U- 
zinele Semănătoarea, Întreprinderea 
Poligrafică nr. 2 etc. — vor vizita 
cabanele din Bucegi. Alți 600 de bucu
reșteni vor pleca cu autocarele spre 
Poiana Brașovului, Poiana Narciselor 
și pe traseul București—Bicaz—Lacul 
roșu—Gheorghieni—B rașov—București,

Sjmpozion
Uniunea societăților de științe me

dicale din R. P. Romînă, Societatea 
de endocrinologie, în colaborare cu 
filiala Banat a uniunii, a organizat în 
zilele de 24 și 25 mai, la Institutul de 
igienă și protecția muncii din Timișoa
ra, simpozionul de endocrinologie cu 
tema „Sindromul hipoglicemic“.

La lucrări au participat acad. Ște
fan Milcu, președintele Uniunii so
cietăților de științe medicale, profe
sori, cercetători din institutele de cer
cetări și institutele de învățămînt su
perior din București, Cluj, Iași, Tg. 
Mureș, Timișoara etc. în cadrul sim
pozionului au fost prezentate 42 de 
lucrări științifice din domeniul endo
crinologiei și alte specialități.

„Zilele cărții 
pentru tineret"

în regiunea Hune
doara a început ieri 
o importantă acțiune 
de popularizare și 
difuzare a cărții în 
rîndul tineretului : 
„Zilele cărții pentru 
tineret”, organizată 
de comitetul regio
nal U.T.M., Uniunea 
regională a coopera
ției de consum și 
Centrul de librării 
și difuzare a cărții. 
Timp de 30 de zile 
vor avea loc cu a- 
cest prilej în între
prinderi și la
seri și șezători lite
rare, recenzii, 
zeiițări de cărți, 
vor organiza vitrine 
speciale: și stcirduri.

sate

pre
se

CU FORMAREA UNUI NOU GU
VERN ITALIAN, președintele repu
blicii, A. Segni, l-a însărcinat pe 
secretarul partidului creștin-demo- 
crat, A. Moro. După cum subliniază 
agenția Associated Press, se aș
teaptă ca Moro să încerce forma
rea unei coaliții de „centiu-stînga", 
asemănătoare aceleia care a exis
tat sub președinția lui Panfani. 
Agenția subliniază că la Roma se 
consideră că „tratativele în vede
rea formării guvernului vor fi difi
cile’.

mi- 
de

l-a

LA CASA ALBĂ, la 25 mai preșe
dintele Kennedy l-a primit pe 
nistrul de externe francez, C. 
Murville. Scopul întrevederii 
transmite agenția Reuter —
constituit „discutarea divergențelor 
politice franco-americane și pro
blemele rezultate de pe urma con
ferinței ministeriale N.A.T.O., de la 
Ottawa“ — una dintre principalele 
divergențe referindu-se la politica 
nucleară propusă de guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii față de care 
guvernul francez manifestă rezerve. 
S-au discutat, de asemenea, pro
bleme ale Pieței comune, tratative
le G.A.T.T. de la Geneva, situația 
din Laos și din Haiti.

Electrificări rurale
în ultimii 4 ani, refeaua 

liniilor ©lectrice de înalt, 
tensiune din regiunea Cri
șana s-a extins cu încă 438 
km, iar rețeaua electrică 
de distribuție pentru ilu
minatul public și casnic, cu 
aproape 800 km. Tn pre
zent, numărul localităților 
racordate la sistemul ener-

getic națion-sî da
■>e. 260, iar numărul 
or și comunelor elec- 

iriticafe este de 21 ori mai 
mare decîf în 1944. Penfru 
electrificarea unor noi lo
calități și dezvoltarea rețe
lei sînt prevăzuți în acest 
an peste 17 milioane leii.

Activitate rodnică pentru dezvoltarea
agriculturii raionului

?

Hn carnete mai apar ul
timele note, în cataloa
ge se conturează mediile... Se 

dă cea din urmă „bătălie“ 
pentru încheierea cu succes a 
anului școlar, vacanța bate la 
ușă. Se fac în prezent nume
roase pregătiri pentru organi
zarea vacanței.

Pe Valea Prahovei, în Mun
ții Buzăului, la Bran și sub 
poalele munților Rodnei, la 
Herculane — pe Cerna ori 
între colinele de la Păuli.ș, la 
Homorod, Valea Mare, Vără- 
dia, pe litoral și în multe alte 
locuri se fac în prezent ame
najări intense pentru taberele 
de vară. Aici, în cele mai pi
torești colțuri ale patriei, își 
voi petrece copiii o parte a 
vacanței. Se organizează nu
meroase tabere de odihnă, 
puncte turistice, cluburi, ex
cursii și drumeții. La toate a- 
cestea vor participa peste 
2 100 000 elevi și pionieri. 
Comandamente speciale se o- 
cupă de aceste pregătiri. Bu
nei reușite a bogatelor mani
festări organizate pentru va
canța de vară trebuie să-i a- 
corde însă o atenție deosebită 
nu numai aceste comanda
mente ci și conducerile tu
turor școlilor, organizațiile de 
partid, U. T. M. și de pio
nieri. Trebuie create din timp 
toate condițiile necesare bu-

nei desfășurări a 
vacanței de vară, 
ca ea să constituie 
un cit mai bun 
prilej de odihnă 
și reconfortare 
zică, după un 
de învățătură.

Manifestările 
tabere și drumeții vor fi îm
binate cu o largă activitate 
cultural-artistică, sportivă și 
obștească. In excursii se 
cor vizita muzee și case me
moriale, locuri care amintesc 
de lupta eroică a partidului, 
întreprinderi, uzine și șantie
re, gospodării colective și de 
stat, locurile pitorești ale pa
triei. Se vor organiza convor
biri — adaptate specificului

fi- 
an

• 2 100 000 ELEVI ÎN TABERE ȘI EX
CURSII • CLUBURI ALE COPIILOR ÎN 
CAPITALĂ • CENTRE DE ÎNVĂȚARE

A ÎNOTULUI ȘI COMPETIȚII SPORTIVE

organizate în vîrstei — întîlniri cu activiști 
de partid și de stat, cu mun
citori fruntași, scriitori, oa
meni de cultură și artă. Bine
înțeles, nu trebuie uitate cli
pele petrecute în jurul focu
rilor de tabără, șezătorile pio
nierești. Vor fi vizionate în co
lectiv numeroase filme și 
spectacole, în mijlocul elevi
lor vor veni să prezinte pro
grame ansambluri artistice de 
amatori și profesioniste. Și în

vacanță cărțile 
vor fi prietene ale 
copiilor. Desigur, 
nu manualele, ci 
lucrările literare, 
pe marginea căro
ra vor avea loc 
simpozioane, re

cenzii. Nu vor lipsi de ase
menea concursurile artistice 
și sportive, concursurile de 
fotografii și de culegeri din 
folclorul regiunilor respective. 
Se vor învăța cîntece și jocuri.

Excursiile, prin frumusețea 
și numărul lor, dețin poate 
cel mai important loc în ca
lendarul vacanței. Mii de 
elevi din toate colțurile pa
triei vor merge în excursii de 
cite 7 zile pe litoral și în alte

părți ale țării, alții vor deveni 
și în acest an... bucureșteni 
pentru 5 zile. La rîndul ei, 
Capitala va trimite în drume
ție un mare număr de elevi.

La București se mai pre
gătesc pentru copii nume
roase alte prilejuri de petre
cere plăcută a vacanței. La 

-Palatul pionierilor, în parcu
rile Herăstrău și „23 August“, 
la Casa de cultură a tinere
tului din raionul Grivița Ro
șie, la bazele sportive „Uni
rea", „Știința-Tei" etc. se or
ganizează tabere locale. Cu 
sprijinul comisiilor de femei 
vor funcționa în piața Amzei, 
Uzina „23 August“, Floreas- 
ca și Drumul Taberei, 4 clu
buri ale copiilor. De aseme
nea, în pădurile din jurul o- 
rașului se amenajează 9 ta
bere turistice. Pentru cunoaș
terea Bucureștiului vor avea 
loc excursii la care vor parti
cipa peste 170 000 elevi. La 
toate acestea se mai pot a- 
dăuga centrele pentru învă
țarea înotului, organizarea u- 
nui campionat de fotbal pen
tru „pitici", serbări cîmpe- 
nești la Snagov, focuri de ta
bără ș.a.

Această activitate va fi 
consemnată de filele „jurna
lelor de vacanță", de impre
siile care se vor întipări în 
inimile copiilor.

VASILE TINCU

în realizarea sarcinilor trasate de partid cu privire la sporirea producției agricole și întărirea gospodăriilor colective, cei 49 de ingineri agronomi care lucrează în gospodăriile colective din raionul nostru, Videle, din regiunea București, reprezintă principalul sprijin al comitetului executiv în acțiunile pe care le întreprinde consiliul agricol raional. Aceasta ne dă posibilitatea să cuprindem multiplele probleme ale dezvoltării agriculturii raionului, să introducem în practică cuceririle științei și experiența fruntașilor.Desigur, principala contribuție pe care specialiștii o aduc la rezolvarea acestor probleme este munca desfășurată de fiecare dintre ei în gospodăria în care lucrează. în a- celași timp, noi ne-am străduit să atragem pe specialiștii din gospodăriile colective, care cunosc situația de la fața locului, la conducerea agriculturii raionului în ansamblu, în cadrul ședințelor consiliului agricol raional și al secțiilor sale, ei participă la dezbaterea problemelor legate de sporirea producției agricole și propun cele mai bune căi de aplicare în viață a agrotehnicii avansate.Una dintre metodele folosite de consiliul agricol raional pentru an trenarea specialiștilor la rezolvarea problemelor ce-i stau în față este formarea unor colective cărora li se încredințează sarcina de a întocmi anumite studii, bineînțeles fără să se rupă de activitatea de producție din gospodăria în care lucrează Astfel, un colectiv format din 4 in gineri agronomi, condus de tov. Ni colae Capri din G.A.C. „Tudor Via dimirescu“, comuna Scurtu, a studiat metodele și posibilitățile teh nice de pregătire a unui pat germi nativ corespunzător pentru grîu întrucît în toamnă pămîntul era foarte uscat și discurile n-au putui sfărîma bolovanii. Pe baza studiului făcut, s-a constatat că în condițiile raionului nostru trebuie neapărat să se folosească tăvălugul greu. Gospodăriile au fost ajutate să-și procure materiale pentru con-

fecționarea tăvălugilor. La centrul mecanic din Roșiori au fost confecționați 78 de tăvălugi grei care, folosiți la însămînțările din toamnă, au permis executarea unor lucrări de calitate.Trei colective conduse de inginerul Vasile Boncotă de la G.A.C. Mîrșa, ing. Aurel Șerbănescu de la G.A.C. Videle și ing. Nicolae Uzdriș de la G.A.C Tătărăști de Jos au studiat posibilitățile de extindere a suprafețelor irigate în raion. Pe baza propunerilor făcute în această primăvară suprafețele irigate se ex-
Din munca Consiliului agricol 

raional Videle în folosirea 
specialiștilor din gospodăriile 

colective

tind cu 300 ha pe văile Teleormanului, Neajlovului, Argeșului, Drîm- bovnicului și a Sericului.Acordăm o mare atenție asigurării unei baze furajere corespunzătoare numărului sporit de animale. Consiliul agricol raional a cerut fiecărui inginer să studieze în gospodăria în care lucrează căile și posibilitățile de îmbunătățire a bazei furajere în așa fel încît fiecare hectar să dea cît mai multe furaje bogate în unități nutritive. într-o ședință a comitetului executiv al consiliului agricol au fost invitați o parte din membrii secției de creștere a animalelor și un număr însemnat de specialiști din gospodăriile colective. în urma propunerilor făcute s-au mărit suprafețele cultiva te cu lucernă și mazăre și s-au redus cele cu dughie, s-a semănat pentru prima oară mazăre cu muștar alb. Tot în această ședință s-a studiat structura bazei furajere pen tru 1964 și s-au stabilit concret pe gospodării cantitățile de sămînță necesare.O altă formă de antrenare a spe cialiștilor la rezolvarea unor pro bleme, care dă bune rezultate în ra ionul nostru, o constituie organizarea de colective de îndrumare și control, conduse de președintele Consiliului agricol raional sau de

un vicepreședinte. Acestea acordă ajutor calificat gospodăriilor colective insuficient dezvoltate și contribuie la generalizarea experienței bune a unităților fruntașe. Acest colectiv stă într-o gospodărie 4—6 zile și analizează în amănunt problemele legate de activitatea econo- mico-organizatorică. Concluziile sînt expuse în prezența tuturor șefilor de echipă, brigadierilor, consiliului de conducere și a biroului organizației de bază. în felul acesta a fost ajutată gospodăria colectivă din Preajba care a reușit să pună ordine în sectorul zootehnic, să facă o normare justă a muncii etc. La G.A.C. Uești, colectivul condus de tov. Chivu Dumitru, vicepreședinte al consiliului agricol, a ajutat gospodăria în înlăturarea unor deficiențe din sectorul zootehnic. La G.A.C. Talpa, un alt colectiv a ajutat la organizarea muncii în sectorul legumicol și a sprijinit pe inginerul gospodăriei în pregătirea campaniei de primăvară.în stabilirea celor mai bune măsuri pentru realizarea sarcinilor care stau în fața consiliului agricol are o mare însemnătate pregătirea temeinică a lucrărilor în cadrul secțiilor consiliului cu care prilej sînt consultați numeroși specialiști care lucrează nemijlocit în producție. Se asigură astfel o dezbatere rodnică și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare.Pe baza unui plan de muncă, consiliul agricol raional acordă un sprijin mai mare specialiștilor cu mai puțină experiență în organizarea muncii. în acest scop ne deplasăm cu regularitate pe teren, organizăm schimburi de experiență întrajutorarea între inginerii din gospodăriile învecinate.Creșterea păsărilor fiind o preocupare nouă pentru multe gpspndă- colective, la G.A.C. Bucșani s-a
Ing. CAROL GAGH1 

președintele Consiliului agricol 
raional Videle — regiunea 

București

rii
(Continuare în pag. Il-a)
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Consfătuire a cadrelor din domeniul
muncii de propagandă

organizațiile de bază

1957

de 
oră.

Culegători 
de folclor

ORADEA. (Coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa biroului Comitetului regional de partid Crișana a avut loc zilele acestea la Oradea o consfătuire cu cadrele din domeniul muncii de propagandă; au participat secretari ai comitetelor raionale și orășenești de partid, directorii și consultanții cabinetelor raionale de partid, conducătorii seminariilor permanente, șefii de catedre și conducătorii seminariilor de la universitatea serală de marxism-leninism și școlile serale economice, numeroși propagandiști.Consfătuirea a fost organizată în scopul dezbaterii unor probleme actuale ale învățămîntu- lui de partid și al orientării activiștilor din domeniul vederea rări a propagandei în bunei desfășu- convorbirilor re
Expuneri,GALAȚ/ 

teii"). — In 
Si cursurile 
de partid din întreprinderi
le st instituțiile orașului 
Galati se fac în aceste zile 
pregătiri în vederea închi
derii anului școlar. La 
punctele de consultații de 
la Șantierul naval, Uzina 
de tablă subțire, Întreprin
derile textile au Inc con
sultații pe care le dau 36 de 
lectori ai comitetului 
șenesc si membri ai 
tetelor de partid din 
prinderile respective, 
lămurite problemele 
puțin înțelese de cursanți.

De curînd, membrii bi
roului comitetului orășe
nesc au instruit secretarii 
organizațiilor de partid a- 
supra sarcinilor legate de 
închiderea anului școlar în

(coresp. „Scîn- 
toate cercurile 
învățământului

oră- 
comi- 
între- 

sînt 
mai

capitulative în învăță- mîntul de partid, învă- țămîntul politic U.T.M. și studiul ideologic al cadrelor didactice. Referatele, printre care cele prezentate de tov. Gheorghe Pahoncea, directorul cabinetului raional de partid Salonta, și Emil Cristoreanu, secretar al comitetului orășenesc de partid Oradea, s-au ocupat de diferite aspecte ale muncii pentru educa-

rite forme de învățămînt, 
pe temele: „P.M.R. — con
ducătorul poporului nostru 
in opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului" ; 
„Organizația de bază — te-

Lectori repartizați pe lîngă toate

melia partidului", „Sarcini
le educării comuniste a 
membrilor si candidaților 
de partid". „Principalele 
trăsături moral-politice ale 
comunistului" etc.

TG. MUREȘ (de la red. 
ziarului „Steaua rosie'). 
— La cabinetul regional 
de partid a avut loc un 
seminar recapitulativ cu 
propagandiștii care con
duc cercuri în cadrul în- 
vătămîntului ideologic al

rea marxist-leninistă a membrilor și candidați- lor de partid, a utemiș- tilor, a activului fără partid ; un accent deosebit a fost pus pe problemele legate de ridicarea nivelului propagandei și creșterea eficacității ei practice.
Co

de 
au

consultații
învățământul de partid. Un 
ajutor prețios pentru propa
gandiști în aprofundarea 
problemelor actuale ale 
politicii interne și externe a 
partidului l-au constituit 
expunerile ținute de mem
bri ai biroului comitetului 
orășenesc de partid, pre
cum si de rilți activiști de 
partid și de stat, pe temele 
„Politica externă a R. 
Romine — politică de a- 
părare și consolidare a 
păcii în lume", „Evoluția 
funcțiilor statului socia
list și lărgirea continuă a 
democrației socialiste" etc,

In perioada dintre 25 
mai și 10 iunie, secretarii 
comitetului orășenesc, in
structori și lectori cu o bo
gată experiență în munca 
de propagandă nor da con
sultații cursanților din dile-

cadrelor didactice din o- 
raș. Cu acest prilej, tov. 
Martin Csortan și Andrei 
Butuza, secretari ai 
mitetului orășenesc 
partid Tg. Mureș,
subliniat că este necesar 
ca în aceste sâptămîni 
eforturile să fie concen
trate spre adîncirea și 
completarea cunoștințe
lor dobîndite de cursant! 
în urma studierii operelor 
lui Marx, Engels, Lenin, a 
documentelor partidului 

’■ nostru și a documentelor 
. programaticf? alB mișcării 

ț La punctele

comuniste mondiale — 
declarațiile consfătuirilor 
de la Moscova din 
șf 1960.

Comitetul regional 
partid și Comitetul
șenesc au selecționat 300 
de lectori din rîndurile ac
tiviștilor de partid, de stat 
și din economie pe care 
i-au repartizat pe lîngă 
organizațiile de bază din 
oraș spre a le ajuta la 
pregătirea închiderii în- 
vățămîntului de 
Tov. Ștefan Jakab, 
tar al comitetului 
nai de partid, a 
lectorilor despre orienta
rea tematică a expuneri
lor și consultațiilor pe 
care le vor ține în fața 
cursanților. Zilele aces
tea, propagandiștii 
audia o expunere 
zentată de tov. Nicolae 
Vereș, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid, despre sarcinile 
actuale ale organizațiilor 
de partid din oraș.

de consultație

p.

CLUJ (coresp. Scîn
teii“). — La punctul de 
consultație de la Uzina de 
p elărie și încălțăminte din 
Cluj a avut loc acum cîte
va zile o ședință în cadrul 
căreia s-au fixat sarcinile 
ce revin fiecăruia din cel 
26 de propagandiști din 
colectivul punctului cu pri- 
leju pregătirii încheierii 
invățămîntului de partid. La 
primele consultații indivi
duale au participat zilnic 
peste 40 de cursanți.

Cursanți' găsesc la punc-

(Urmare din pag. La)organizat un schimb cu demonstrații^ practiA®' d ră '..j TÜfaj'area tșțiorri®01Consiliul agricol raie specialiștii să introducă
ha din celé 28 500 ha cît avem semănate, iar la floarea-soarelui s-a terminat prășitul pe 5 800 ha. O contribuție deosebită la realizarea unor lucrări de calitate o aduc inginerii agronomi. Ei sînt tot. timpul pe cîmp, în mijlocul colectiviștilor pe care-i ajută să pună în practică metodele agrotehnice. Pentru prima dată, în raion, s-au folosit toate grapele reglabile, iar sapa rotativa pe 15 500 ha porumb. Grîul a fost plivit pe întreaga suprafață de 28 000 ha.Datorită controlului făcut de inginerii noștri și a măsurilor luate, s-au combătut la timp și cu eficiență dăunătorii care atacaseră cultura de porumb.O preocupare deosebită există pentru loturile semincere. Pînă în

oeriența ' vțălu- ‘ '''lor..urnă gltură soiuri și hibrizi de mare productivitate.Pentru studierea căilor de creștere a producției la hectar și a metodelor de lucru a pămîntului, precum și comportarea soiurilor și hibrizilor în raion, s-au organizat cîmpuri experimentale. Așa, de pildă, la gospodăria colectivă din comuna Scurtu, specialiștii au semănat și urmăresc în continuare comportarea griului și porumbului în diferite variante pentru a se stabili, printre altele, cea mai potrivită densitate. Pentru hră- - -nirea purceilor care se vor obține PJteJe£9q7p ha’ în primăvara anului 1964, s-au insă- mînțat în fiecare gosDodărie cîte 3-4 . ,. țha cu morcovi. S-au luat măsuri de °\az ?’ alte^ asigurare a seminței de morcovi, în- cît în anul viitor în raion să se în- sămînțeze cu această cultură 3ÜÜ ha.în prezent, în fața specialiștilor stau sarcini deosebit de importante. Se execută lucrările de întreținere a culturilor. Pînă în prezent s-a făcut prașila I la porumb pe 22 000

fețe de 5 198 ha pentru grîu, 297, ha mazăre cîmp, 56 ha orz, 170 haîn gospodăriile colective din raion sînt specialiști cu dragoste de muncă, pătrunși de răspunderea ce o au de a introduce în agricultură tot ce e nou pentru a smulge pămîntului recolte tot mai bogate. Sîntem siguri că rezultatele în a- ceastă privință vor fi tot mai bune.

partid. 
secre- 
regio- 
voibit

Deseori, la horele sătenilor din regiu
nea Suceava, la clăti și șezători pot fi 
întâlniți culegători de folclor care no
tează în caiete sau înregistrează pe 
benzi de magnetofon cîntecele si po
vestirile colectiviștilor.

Pentru valorificarea bogatei creații 
populare din această parte a țării, Casa 
regională a creației populare din Su
ceava, în colaborare cu comitetul regio
nal U.T.M., a organizat o „Ștafetă a 
culegătorilor de folclor''. Mii de tineri 
au cutreierat în lung si lat regiunea, au 
ascultat versuri, cîntece, strigături etc. 
Cu ajutorul profesorilor de muzică yi al 
dirijorilor, cîntecele au fost prelucrate 
Si incluse în repertoriul formațiilor ar
tistice de amatori. De asemenea, din 
versurile si cîntecele culese au fost al
cătuite mai multe culegeri de folclor 
intitulate „Bucurie mîndră floare", 
„Traiul ni s-a luminat", „Mîndră-i co
lectiva noastră”. In prezent se află sub 
tipar două culegeri de cîntece intitulate 
„I-auzi cum răsună satul" și „Dragi 
mi-s holdele aurii". (Agerpres)

Artiștii plastici amatori de Ia Fabrica de rulmenți din Bîrlad au deschis de curînd o expoziție cuprlnzind 50 dintre 
cele mai bune lucrări create de el în cadrul cercului de artă plastică. In fotografie, un grup de vizitatori ai expoziției.

tu' de consultații o biblio
tecă cuprinzînd lucrări ale 
lui Marx, Engels, Lenin, 
documente ale partidului 
nostru.

La fabrica de tricotaje 
punctul de consultație 
duce însă o slabă acti- 
vi'ate. Cursanților nu li 
se pune la îndemînă 
materialul documentar de 
care au nevoie în studiu ; 
n-au fost prevăzute pînă 
acum decîl două consulta
ții colective, iar consultații 
individuale nu sînt progra
mate.

Produse nos de mase 
plastice și încălțăminte

Produsele realizate din folii de 
mase plastice (fulgarine, fețe de masă, 
perdele, sacoșe, articole de decorații 
interioare) și din piele artificială, fa
bricate de colectivul Combinatului de 
mase plastice și încălțăminte — „Ar
ta Guban’’ din Timișoara sînt apre
ciate și solicitate de cumpărători. 
Iată cîteva noutăți de aici :

• Producția foliilor din mase plas
tice și a pieilor artificiale sporește 
în acest an cu circa 2 milioane mp 
față de anul trecut.

• Toate cele 50 de modele noi de 
încălțăminte contractate cu comerțul 
au și fost introduse în' fabricație. 
Printre acestea se află sandale tip 
papuc, cu toc din plută, în mai multe 
culori și tipuri (cu barete, împletite, 
cu ornamentație perforată etc.). De a- 
semenea a început fabricarea unor 
tipuri noi de pantofi cu o linie mo
dernă.

• De curînd, a început să funcțio
neze o nouă secție, cea de blănărie. 
Aici sînt fabricate haine din blănuri 
nobile și înnobilate. Cea mai tînără 
secție a și început să livreze maga
zinelor primele haine din blănuri de 
Karakül, nurci, hamsteri etc. Blănu
rile înnobilate se realizează într-o 
gamă variată de culori.

Cu fiecare bloc de locuințe dat în 
folosință în Capitală, își iac apariția 
și noi ascensoare. Se știe că după 
un anumit timp ăe funcționare, orice 
ascensor trebuie să intre în revizie 
generală, pentru a i se asigura 
permanent o bună funcționare, 
pentru a se preveni eventualele de
fecțiuni. Această operație, cît și re
parațiile curente și acelea capitale 
sînt efectuate de întreprinderea me
talurgică de întreținere și reparații 
(forță) „Ascensorul“.

Pentru a putea face față numeroa
selor solicitări în ce privește repa
rațiile și întreținerea ascensoarelor, 
întreprinderea „Ascensorul“ a fost 
înzestrată cu utilaj nou, modern. 
La dispoziția populației se află 
un serviciu special pentru pune
rea la punct a deranjamentelor, 
format din 6 echipe. Potrivit cal
culelor eieciuate, duiata medie a 
depanării a ecăzut față de anul 
trecut. Totuși, la adăpostul și, mai 
cu seamă, de dragul unei medii 
statistice îmbucurătoare, se mai fac 
reparații de proastă calitate la 
unele ascensoare. Din pricina lipsei 
de răspundere a celor cărora li se 
încredințează unele lucrări, se mai 
întîmplă ca numai la cîteva zile 
după plecarea echipei de lucrători, 
ascensorul, deși nou-nouț, să rămînă 
iarăși în pană. De ce astfel de „sur
prize“? Pentru că întreprinderea de 
fabricație și montaje ascensoare, 
aparținînd Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, nu mon
tează ascensoare de calitate. Se 
montează, bunăoară, ascensoare cu 
troliu înclinat, excentric față de axa 
puțului, cu gl’siere descentrate și 
cu alte piese necorespunzătoare, 
care se uzează mult prea repede. 
De aici și numărul mare de repa
rații executate în termenele de ga
ranție.

In cursul anului trecut s-au făcut 
peste 300 astfel de reparații, iar în 
primul trimestru al acestui an, 24 de 
reparații de lungă durată. Se știe 
că lucrările de reparații și între
ținere a lifturilor intră în obligația 
întreprinderii „Ascensorul“. Răspun
derea pentru întreținerea ascensoa
relor revine însă întreprinderilor 
care administrează fondul de lo
cuințe (I.A.L.). Aceste întreprinderi 
au datoria, atunci cînd șe defec
tează vreun ascensor, să întoc
mească formele necesare și să cea

unei

ascensoa- 
sînt între- 
ceea ce

ră la „Ascensorul“ trimiterea 
echipe pentru reparații.

în numeroase blocuri, 
rele funcționează corect, 
ținute în condițij bune,
duce la micșorarea numărului de 
reparații. Dar se mai întîmplă și alt
fel. De pildă, locatarii imobilului 
din calea Griviței 152—153, scara A, 
au așteptat vreo nouă luni să li se 
repare ascensorul, stricat anul tre
cut la începutul verii. Vorba acoea : 
nici nu urci, nici nu cobori... Lăsînd 
Ia o parte faptul că administrația 
blocului a făcut adresa la I.A.L. „30 
Decembrie“ abia după 3 
de la defectarea liftului, 
rătat că întîrzierile se 
general, și din cauza
greoi, întortocheat, pe baza căruia 
se fac comenzile și se planifică re
parațiile 
tre I.A.L. 
locatarii 
cuit mai

săptămîni 
trebuie a- 
produc, în 
sistemului

Un adevărat dute-vino în- 
și „Ascensorul“, în timp ce 
urcă pe scări. în acest cir- 

trebuie tinut seama că

I.A.L.-urila nu excelează prin opera
tivitate, trimițînd „Ascensorului“ do- 
cumentațiile definitive cu mare în- 
tîrziere, chiar pentru efectuarea 
unor lucrări din cele mai simple, 
mai obișnuite. La I.A.L. „30 Decem
brie" se manifestă mari întîrzieri în 
această privință.

Planificarea corectă, eșalonată a 
reparațiilor e obligatorie în activi
tatea întreprinderilor de administra
ție locativă. Pe această cale se 
poate preîntîmpina uzura prematură 
a instalațiilor, șe pot reducs cheltu
ielile. De multe ori neefectuarea 
timp a unor lucrări minime duce 
agravarea stricăciunilor și, deci, 
scumpirea reparațiilor.

Buna funcționare și întreținere 
ascensoarelor merită toată atenția 
atît din partea Sfatului popular al 
Capitalei, a întreprinderilor de re
sort, cît și din partea cetățenilor 
care le folosesc.

la 
la 
la

a

Pe urmele materialelor
publicate

„Pe masă, tacîmuri 
bune, frumoase“

P. DÄNILÄ

Nu departe de stadionul comunal, 
de cealaltă parte a șoselei, îți atrage 
alenfia un m'c amfiteatru natural. Lo
cul era cum nu se poate mai nimerit : 
cu pufine sâptămîni în urmă s-a ridi
ca* aici o scenă în aer liber.

Scena e încăpătoare, dominînd îm
prejurimile. Tînărul director al cămi
nului cultural din Rasa — raionul Că
lărași. Marius Petrescu, exclamă mul
țumi* :

— 300 de ore de muncă obștească. 
Băieții șl fetele din comună au cîn*at 
în zilele acelea toate cîntecele pe care 
le știau I Avem tineri de nădejde pe 
ac! I Păcat că nu-î puteti cunoaște : 
mare parte din ei sînt pleca)!, zilele 
astea, în excursie ; azi sînt la Doftana.

Antrenat! de organizația de bază 
U.T.M., tineri« colectiviști din comună 
au munci* cu dragoste pentru înfrumu
sețarea căminului, au văruit, au lega* 
în șipd scaunele, cîte cinci, pentru a 
degaja rap'd sala, în funcție de ma
nifestările care au loc.

Urmărind planul de activități al că
minului cultural pe acest trimestru, te 
Impresionează plăcu* varietatea acțiu
nilor (conferin)e, simpozioane, seri li
terare, seri de calcul șl multe allele), 
programarea de numeroase spectacole 
cu formafiile artistice ale căminulu' 
(mal ales cu brigada da agitație). 
Două zile pe săptămînă sînt afectate 
manifestări'or pe tema întăririi 
mico-organizatorice a G.A.C.

Tn cadrul G.A.C. „Steaua 
Rasa însămînfările din această
vară s-au terminat într-o perioadă re
cord : cu șase zile mal pufin decîl anul 
trecut. Ieșind la cîmp colectiviștii au

econo-

Roșio” 
primă-

aplica» cele învățate Iarna la cursurile 
agrotehnice, la conferințele șl serile de 
întrebări și răspunsuri. Cu două zile 
înainte de Începerea semănatului, la 
căminul cultural a avu* loc o seară de 
discuții rodnice cu agronomul pe 
tema ; „Cum să pregătim un pat ger
minativ bun pentru a obține recolte 
mari de porumb în teren neirigat”. 
Astfel, cunoștințele acumulate au fosl 
reîmprospătate, s-au 
confuzii, s-a 
de exemple 
din Rasa.

Demnă de 
acestor acțiuni ale căminului cultural 
tn sprijinul desfășurării muncilor agri
cole, întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriei colective. Nume
roase sînt serile de calcul șl conferin
țele ce răspund direct unor probleme 
ridicate de practica muncii tn gospo
dărie : „îngrășăminte!# organice : can
tități șl sporuri da recoltă obținute”, 
„Cum putem spori fertilitatea solului”, 
„Folosirea chibzuită a pămîntului”, 
„Dezvoltarea avutului obștesc în 
G.A.C.”, probleme legate de asigura
rea bazei furajere pentru animale. 
De un mare succes s-a bucura* 
„Ziua zootohniclanulu'” organizată, e 
adevărat, cu destulă vreme în urmă, la 
care au participat zootehniclent din în
treg raionul. Foarte animate au fost șl 
serile de calcul pe tema „Folosirea 
rațională a zilelor-muncă”.

Alte ac(iunl ale căminului cultural 
au ca scop răspînd'rea cunoștințelor 
științifice tn mijlocul colecfivișfilor, 
lupta împotriva superstițiilor, („Omul 
transformă natura”, „Cum a apărut vla-

clarificat unele 
discutat concret pe bază 
din cadrul gospodăriei

laudS este continuitatea
în 
cu 

s-a
în

(a pe pămînt”). Colectiviștii din Rasa 
participă în număr mare la expunerile 
și informările politice pe teme interne 
și internaționale : „Creșterea venitului 
național, baza prosperității și bunăstă
rii”, „Pentru dezarmarea generală și 
totală”. Oamenii pun întrebări, co
mentează, compară.

Brigada artistică de agitație îi popu
larizează pe cel mai harnici colecti
viști. Șl aceștia nu sînt puțini în Rasa I 
Ion Frangu. șef de echipă la grădina 
da legume, a tos* lăudat de brigadă 
pentru rezultatele obținute de echipa 
sa. Mulți din sală își aminteau, 
timpul spectacolului, de dragostea 
care Ion Frangu a veghea* — „nu 
dezlipit de lîngă răsadnițe” ■—
timpul gerurilor pentru ca grădina să 
intre în primăvară cu toate plantele în 
creștere. Prin munca Iul, a lui Matei 
Tudor, Dinicu Giurcan șl a altora gră
dina de legume din Rasa a adus pe 
piața Călărașilor trufandale cerute, 
sporind cîștiguri'le gospodăriei. Prin
tre cei mal harnic! se numără șl Mar
gareta Nifu, îngrijitoare de păsări, de
putată. Ea a reușit, prinfr-o atentă în
grijire a puilor, să scurteze perioada 
de maturizare a acestora de la 6 luni 
la 4 șl țumătate. Peste 10 000 de ouă 
au tos* cîștigate, gratie muncii ei, tn 
contul color șase sâptămîni cu cît s-a 
accelera* maturizarea păsărilor.

Pe lîngă o bogată activitate la sediu 
— mal ales în zilele de sărbătoare șl 
de odihnă — căminul cultural trebuie 
să organizeze acțiuni la locurile de 
muncă ale colectiviștilor. Caracteristica 
principală a formelor de activitate din 
acest sezon este operativitatea. 
Ca sa face pe această linie ? Activiști

antrenarea

„cultu- 
fi valorificate 
brigăzii ar-

culturali, mai ales cadre didactice 
din comună se deplasează de două ori 
pe săptămînă la brigăzile de cîmp, la 
grădina de legume și la sectorul zoo
tehnic. Intr-unele din pauze, ei citesc 
colecfivișfilor din ziare și broșuri scurte 
articole ș! fragmente legate de muncile 
ce se efectuează atunci la cîmp („Im
portanța prășifulu* în cultură mare“, 
„Spargerea crustei pămîntului pentru a 
obține producții sporite la ha"). Aceste 
acțiuni se dovedesc utile.

Desigur, și în această perioadă ac
țiunile culturale nu se vor referi nu
mai la mersul campaniei agricole. Nu 
trebuie să lipsească informările asupra 
evenimentelor interne și internaționale 
(revista presei, discuții pe marginea 
actualității, expuneri : „In fața hărții”). 
După părerea noastră pauzele 
raie“ la cîmp pot 
și prin
tistice de agitație, operativă și plină 
de vervă. în comuna Rasa există o 
bună brigadă artistică, una din frunta
șele pe raion. De ce nu s-ar prezenta 
în asemenea pauze fragmente scurte din 
programul „Punem holdei nou femei 
pentru anul „63” I

După cît se poate constata, peisa
jul cultural al satului e oarecum mo
dificat acum, vara, față de cel din 
timpul Iernii. Tovarășii din comuna 
Rasa — și desigur vor mai fi existînd 
și alte locuri unde situația e în bună 
măsură aceeași — nu s-nu pregătit însă 
îndeajuns pentru această schimbare.

Tn zilele de odihnă activitatea cultu
rală se desfășoară din plfn în sălile 
căminelor culturale, pe scenele în aer 
liber.

La sediu și la locul de muncă, cămi
nele culturale trebuie să fie la înălți
mea cerințelor tot mai înalte, ma1' mul
tilaterale ale colectiviștilor.

ILIE CONSTANTIN

S

Obiecte de decorație

rioară — în magazinele Fon
dului plastic.

(Foto : R. Costin)

In „Scînteia“ nr. 5883 a apărut, sub 
titlul de mai sus, un articol în care se 
sublinia necesitatea îmbogățirii sorti
mentului și îmbunătățirii formei ta- 
cîmurilor și a altor obiecte de gos
podărie.

In răspunsul trimis ziarului de către 
Direcția generală de resort din Minis
terul Industriei Ușoare se menționează 
că aceste probleme stau în atenția di
recției generale, că s-au luat măsuri 
pentru producerea unui sortiment mai 
larg de tacîmuri, îmbunătățirea calității 
mașinilor de tocat etc.

A mai răspuns ziarului și întreprinde
rea „Flacăra“-Ploiești, care ne informea
ză că serviciul tehnic al întreprinderii 
își îndreaptă eforturile spre crearea u- 
nor mașini de tocat cu aspect îmbună
tățit, avînd în..același, timp calități de 
funcționare superioare.

„La cooperativă 
și la domiciliu“
In urma articolului cu titlul de mai 

sus, publicat în „Scînteia“ Uniunea co
operativelor meșteșugărești din orașul 
și regiunea București ne comunică : 
Preocupîndu-ne de asigurarea unor con
diții corespunzătoare de luciu unităților 
prestatoare de servicii pentru locatarii 
noilor blocuri, am luat o serie de mă
suri, printre care; formarea unui colectiv 
în cadrul serviciului producție, care a a- 
nalizat posibilitățile cooperativelor și 
serviciile ce mai pot fi inițiate ; Sfatul 
popular al Capitalei a indicat ca, în mă
sura posibilităților, să se asigure 
unele spații pentru cooperative.. In ca
drul Uniunii s-au tinut instructaje cu 
conducerile cooperativelor „Tehno-Me- 
talica’’, „Metalo-Casnica’’, „Mobilă și 
Tapițerie”, „Deservirea” și „întreține
rea’’. Acestea au făcut, totodată, propu
neri menite să ducă la îmbunătățirea 
deservirii populației“.

TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 
Sărutul Clanit.ei — (orele 10.30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) ; Orfeu în infern — (orele 10); Cidu) 
— (orele 15,30); Febre — (orele 19,30) 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 
10); Vicleniile lui Scapin — (orele 15,30): 
Fiicele — (orele 19,30); (Sala Palatului 
R. P. Romine) : Adam și Eva — (orele 
19,30). Teatrul ,,C, 1. Nottara" (Sala Ma
gheru) : Frații Karamazov — (orele 10); 
Ciocîrlia - (orele 19.30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 10,30); Unchiul 
Vania — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) ; Cezar și Cleopatra — (orele
10) ; Menajeria de sticlă — (orele 19,30) 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) ; 
Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 19,30) 
Teatrul pentru tineret și copil (Sala C 
Miile) : De Pretore Vincenzo — (orele
11) ; Acuzarea apără — (orele 20). (Sala 
Libertatea) : Salut voios — (orele 10). 
Emil și detectivii — (orele 16). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Băiat bun. 
dar... cu lipsuri (orele 15); Romagnola — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Mercadet — (orele 20). Institutul de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" (str. 30 Decembrie 9) ; Ascensiunea 
lui Arturo Ui poate fi oprită — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20) 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 11). Circul 
Pe aripile prieteniei — (orele 16 
20).

de stat: 
și orele

in fiaCINEMATOGRAFE 1 Cartaglna 
cărf — film pentru ecran panoramic 
Patria (10; 18.30; 19; 21,15). Cerul n-are
gratii : rulează la cinematograful Repu 
bllca (10> 12; 14,30; 16.45; 19; 21) șl Gră 
dina Progresul (orele 20). Căpitanul Fra- 
case : Stadionul Dinamo (orele 20) 
Arenele Libertății (orele 20,45) Patinoa 
rul .,23 August" (orele 20,45), Stadionul 
Republicii (orele 20). Noaptea pe auto
stradă : Magheru (10, 12; 14,15; 16,30); 
18,45; 21), Elena Pavel (9; 11,15: (3.30; 16: 
18.30; 20.45 - grădină 20,30) 23 August
(10: 12; 14,t5, 16.30; 18.45: 21 - grădină'
20) Grivița (10, 12.30, 15.30; 18: 20.30)
Gluleștt (10,15; 12,30; 16, 18.15, 29.30). Sta
dionul Gfulești (orele 21). Floarea de 
fler : rulează la cinematografele Bucu-

reștt (9; U> 13, 15; 17: 
(10; 12, -- -- ' 
(10: 12;
15; 17, ...................... ..
20). Salut viață 1: Central (9,45, 12, 14,15; 
16.30; 18,45, 21). 30 Decembrie (12; 16; 18;
20) . Căpitanii lagunei albastre : 8 Martie 
(11; 15.3(1; 18, 20,30) Olga Banele (15, 17; 
19.30). Pescărușul negru : rulează la cine
matografele Aurel Vlaicu (15; 17, 19,
21) , Munca (10; 18.15; 20.30). Lanterna cu
amintiri : rulează la cinematograful 
C-tin David (12; 16, 18,15, 20,30). Țarcul : 
rulează la cinematografele 1 Mai (10; 
12,15, 15,30, 18; 20,30), I. C. Frimu (9;.11.15, 
13.30, 16,30; 18.45; 21,15). Mamelucul : ru
lează la cinematograful Iile Plntllle (15; 
17, 19 — grădină 20). A fost prietenul 
meu: rulează la cinematografele M. Emi- 
nescu (11,30; 16; 18,15, 20,30), Unirea (11: 
16; 18, 20). Violență în piață : Moșilor 
(15.30; 18; 20 30). Rocco și frații săi —
ambele serii rulează la cinematografele 
" ---------- ------------------ 19), Victoria

----  12,45;
16,30, 
Sep- 

15.45, 
12,30;

15; 17,
15: 17;

19; 21),

18;

it); 21), Gh. Doja
19, 21), Ștefan cel Mare 
19; 21) G. Coșbuc (10; .12, 

Grădina 8 Martie (orele

v. Alecsandri (12; 15.30,
(9,30, 13; 16.30, 20), Miorița (9.30; 
16.15, 19.45) Alex Sahia (9; 12,30;
19.45 — grădină 20,30). Grădina 13 
tembrle (orele 20,45). Arta (10,30; 
18.45). înfrățirea între popoare (9:
16, 19,30), V. Roattă (10; 13.30, 17, 20,45 — 
grădină 20,30). Bunica Sabella : rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (9.30; 
11,30; 15, 17; 19, 21). Camelia : rulează Ia 
cinematograful Alex. Popov (în conti
nuare de la orele 9 pînă la orele 21). 
Cabotinul : rulează la cinematografele 
Tineretului (10; 12; 14, 16i 18,15; 20,30)
Volga (10, 12; 14; 16,30: 18.45, 21), Flacăra 
(12; 16; 18,15, 20.30) Grădina Arta (19,45) 
Tfntin și misterul ..Linei de aur" : Popu 
Iar (10 30, 15; 17; 19, 21). Război șl pace - 
ambele serii : Lumina (9.30; 13, 16.30; 20) 
Mexicul cîntă : Drumul Serii (11, 15, 17. 
19; 21) Legea e lege : Cultural (10,30, 
12,30; 14.30; 16.30, 18,30; 20.30). Fata cu ul
ciorul : rulează la cinematograful B. De 
lavrancea (11, 16: 18; 20). Turneul vese
liei : rulează la cinematograful T. Via 
dimlreseu (16, 18, 20) șl Grădina Olga 
Banele (orele 20.30) Pămîntul îngerilor; 
16 Februarie (10, 16; (8: 20) Program
special pentru copil la cinematograful 13 
Septembrie la orele 10 Idiotul : 13 Sep
tembrie (11 30, 15 30: 18; 20.30). Frații -
cinemascop : Libertății (10; 12; 14, 16.15, 
18.30). Festivalul Chaplin — rulează la

cinematograful G. Bacovla (11.30; 14.30;
16,45; 19; 21,15). Divorț italian ; Luceafă
rul (10.39; 16. 18,15. 20,30 - grădină 20).
Vîrsta dragostei r Grădina T. Vladlmi- 
rescu (orele 20.3(1) Muntele : Grădina Li
bertății (orele 20.30) Omul cu pantaloni 
scurți : Grădina Unirea (orele 20.30). Ma
rile speranțe ; Grădina Moșilor (orele 
20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11.oo — 
Emisiunea pentru sate. Tn jurul orei 16,45 
— transmisie de la stadionul .2.3 August“, 
repriza a II-a a meciului de fotbal din
tre echipele Rapid — Progresul șl me
ciul de fotbal dintre ' ’ ’ “'
București și Steaua. ___ _______
siune de la Moscova : Deschiderea cam
pionatelor europene de box. In jurul 
orei 20,30 — Jurnalul televiziunii. 20'45 — 
,,In bloc la familia Boboc", emisiune sa
tirică de I. Avlan șl Gh. Chiriac. 20.55 — 
Filmul documentar — ,,Nicolae Grlgo- 
rescu“. 21,30 — Ciclul . Dansul fn creația 
compozitorilor lumii" (VI) - Baletul 
Spaniol. In încheiere ; Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologie.

CUM E VREMEA
Ieri în țari 1 Vremea a continuat nă 

se încălzească, dar s-a menținut ușor 
instabilă, Cerul a fost temporar noros. 
Averse locale însoțite de descărcări e- 
lectrlce au căzut în Ardeal Banat Ol
tenia și Muntenia în rest averse cu to
tul izolate. Temperatura aerului la o- 
rele 14 înregistra valori cuprinse între 
18 grade la Miercurea Cfuc șl Cîmpulung 
Muscel și 29 grade la Iași.

In București : Vremea s-a menținut 
călduroasă cu cerul temporar noros. A 
plouat trecător. Temperatura maximă a 
fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27-, 28 
și 29 mai. Tn țară : Vreme călduroasă, cu 
cer schimbător mal mult noros noaptea. 
Vor cădea ploi locale mal ales tn sudul 
țării Temperatura staționară.

In București : Vreme călduroasă, cu 
cer schimbător, mal mult noros noaptea. 
Vor cădea ploi sub formă de averse mal 
ales după-amiaza. Temperatura stațio
nară.

echipele Dinamo
19.00 — Transml-
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Vizitele delegației de activiști 
ai P. C. ü. S.

Sîmbătă dimineața, delegația de 
activiști ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu N. V. 
Podgornîi, membru al Prezidiului 
C. C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C. C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, a făcut o vizită la Comite
tul orășenesc București al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Delegația a fost însoțită de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ilie Ver- 
deț, membru al C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

Delegația a fost întîmpinată de

tovarășul Florian Dănălache, prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., și de ceilalți membri ai Biroului comitetului orășenesc. Membrii delegației s-au informat asupra activității pe care o desfășoară organizația de partid a Capitalei.Apoi, delegația a vizitat cartiere noi de locuințe din Capitală, unele edificii social-culturale și Muzeul de Istorie a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

A apărut nr. 2|1963 al revistei

„Analele Institutului 
de pe lingă C.

La rubrica ARTICOLE, revista 
publică următoarele materiale : 
„Din lupta P.C.R. împotriva terorii 
și pentru cucerirea amnistiei gene
rale (1924—1929)", de M. C. STÄ- 
NESCU; „Din munca politică edu
cativă desfășurată de către U.T.C., 
sub îndrumarea P.C.R., în rîndurile 
studențimii ieșene (1931—1933)“, de 
S. DAVICU ; „Unele aspecte ale fo
losirii de către P.C.R. a breslelor 
în lupta împotriva dictaturii rega
le (1938-1940)", de AL. GH. SAVU; 
„Situația clasei muncitoare din Ro- 
mînia în timpul crizei din 1929— 
1933“, de N. N. CONSTANTINES- 
CU, N. PETROVICI ; „Răscoalele 
țărănești din Romînia în anul 1894

de istorie a partidului 
C. al P. M. R.“și poziția P.S.D.M.R. față de lupta țărănimii", de C. CORBU.Rubrica COMUNICĂRI cuprinde: „Unele probleme ale istoriei Romî- niei în lucrările lui K. Marx“, de N. COPOIU ; „Muncitorimea bănățeană în anii crizei economice" de V. MARIN, V. FARCAȘ, FR. ALBERT; „Liga contra prejudecăților, organizație de masă legală condusă de P.C.R.“, de GH. I. IONIȚA; „Un document inedit privind răscoala țărănească de la Liești, jud. Tecuci, din 1905", de GH. M. DAS- CĂLESCU.Revista mai cuprinde rubricile: ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, RECENZII și NOTE BIBLIOGRAFICE.

Doi muncitori evidențiați în întrecere — Anton Reir.gruber și Sidonia 
Mândrutâu — de la fabrica „Tricotajul roșu“ din Arad.

COMUNĂ SOVIHO-CUBANÄ

Lucrările Conferinței pe țară a Asociației generale
a vînătorilor și

Sîmbătă dimineața, în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală, s-au des
chis lucrările conferinței pe țară a 
Asociației generale a vînătorilor și 
pescarilor sportivi din R. P. Romî- 
nă. La lucrările conferinței partici
pă aproape 300 de delegați ai vînă
torilor și pescarilor sportivi din în- 
treaga țară, aleși în consfătuirile re
gionale. La ședința de deschidere 
au luat parte miniștri, conducători

pescarilor sportiviai unor instituții centrale și organizații de masă.Conferința va analiza activitatea desfășurată de Asociația generală a vînătorilor și pescarilor sportivi, urmînd să stabilească măsurile necesare pentru dezvoltarea în continuare a vînătoarei și pescuitului sportiv, va discuta Statutul și va alege organele de conducere ale A.G.V.P.S.Lucrările conferinței continuă.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Argentinei însărcinatul cu afaceri ad-interim al Argentinei în R. P. Romînă, Enrique J. B. Chaillon, a oferit sîmbătă după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Argentinei.Au participat Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Economistul din întreprindere
(Urmare din pag. I-a)

reală — și așa mai departe. După 
această informare, șeful sectorului 
ia, în aceeași zi, măsurile pe care le 
consideră potrivite și astfel activi
tatea economică a sectorului este 
îmbunătățită din mers.

Ar fi deosebit de util ca șefii 
secțiilor din oricare întreprindere 
să-și înceapă ziua de muncă luînd 
contact cu economistul. în procesul 
muncii, al producției, tehnicianul și 
economistul sînt de nedespărțit. 
Colaborarea aceasta și-a dovedit cu 
prisosință însemnătatea și utilitatea 
pentru producție. Organizațiile de 
partid trebuie să determine un ase
menea curent de opinie care să nu 
îngăduie ca munca analitică a eco
nomistului să aibă un caracter for
mal, ci unul dinamic, de intervenții 
prompte în problemele esențiale de 
producție ale uzinei. Azi, deși există 
un mare număr de economiști, ca
dre de nădejde, calificate, în multe 
întreprinderi ei nu sînt folosiți ca 
atare, De aici și necesitatea îmbu

nătățirii muncii politice în rîndurile economiștilor, antrenarea lor în rezolvarea problemelor de interes general.Numărul mare de muncitori de înaltă calificare, mașinile și utilajele moderne, complexitatea producției și sarcinile de cooperare ale întreprinderii deschid z economistului din secție și din serviciile economice un larg teren de activitate și de inițiativă creatoare. Alături de ingineri, de tehnicieni, economiștii pot și trebuie să determine permanent schimbări pozitive în ce privește introducerea tehnicii noi, ritmicitatea producției, folosirea deplină a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor neproductive — și în atîtea alte probleme,. în- cepînd cu proiectarea produselor și stabilirea tehnologiei de fabricație, continuînd cu aprovizionarea cu materii prime și semifabricate și terminînd cu expedierea produselor uzinei.Este o profesie frumoasă, desigur, dar și de mare răspundere.

Sesiuni ale sfaturilor 
populare

La Constanța s-au desfășurat sîmbă
tă după-amiază lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni a sfatului popular orășenesc 
care a discutat problemele privind pre
gătirea stațiunilor balneo-climaterice 
pentru noul sezon de vară.

Sesiunea a scos în evidență faptul că 
anul acesta Sfatul popular al orașului 
Constanța a acordat mai multă atenție 
asigurării unor condiții bune pentru 
numărul sporit de oameni ai muncii din 
țară și de peste hotare ce vin la odihnă 
sau tratament pe litoral.

*
La Ploiești s-au desfășurat sîmbătă 

lucrările celei de-a 10-a sesiuni a sfatu
lui popular regional. Participanții au a- 
nalizat stadiul pregătirilor pentru cam
pania agricolă de vară, măsurile ce tre
buie luate pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la lucrările de întreținere a cul
turilor și de recoltare.

Sesiunea a stabilit măsuri pentru 
scurtarea perioadei de recoltare prin mă
rirea vitezei zilnice atît la seceriș, cît și 
la treierat. (Agerpres)

De la I. T. B.
Din cauza unor lucrări edilitare ce 

se efectuează pe șoseaua București— 
Ploiești pe sub podul de cale ferată 
București—Constanța, în zilele de 27 
și 28 mai troleibuzele 81 și 82 voi 
întoarce la gara Băneașa. Ttansportul 
spre aeroport va fi asigurat prin pre
lungirea traseului de troleibuze 83 de 
la parcul Herăstrău prin șoseaua Nordtt. 
lui pînă la aeroport, precum și de au
tobuzele 48, 49, 67 care circulă pe 
șoseaua București—Ploiești.

INFORMAȚII
• La 24 mai s-a înapoiat în Capi

tală delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Virgil Actarian, ad
junct al ministrului metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, care a participat 
la deschiderea Țîrgului Internațional de 
la Budapesta.

La sosire în Gara de Nord delegația 
a fost întîmpinată de Petre Burlacu, 
secretar general al Ministerului Aface
rilor Externe, M. Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț, și de reprezentanți 
ai unor ministere.

Au fost de față Jenö Kuli, ambasa
dorul R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

• Sîmbătă a părăsit Capitala, plecînd 
spre Italia, delegația Comitetului e- 
lectrotehnic romîn, care va participa 
la cea de-a 28-a reuniune generală a 
Comisiei electrotehnice internaționale. 
Reuniunea se va desfășura între 26 mai 
și 8 iunie la Veneția. Din delegația Co
mitetului electrotehnic romîn, condusă 
de președintele acestui comitet, acad, 
prof. R. Răduleț, fac parte oameni de 
știință și ingineri.

• Sîmbătă dimineața au plecat spre 
Viena artistul poporului Boris Caragea, 
președintele Consiliului artelor plastice 
din Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, și Alexandru Ciucurencu, maestru 
emerit al artei, pentru a participa la 
vernisajul expoziției de artă plastică ro- 
mînească, care va avea loc Ia 28 mai 
în capitala Austriei.

• Intre 16 și 24 mai, la invitația 
C.C. al Crucii Roșii a R. P. Romîne 
ne-a vizitat țara o delegație a Crucii 
Roșii din R. P. Bulgaria condusă de 
dr. Gheorghi Anghelov, vicepreședinte 
al acestei organizații. In timpul șederii 
în țara noastră membrii delegației au 
vizitat instituții social-culturale, între
prinderi industriale, precum și gospodă
rii agricole. Cu acest prilej oaspeții 
au luat cunoștință de activitatea Crucii 
Roșii a R. P. Romîne.

• Sub auspiciile Asociației slaviștilor 
din R.P. Romînă a avut loc în amfi
teatrul „Odobescu“ al Universității 
București, comunicarea ținută de lec
torii universitari Lucia Jamo și Zlatca 
Iuffu, intitulată „1100 de ani de la a- 
pariția scrierii slave“. Au luat parte 
cadre didactice, studenți. A fost de față 
Ivan Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în R. P. Romînă.

GC

(Agerpres)

• Ampler și echipa R. D. Germane pe primele Jocuri
• C. Dumitrescu

Aniversarea clubului sportiv „DinamoAniversarea clubului sportiv „Dinamo“
Șîmbătă seara a avut loc în Capitală 

șecLința festivă organizată cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a clubului 
sportiv „Dinarpo".

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de general locotenent Stelian Staicu, ad
junct al ministrului afacerilor interne. 
Vorbitorul a dat citire Ordinului vice
președintelui Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor interne, tovarășul 
Alexandru Drăghici, prin care felicită 
pe sportivii clubului „Dinamo“ pentru 
activitatea rodnică desfășurată în de
cursul celor 15 ani. Vicepreședintele 
clubului sportiv „Dinamo“, Paul An-

toniade, a prezentat un raport despre 
activitatea desfășurată de club în aceas
tă perioadă. Ion Balaș, vicepreședinte 
al Û.C.F.S., a transmis salutul Consiliu
lui general al U.C.F.S.

Numeroși sportivi dinamoviști au pri
mit în cadrul acestei festivități titlurile 
cu care au fost distinși cu prilejul ce
lei de-a XV-a aniversări a clubului 
sportiv „Dinamo" pentru performanțele 
obținute.

în încheiere participanții au asistat 
la un spectacol prezentat de Ansam
blul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“.

(Agerpres)

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Agenția TASS a transmis un rezumat al declarației comune sovieto- cubane, semnată la 23 mai la Moscova.în declarație se spune că în cursul convorbirilor dintre Fidel Castro și Nikita Hrușciov, la care au participat conducători sovietici și cubani. a avut loc un schimb de păreri sincer și multilateral în problemele întăririi și dezvoltării continue a relațiilor de prietenie frățească și a colaborării dintre U.R.S.S. și Republica Cuba, precum și în problemele internaționale care prezintă interes reciproc. Au fost discutate problemele actuale ale mișcării muncitorești internaționale.întîlnirile și convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere deplină și au demonstrat unitatea de vederi dintre cele două părți în toate problemele discutate.Crearea primului stat socialist în America în urma revoluției populare democratice antiimperialiste în Cuba este caracterizată în declarație ca un eveniment important în istoria mondială contemporană. Marile realizări ale oamenilor muncii cubani în construcția de stat, economică și culturală au fost posibile datorită entuziasmului uriaș și a coeziunii poporului cuban care sub conducerea Partidului Unit al Revoluției Socialiste în frunte cu Fidel Castro construiește o viață nouă, datorită solidarității frățești și ajutorului țărilor comunității socialiste.A crescut mai mult ca oricînd prestigiul internațional al Republicii Cuba.Fidel Castro a subliniat, se spune în declarație, că „victoriile de importanță istorică mondială ale poporului sovietic întăresc puterea întregii comunități socialiste, demonstrează în mod grăitor forța și invincibilitatea ideilor marxism-leni- nismului, superioritatea socialismului asupra capitalismului, însuflețesc popoarele la lupta pentru pace, democrație și socialism. Folosirea creatoare a uriașei experiențe a Uniunii Sovietice, ajutorul dezinteresat și sprijinul multilateral acordate de Uniunea Sovietică și de celelalte țări ale comunității socialiste ajută pe oamenii muncii din Cuba să rezolve sarcinile construcției socialiste în țara lor’’.Partea cubană a relevat în mod deosebit „contribuția remarcabilă a Uniunii Sovietice la cauza luptei pentru menținerea și întărirea păcii în întreaga lume, pentru dezarmarea gerjerală și totală, pentru eliberarea popoarelor de sub jugul colonial, pentru progresul social și fericirea tuturor popoarelor".Părțile au constatat că construirea Cubei noi se înfăptuiește în condiții grele și complexe. în declarație se subliniază că S.U.A., încâlcind în mod grosolan prevederile Cartei O.N.U. și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, încearcă să se amestece în treburile interne ale Republicii Cuba.Cuba iubitoare de libertate, se spune în declarație, nu a cedat nici în fața șantajului politic și a presiunilor economice, nici în fața intervenției armate directe.Poziția fermă a Uniunii Sovietice, a celorlalte țări socialiste în apărarea Cubei revoluționare, stă- pînirea de sine și aprecierea lucidă a situației, de care au dat dovadă conducătorii Uniunii Sovietice și Cubei, sprijinul acordat Cubei de către toate statele iubitoare de pace au preîntâmpinat războiul termonuclear în timpul crizei internaționale din regiunea Mării Caraibilor în octombrie 1962.Părțile au constatat că deși primejdia directă a invaziei militare împotriva Cubei a fost înlăturată, totuși încordarea se menține încă în regiunea Mării Caraibilor. Situația ar putea fi normalizată în baza traducerii în viață a celor cinci puncte, formulate de primul ministru Fidel Castro.în declarație se arată că guvernul sovietic sprijină cu toată fermitatea aceste cinci puncte.Ambele guverne își exprimă cu hotărîre atașamentul față de principiul neamestecului statelor în treburile interne ale altor state și confirmă în mod solemn că principiile

păcii ale O.N.U., inclusiv principiul respectării suveranității statelor, se bucură de sprijinul lor total, deoarece ele corespund intereselor păcii și prieteniei între toate popoarele.Uniunea Sovietică, se spune în declarația comună, a acordat și acordă un ajutor eficient Cubei în întărirea capacității sale de apărare.în cursul convorbirilor care au avut loc între Nikita Hrușciov și Fidel Castro, partea sovietică a reafirmat că „dacă vor fi încălcate obligațiile asumate de președintele S.U.A. de a nu invada Cuba și împotriva ei va fi săvîrșit un atac, Uniunea Sovietică își va îndeplini datoria sa intemaționalistă față de poporal frate cuban și îi va acorda ajutorul necesar pentru apărarea libertății și independenței Republicii Cuba, prin toate mijloacele de care dispune“ — se spune în Declarația comună sovieto-cubană.în cursul tratativelor s-a ajuns la o înțelegere cu privire la măsurile pentru dezvoltarea continuă a relațiilor economice, comerciale’ și cultural-științifice dintre U.R.S.S. și Cuba.Călăuzindu-se de dorința de a contribui la întărirea economiei socialiste a Cubei frățești și ținînd seama că în ultimul timp prețurile la zahăr brut au crescut considerabil pe piața mondială, guvernul sovietic, din propria sa inițiativă, a propus ca modificînd acordul în vigoare să fie majorate prețurile la zahărul brut care urmează să fie achiziționat din Cuba în decursul anului 1963, pentru ca acest preț să- fie pus în concordanță cu nivelul prețuirilor mondiale.Baza luptei popoarelor împotriva imperialismului, chezășia victoriei lor — se spune în declarație — este legătura reciprocă și unitatea de acțiune a tuturor mărețelor forțe revoluționare ale contemporaneității — popoarele care construiesc socialismul și comunismul, mișcarea muncitorească revoluționară internațională, mișcarea de eliberare națională, toate forțele care luptă pentru cauza păcii și progresului.Părțile au constatat în deplină unanimitate că în condițiile actuale lupta pentru pace este una din cele mai importante sarcini ale omenirii și datoria tuturor forțelor iubitoare de pace este de a nu permite dezlănțuirea de către cercurile agresive ale puterilor imperialiste a unui război racheto-nuclear, care ar avea cele mai grave consecințe pentru omenire.Inevitabilitatea fatală a unui război mondial nu există în epoca noastră, se spune în declarație. Superioritatea crescîndă a forțelor socialismului asupra forțelor imperialismului, a forțelor păcii asupra forțelor războiului permite ca pre- întîmpinarea unui conflict mondial termonuclear să fie considerată ca o sarcină pe deplin reală pe care popoarele sînt în stare să o rezolve.Părțile sovietică și cubană au reafirmat că vor lupta neobosit pentru triumful politicii leniniste de coexistență pașnică.Uniunea Sovietică și Cuba consideră că ?£țiunile S.UA. și ale alia- filor lor care agravează încordarea internațională impun forțelor iubitoare de pace să-și sporească vigilența și să intensifice lupta pentru rezolvarea celor mai importante probleme internaționale pe cale pașnică.în declarație se subliniază importanța hotărîtoare a transpunerii în viață programului de dezarmare generală și totală pentru preîntîm- pinarea unui război termonuclear și asigurarea unei păci trainice. . Partea cubană à declarat că sprijină poziția guvernului sovietic în problema germană.Părțile s-au pronunțat cu hotărîre pentru îndeplinirea imediată si integrală a Declarației Adunării Generale a O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și consideră că lupta pentru lichidarea cît mai grab, nică și definitivă a colonialismului în toate formele sale este o sarcină urgentă a tuturor forțelor iubitoare de libertate.Cele două părți s-au pronunțat cu hotărîre împotriva acțiunilor sùbversive ale forțelor reacționare din Laos, care au primit sprijinul S.U.A., condamnă agresiunea armată

a S.U.A. în partea de sud a Vietnamului.Părțile s-au pronunțat pentru dezvoltarea cea mai largă a comerțului internațional și pentru colaborare economică pe baza principiilor reciprocității, egalității în drepturi și neadmiterii discriminărilor și amestecului în treburile interne ale statelor.Uniunea Sovietică și Republica Cuba consideră că trebuie să se pună capăt samavolniciei brutale a imperialiștilor care împiedică restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.în declarație se arată că a avut loc un larg schimb de păreri între C.C. al P.C.U.S. și Conducerea națională a Partidului Unit al Revoluției Socialiste (P.U.R.S.) cu privire la dezvoltarea continuă a relațiilor de partid dintre P.C.U.S. și P.U.R.S. și în problemele actuale ale mișcării comuniste internaționale.Părțile au constatat că relațiile de partid frățești dintre P.C.U.S. și P. U. R. S. se întăresc și se dezvoltă. Relațiile dintre ele se bazează pe principiile de nezdruncinat ale internaționalismului proletar și solidarității frățești, egalității partidelor, pe nobilele sentimente ale prieteniei și tovărășiei.Acordînd cea mai mare importanță consolidării unității mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor leniniste ale internaționalismului proletar, P.C.U.S. și P.U.R.S. declară că au luptat și vor lupta cu consecvență pentru unitatea și solidaritatea frățească a partidelor comuniste și muncitorești.Orice slăbire a acestei unități nu ar fi decît în avantajul dușmanilor înrăiți ai comunismului — imperialiștii și reacționarii de toate nuan- țeie. încălcarea acestei unități ar slăbi frontul luptei împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și socialism, pentru eliberarea națională a popoarelor de colonialism și neocolonialism. Pentru în- frînarea forțelor agresive ale imperialismului o importanță primordială are coeziunea tuturor țărilor marii comunități socialiste.Cele două partide se situează cu fermitate pe pozițiile expuse în declarațiile din 1957 și 1960 ale consfătuirilor de la Moscova ale partidelor comuniste și muncitorești.Coexistența pașnică creează largi posibilități nentru creșterea economică rapidă a statelor socialiste, pentru avîntul bunăstării popoarelor din aceste țări.în declarație se arată că coexistența pașnică contribuie la creșterea influenței partidelor comuniste și muncitorești, la lărgirea frontului luptei pentru socialism. Un exemplu în acest sens este Cuba eroică, care a pășit pe calea socialismului. Tocmai în condițiile coexistenței pașnice a statelor du orînduiri sociale diferite popoarele din peste 40 de țări și-au cucerit libertatea și au pășit pe calea lichidării dependenței economice de statele imperialiste.P.C.U S. și P.U.R.Ș. subliniază că promovarea .cfr-^coniecvență de către,.../țările socialiste a politicii coexistenței pașnice nu înseamnă cîttiși de puțin încetarea sau slăbirea luptei politice și ideologice împotriva imperialismului, renunțarea la demascarea esenței sale antipopulare, profund reacționară.P.C.U.S. și P.U.R.S., se spune în declarația comună, se situează cu fermitate pe pozițiile internaționalismului proletar, dînd dovadă de solidaritate frățească cu toate țările și popoarele care luptă împotriva asupririi și exploatării. Ele consideră că datoria lor intemaționalistă este să sprijine tot ce este nou, înaintat și progresist în lume.Considerînd că orice export de revoluție este în contradicție cu mar- xism-lenimsmu). comuniștii se pronunță. totodată, cu hotărîre împotriva oricărui export de contrarevoluție și vor acorda orice ajutor popoarelor care își apără libertatea și independenta.Fidel Castro a invitat pe N. S. Hrușciov să tacă ö vizită de prietenie în Republica Cuba. Această invitație a fost primită de N. S. Hrușciov cu mulțumiri.

In câteva rânduri
Sala sporturilor din Tg. Mureș a găz

duit ieri seară meciul internațional fe
minin de baschet diptre echipele R. P. 
Romine si R. P. Bulgaria. Jucătoarele 
noastre au obținut victoria cu scorul de 
52—51 (29—31). 
tăși la Sibiu.

Revanșa va avea loc as-

La Moscova
ir 

avut loc 
stabilirea
din cadrul cațnpiona-

ieri tragerea 
programului

a 
la sorti pentru 
primelor reuniuni __  . .
telor europene de box. în primul tur 
vor evolua și 5 boxeri romîni. C. Ciucă 
(muscă) se va tntîlni cu Pajkovici (Iugo
slavia), N. Puiu (cocoș) cu Rascher 
(R.F.G.), I, Mihalik (ușoară) cu campio
nul european Tuminș, V. Badea cu fran
cezul Gonzales și V. Mariutan cu iugo
slavul Trifunovici.

★
Etapa a 3-a a Turului ciclist al Austriei 

de sud, Mistelbach-Viena (107 km) a fost 
ciștigată de Wiedemapn (R.D. Germană) 
în 2 h 42’17’’. G. Moiceanu și Fi. Cris- 
tescu s-au clasat pe locul 7 și respectiv 
8. Liderul clasamentului general este 
Adolf Christian (Austria) urmat de Wie
demann. Gabriel Moiceanu ocupă locul 
14. Astăzi va avea loc ultima etapă circuit 
oe distanta de 90 km tn Prater.

*■
La Atena au luat sfîrșit lucrările fede

rației internaționale de schi. S-a stabilit

ca viitoarele campionate mondiale pen
tru probele alpine să se desfășoare în 
1966 la Porthillo (Chile). Probele nordice 
vor avea loc la Oslo dacă acest oraș nu 
va organiza jocurile olimpice. Altfel, 
„nordicele" se vor tine în Japonia, la 
Sapporo.

Ca președinte al federației a fost reales 
Mark Halder (Elveția). Vicepreședinți au 
fost aleși Bjorn Kjestdm (Suedia), V. An
dreev (U.R.S.S.) și St. Mullin (S.U.A.).

*■
Echipa braziliană de fotbal Flamengo 

Rio de Janeiro și-a început turneul în 
U.R.S.S., fucînd la Leningrad cu selecțio
nata de tineret sovietică. Meciul 
minat la egalitate : 1-1 (0-0).

★
în penultima zi a turneului 

campionatului mondial masculin 
chet echipa Iugoslaviei a tnvins
rul de 99-63 (46-33) echipa Franței. Porto 
Rico a întrecut cu 75-72 (42-31) repre
zentativa Italiei.

înaintea ultimelor două jocuri care vor 
avea loc astăzi : Iugoslavia — U.R.S.S. și 
S.U.A. — Brazilia, clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Brazilia 10 puncte i 2. — Iugo
slavia 9 puncte i 3. — U.R.S.S. 9 puncte i

BERLIN (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

Cu etapa disputată 
ieri între Magdeburg și 
Berlin s-a încheiat cea 
de-a XVI-a ediție a 
„Cursei Păcii“. Cicliștii 
din R. D. Germană au 
terminat pe primul loc 
atît in clasamentul indi
vidual, cît și in cel pe 
echipe. Ultima etapă 
n-a adus modificări în 
clasamente. Un grup 
masiv de circa 50 de a- 
lergători a fost crono
metrat la sosire cu ace
lași timp : 4 ore, 35 min. 
48 sec. Sprintul final a 
revenit italianului Ta- 
gliani. Patru dintre ci
cliștii noștri au fost și ei 
în pluton cu învingăto
rul : Rădulescu s-a cla
sat pe locul 13, Cosma 
pe locul 15, Ardeleana 
pe locul 17, iar Stoicape 
locul 19.

Dumitrescu, deși a so
sit în etapa de ieri cu

pe locul IV, iar echipa R. P. Romîne 
pe locul V.

18 sec. întîrziere, și-a 
păstrat locul IV în cla
samentul general. Poziția 
fruntașă a ciclistului nos
tru sé datorește com
portării sale bune în ma
joritatea etapelor. Nu e 
lipsit de semnificație 
faptul că în repetate rin- 
duri, specialiștii i-au a- 
preciat combativitatea și 
calitățile fizice, conside- 
rîndu-l unul dintre pro
tagoniștii principali ai 
întrecerii. In această 
cursă ceilalți componenți 
ai echipei noastre au o- 
cupat locurile 23 (Radu
lescu), 26 (Cosma), 84 
(Ziegler), 45 (Stoica), 47 
( Ardeleanul.

Echipa noastră a ter
minat cursa pe locul V.

.,.Sîmbătă, la capătul 
celor aproape 2 600 km 
cît a măsurat traseul 
„Cursei Păcii" din acest 
an, cicliștilor li s-a făcut 
o primire entuziastă pe 
marele stadion din Ber-

lin. Clasamentul general 
individual : 1. Ampler
(R.D.G.) 61h 53’51” ; 2. 
Verhaegen (Belgia) la 
5’51” ; 3. Vyncke (Bel
gia) la 8’35” ; 4. Dumi
trescu (R.P.R.) la 10’05”; 
5. Cerepovici (U.R.S.S.) 
la 12’05” ; 6. Timmer
man (Belgia) la 12’53” ; 
7. Kudra (R.P.P.) la 
13’05” ; 8. Kapitonov
(U.R.S.S.) la 13’23”; 9. 
Olizarenko (U.R.S.S.) la 
15’46” ; 10. Schur
(R.D.G.) la 16’41“. Au 
terminat cursa 88 de 
concurenți din cei 115 
care au luat startul la 
Praga,

Clasamentul pe echi
pe : 1. R. D. Germană ; 
2. Belgia. ; 3. U.R.S.S., 4. 
R. P. Polonă; 5. R. P. 
Romînă ; 6. R. P. Bul
garia; 7. Italia; 8. R.S.F. 
Iugoslavia ; 9. R. S. 
Cehoslovacă ; 10. R. P. 
Ungară etc.

I. DUMITRIU
s-a ter-

final al 
de bas- 
cu seo

Azi, în Capitală

4. — S.U.A. 8 puncte.

Astă-seară, cu începere de la ora 
20,00 sala sporturilor Floreasca va 
găzdui meciul retur de volei: Rapid 
—Ț.S.K.A. Moscova din cadrul fina
lei „Cupei campionilor europeni".

Campionatul cat. A de fotbal pro
gramează astăzi pe stadionul „23 
Âugust“ din Capitală ultimul cuplaj 
interbucureștean al sezonului: Ra
pid—Progresul (ora 15,45) și Steaua 
—Dinamo (ora 17,30). Repriza a

doua a meciului Steaua—Dinamo 
va fi transmisă de stațiile noastre de 
radio în jurul orei 18,15 pe progra
mul I.

In cadrul competiției internațio
nale de rugbi „Cupa Păcii", pe sta
dionul Dinamo cu începere de 
ora 10,30 se întîlnesc echipele 
prezentative ale R. P. Romîne 
R. S, Cehoslovace,

la 
re-

Cererii populare de a se evacua baza 
nucleară de la. Holy Loch — Scoția îi 
este consacrat un recent articol al lui 
Alex Kițson, membru al consiliului ge
neral al sindicatelor din Scoția.

„Nici o persoană nu poate să nu 
vadă amenințarea înspăimântătoare a. 
bazei de rachete „Polaris" de la Holy 
Loch. La 3 sau 4 mile depărtare, la 
Dunoon, stă sub ancoră „Hunley", va
sul care hrănește o flotă de submari
ne“. Autorul se referă la. pericolul pe 
care îl creează pentru Anglia constru
irea unei baze pentru submarine cu ra
chete „Polaris“, realitate despre care 
opinia publică din această țară este tot 
mai conștientă.

Toată strădania oamenilor pentru 
crearea unui viitor mai luminos — con
tinuă articolul din „Daily Worker” — 
poate fi redusă la zero prihtr-o 
hotărîre luată de un guvern străin, 
aflat in America, la mii de mile 
depărtare. Această hotărîre, comuni
cată flotei de submarine „Polaris" de Io 
Holy Loch, poate nimici toate speran
țele; poate transforma Marea Britanic 
într-un morman de cenușă radioactivă, 
care va face imposibilă viața. Și toate 
astea se pot întîmpla în cîteva minute

Holy Loch este o bază a N.A.T.O 
Submarinele se află sub comanda fi 
controlul american. Primesc ordine din 
America. Ordinul de lansare a rache
telor „Polaris“ poate fi dat fără nici un 
fel de consultare a guvernului britanic, 
oricare va fi el atunci.

Corespondentul de la Washington ai 
ziarului „Daily Telegraph“ a scris la 4 
noiembrie 1960: «Oficialitățile S.U.A. au 
spus că nu trebuie să existe nici un fel

de înțelegere greșită cu privire la fap
tul că submarinele „Polaris“ trebuie să 
fie libere să lanseze rachetele la coman
chi Washingtonului, cînd acesta va so
coti necesar». Iar corespondentul ziaru
lui „Times" în problemele militare a 
scris, la 2 noiembrie 1960 «Dacă ra
chetele „Polaris“ vor fi lansate vreoda
tă, acest lucru se va întîmpla în circum- 

stanțe care nu vor lua in considerare 
consultații prealabile». Corespondentul 
ziarului „Daily Telegraph" a adăugat că 
nu există vreo înțelegere cu privire ta 
un control colectiv asupra submarinelor 
„Polaris“ făcută atunci cînd Macmillan 
a acceptat să dea în folosință america 
nilor baza de la Holy Loch.

Știu, scrie autorul, că s-o argumentat 
că aceste arme vor fi folosite numai ca 
răspuns la un atac. Dar comitetul exe
cutiv al partidului laburist a crezut de 
cuviință să ceară asigurări că rachetele 
„Polaris“ nu vor fi folosite ele primele 
Nu moi e nevoie să spunem că o fost 
imposibil să se obțină asigurări satisfă
cătoare.

Adevărul este că aceste arme vor fi 
folosite primele dacă guvernul ameri
can va considera că e în interesul rări 
să facă acest lucru.

Intr-un interviu publicat în ziarul ..Sn- 
turday Evening Post" d’ martie 1962 
președintele Kennedy a spus; «In unele

circumstanțe noi trebuie să avem ini
țiativa».

Astfel, fără nici un fel de consultare 
și, intr-adevăr, tără știrea noastră, la 
Pentagon sau la Casa Albă sf poate tua 
o hotărîre care ar putea duce la nimi
cirea aproape instantanee o Angliei și a 
poporului englez. Căci, dacă submari
nele „Polaris“ sini menite să lanseze ra
chete nucleare. Holy Loch va deveni în 
mod automat, un magnet care no atrage 
contra-lomt.uri din partea rachetelor tă
rii atacate De asemenea or fi absurd 
de imaginat că dacă submarinele și-ar 
lansa încărcătura rnorții din alte ape, 
pe Holy Loch n-ar cădea năpasta

Există yi posibilitatea reală co la Holy 
Loch să se întîmple un accident De
zastrul submarinului „Thresher" dove
dește existența acestei posibilități tragi
ce , scufundarea acestuia a infirmat 
teoria imposibilității unor accidente >n- 
tîmplate submarinelor nucleare. Iar 
acum, în ciuda pericolului pe care îl 
prezintă această flotă de submarine nu
cleare, conduse de americani, conserva
torii vor să construiască și ei rina /flotă 
ce nu va fi în întregime hritanlcă de
oarece americanii vor livra unele părți 
vitale).

Și, în plus, americanii trebuie să li
vreze rachetele „Polaris“ — toate ac.es- 
tea la un pref de sute de milioane".

Pe de altă parte, autorul scrie în în
cheiere „Principala cauză o dificultăți
lor noastre economice crescînde este că 
o mult prea mare parte din resursele 
noastre se irosește pe armament de tot 
felul".

S.UA
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Mam iațhsB'lfî a P. h«portului Londrei. La deîn ziua Adunări condusă Moldovan,
Hotărsrile adoptate de Conferința 

șefilor de state africane independenteADDIS ABEBA special Agerpres, 25. — Trimisul Al. Gheorghiu, tÂansmite : Conferința conducătorilor statelor independente din întreaga Africă a adoptat în cadrul ședinței din 25 mai — ultima zi a lucrărilor sale — Carta Africii și o serie de rezoluții generale. Observatorii de la fața locului consideră că adoptînd Carta Africii, conferința la nivel înalt a șefilor de state africane a făcut un pas înainte pe calea unității Africii.Dintre cele 33 articole ale Cartei Africii cele mai Importante se referă la crearea unei organizații a statelor africane, avînd un secretariat permanent. Funcționarea acestei organizații urmează să fie asigurată de un consiliu al șefilor de state, forum suprem al acestei organizații care urmează să se întrunească o dată pe an, un consiliu al miniștrilor de externe cu întîlniri bianuale, o comisie economică și socială, o comisie culturală și o comisie de arbitraj, însărcinată cu rezolvarea eventualelor litigii dintre statele africane. Carta Africii urmează să intre în vigoare atunci cînd două treimi din statele participante la conferința de la Addis Abeba o vor ratifica.Primele articole ale Cartei Africii conțin principii de ordin general : dreptul popoarelor de a dispune ele însele de soarta lor, necesitatea lichidării colonialismului sub toate formele sale și a punerii resurselor continentului african la dispoziția popoarelor africane, principiu] nea- derării la blocuri și a neamestecului în treburile interne ale altor State.Rezoluția referitoare la decolonizare cere lichidarea cît mai grabnică a colonialismului de pe pămîn- tul african și hotărăște crearea uimi comitet de coordonare a ajutorului țărilor africane independente pentru țările care luptă pentru cucerirea independenței.Rezoluția referitoare la problemele economice cere crearea unui comitet economic, însărcinat cu sta-

bilirea creării unei zone a liberului schimb african, punerea la punct a unor tarife vamale comune între țările africanè.Rezoluția referitoare la problema dezarmării cere să fie respectat principiul potrivit căruia Africa este o zonă denuclearizată și se pronunță pentru retragerea bazelor militare străine de pe teritoriul african.

Writa delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. RomineMOSCOVA 25 Corespondentul A- gerpres transmite : Sîmbătă delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care se află în Uniunea Sovietică la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., însoțită de ambasadorul R. P, Romîne la Moscova, N. Guină, a făcut o vizită tovarășului N. Ignatov, președintele Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. fost de față S. Orlov, secretar Prezidiului Sovietului Suprem R.S.F.S.R., și Z. Serdiuk, membru al

Au al al
°- N- u- Sesiunea specială a Adunării Generale

Cuvînfarea reprezentantului permanent al R. P. RomineNEW YORK 25 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite în legătură cu „situația financiară a organizației“, la 24 mai a luat cuvîntul în comisia a V-a Mihail Hașeganu, reprezentantul permanent al R. P. Romîne la O.N.U., șeful delegației R. P. Romîne la această sesiune.In* cuvîntarea sa, reprezentantul romîn a subliniat că operațiunile O.N.U. în Congo și Orientul Mijlociu au fost determinate de acțiunile agresive ale unor puteri colonialiste, care — împotriva prevederilor Cartei și a unor rezoluții exprese adoptate de diferite organe O.N U. — au încercat să-și mențină cu forța dominația asupra fostelor colonii sau teritorii dependente. Este logic deci — a spus delegatul romîn — ca aceste puteri colonialiste să suporte ele însăși costul operațiunilor O.N.U.Pentru a ilustra proporția intereselor puterilor Congo și motivele nat acțiunile lor, a arătat că Union Minière, Tanganyika Concessions și alte cîteva societăți străine realizează anual din exploatările miniere venituri de te 400 milioane dolari.După ce a arătat că unele teri occidentale i-au trimis Chombe mercenari, armament

colonialiste în care au determi- delegatul romîn
pes-

au pus la dispoziția lui teritoriile vecine ca rezerve strategice, reprezentantul romîn a subliniat că în cadrul O.N.U. reprezentanții a- celorași puteri au impus încălcarea prevederilor Cartei și denaturarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Aceste puteri au dirijat din culise activitatea Comandamentului forțelor O.N.U. nu pe linia o- biectivelor exprimate în cererea o- riginală a guvernului congolez, ci pe linia intereselor acestor puteri.In continuare, delegatul romîn a subliniat că Adunarea Generală O.N.U. nu poate să-și aroge drepturi care aparțin Consiliului de Securitate. Orice tentativă de a evita Consiliul de Securitate în această problemă constituie o violare inadmisibilă a Cartei, a uneia din dispozițiile sale fundamentale, și anume a principiului unanimității membrilor permanenți ai Consiliului în ceea ce privește adoptarea unor asemenea decizii.In încheiere, reprezentantul romîn a reafirmat poziția guvernului Republicii Populare Romîne, după care el nu se consideră și nici nu se va considera nici în viitor legat de vreo hotărîre care tinde să impună, prin încălcarea Cartei, așa-zisele principii ale responsabilității colective în finanțarea operațiunilor O.N.U. în Congo și Orientul Mijlociu.
Recent, la Mon

tevideo a a- 
vut Ioc un mi
ting al oameni
lor muncii din 
Uruguay care 
s-a desfășurat 
sub semnul uni
tății de acțiune 
în lupta pentru 
satisfacerea re
vendicărilor.

Pe pancartele 
purtate de mun
citori scria: 
„Singura cale 
pentru asigura
rea victoriei în 
lupta pentru o 
viață mai bună 
o constituie u- 
nirea".

0 orientare contrară intereselor porii

io V. R. S. S.Comisiei de propuneri legislative a Sovietului Uniunii.In timpul convorbirilor prietenești care au avut Ioc, N. Ignatov a vorbit despre aportul adus de Federația Rusă — cea mai mare republică din Uniunea Sovietică — la dezvoltarea economiei, culturii și științei în Uniunea Sovietică. El și-a împărtășit impresiile culese în timpul călătoriei pe care a făcut-o în țara noastră.Acad. Athanase Joja, conducătorul delegației Marii Adunări Naționale a vorbit despre impresiile culese în timpul vizitării orașelor Moscova și Leningrad și despre întîlnirile a- vute cu oamenii sovietici.In aceeași zi membrii delegației Marii Adunări Naționale au vizitat Panorama bătăliei de la Borodino și au asistat la spectacolul de balet „Laurenția“, prezentat de Teatrul Mare al Uniunii Sovietice Congreselor din Kremlin.Vizita delegației Marii Naționale a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică continuă.

Situația din IrakBAGDAD 25 (Agerpres).— Postul de radio Bagdad a anunțat la 25 mai că a fost descoperit un complot împotriva actualului guvern al Irakului. Postul de radio precizează că au fost operate numeroase arestări și că cei implicați vor fi judecați de tribunale speciale.într-un comentariu transmis de postul de radio Bagdad, sînt adresate critici severe guvernului R.A.U., luîndu-se, totodată, apărarea poziției actualului guvern din Siria în conflictul care s-a ivit între Damasc și Cairo. „Prezența la putere în Irak a partidului Baas trebuie să indice în mod clar de partea cui se află Bagdadul“, se spune în comentariu.Observatorii consideră că comunicatele și comentariilede radio Bagdad indică faptul că în complotul despre care este vorba sînt implicate elementele care se pronunță pentru unitate imediată și necondiționată cu Egiptul și că partidul Baas a preluat puterea deplină în Irak.

transmise
în SalaAdunăricontinuă.

Fisiunea spontană a nucleului in stare izomerică
Un fenomen fizic descoperit la Dubna25 (Agerpres).— Oa-MOSCOVA menii de știință de la laboratorul pentru reacțiile nucleare al Institutului unificat de cercetări nucleare de Ia Dubna, în apropiere de Moscova, au descoperit un fenomen fizic necunoscut pînă în prezent, și anume, fisiunea spontană a nucleului în stare izomerică.Durata vieții unor asemenea nuclee obținute în laboratorul pentru reacțiile nucleare este de aproximativ 15 miimi de secundă; în ce privește nucleul în stare obișnuită viața lui poate dura 100 000 miliarde ani. Probabil că din cauza duratei infime a vieții lor, izomerii nu au fost descoperiți pînă în prezent de fizicieni.Dezintegrarea spontană, probabil 

a americiului — 242, a fost descoperită pentru prima oară de un giup de oameni de știință condus de Serghei Polikanov. Această descoperire a fost comunicată de tînă- rui fizician Anatoli Pleve, în cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Consiliului științific al Institutului unificat de cercetări nucleare.Gheorghi Flerov, directorul laboratorului pentru radiațiile nucleare, a <

izomerică a atomilor se în mod artificial prin a două nuclee care se demult căpătînd o mișcare în natură nu există nu-

în același laborator s-a descoperit un alt izomer fisionabil în mod spontan cu o durată a vieții de două miimi de secundă.Starea provoacă ciocnirea formează rotativă,clee într-o asemenea stare. Este posibil ca ele să fi existat în perioade îndepărtate ale existenței Universului, dar s-au dezagregat demult.Gheorghi Flerov consideră că studierea acestui fenomen descoperit de fizicieni. va furniza date suplimentare foarte interesante despre structura și fisiunea nucleelor.

comunicat Consiliului științific că
cocteil oferit ac ministrul 
R. p. Romine la washingtonWASHINGTON 25 (Agerpres). - La 24 mai, ministrul R. P. Romîne la Washington, Petre Bălăceanu, a oferit un cocteil în cinstea delegației de arhitecți și oameni de tea- tru romîni care au vizitat S.U.A. timp de aproape o lună de zile. La cocteil au participat numeroși arhitecți, profesori, oameni de știință, oameni de cultură, actori, regizori și ziariști.Au luat parte, de asemenea, funcționari superiori din Departamentul de Stat, șefi ai unor misiuni diplomatice și membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Inițiativa unui scriitor negruNEW YORK 25 (Agerpres). - A- genția Associated Press relatează că îa inițiativa scriitorului negru a- merican James Baldwin, Robert Kennedy, ministrul justiției al S.U.A., a avut o întrevedere cu un grup de personalități de culoare, în vederea discutării problemelor legate de segregația și discriminarea rasială în nordul și în sudul Statelor Unite. La întrevedere au participat și cîțiva albi. După cum relatează agenția Associated Press, scriitorul James Baldwin a criticat pe președintele Kennedy pentru faptul că nu acționează mai eficient în legătură cu criza drepturilor civile din sud.

LONDRA 25 (Agerpres).- de 24 mai delegația Marii Naționale a R.P. Romine, de tovarășul Roman membru în Consiliul de Stat, a făcut o vizită în portul Londrei. Delegația romînă a fost însoțită de parlamentarii englezi : K. Zilliacus, A E. Oram, lady Gammans, G. Longden, Sir Barnett Janner, precum și de generalul W. Dimoline, secretarul grupului englez al Uniunii interparlamentare.Administrația portului Londrei a oferit pe bordul vasului „St. Katherine“ un dejun în cinstea delegației. Oaspeții au fost salutați de Sir Les- Ford, director general al admi-lie

nistpațieijun a participat, de asemenea, Al. Lăzăreanu, ministrul R. P. Romîne la Londra.în după amiaza zilei de 25 mai delegația Marii Adunări Naționale și-a încheiat vizita în Marea Brit^_ nie, părăsind Londra pe calea aerului. Pe aeroportul central al Londrei, delegația a tost condusă de generalul W. Dimoline, secretarul grupului englez al Uniunii interparlamentare, și colonelul P. Flower, adjunctul șefului Ceremonialului de stat. Au fost prezenți, de asemenea, Ai. Lăzăreanu, ministrul R.P. Romîne la Londra și alți membri ai legației.
Ansamblul de operă romîn 

și-a încheiat turneul la Paris
Aprecierile

Cu spectacolul de sîm- 
bătă seara de la Teatrul 
„Champs Elysées“, la 
care a fost prezentată 
pentru a doua oară o- 
pera „Bărbierul din Se
villa“, Teatrul de operă 
și balet al R. P. Romîne 
și-a încheiat turneul la 
Paris.

Se poate spune, pe 
drept cuvînt, că ansam
blul de operă romîn a 
repurtat un succes ex
traordinar pe două din 
cele mai mari scene 
ale capitalei Franței, lu
cru subliniat în repetate 
rînduri de întreaga pre
să franceză, precum și 
de personalitățile muzi
cale care au asistat la 
spectacolele cu „Oedip“, 
„Bărbierul din 
și „Cavalerul

Să lăsăm 
bească însăși 
cronicarii francezi.

René Dumesnil, cu
noscut muzicolog, scrie 
în ziarul „Le Monde“ :

„De la Teatrul 
„Champs Elysées“, unde 
Opera din București a 
prezentat „Bărbierul din 
Sevilla“ păstrez aminti
rea uneia dintre cele 
mai bune, dacă nu chiar 
cea mai bună, din toate 
reprezentațiile acestei 
opere la care am asis
tat. Și aceasta, pentru 
că trupa este un ansam
blu de artiști care, luați 
individual, au o valoare 
certă, dar în plus, cons
tituie un tot, o ființă al 
cărei suflet este făcut 
din această unanimitate. 
De data aceasta, șeful 
de orchestră era Egizio 
Massini și regăsim pe 
program cîteva nume a-

Sevilla“ 
rozelor“, 
să vor- 
presa și

plaudate cu două zile 
înainte la Operă în 
„Oedip“. Magda Iancu- 
lescu oferă Rosinei o 
voce excepțională prin 
amploarea sa, ușurința 
și timbrul ei. Ea voca
lizează de minune și 
este o artistă cu expe
riență. In ceea ce pri
vește pe Nicolae Her
lea, el este un Figaro 
așa cum Beaumarchais 
l-a creat și așa cum 
Rossini l-a dorit... Or
chestra și corurile, am 
mai spus-o, sînt minu
nate. Ingeniozitatea de
corului, naturaleța re
giei. contribuie la reu
șita unui spectacol ale 
cărui toate elemente, 
pînă la cele mai mici, 
formează valoarea exem
plară a Operei din 
București".

Jean Cotte, in „Fran
ce Soir" : „Avem o re
velație: cea a Operei din 
București. Cîntăreți de 
prim plan ? Da. Elena 
Cernei (Jocasta), Magda 
Ianculescu (Rosina) și 
un savuros Figaro — Ni
colae Herlea. Voci calde 
și puternice. Omogeni
tatea ansamblului este 
remarcabilă. Bucureștiul 
ne furnizează și un e- 
xemplu de meditat in 
domeniul decorurilor. în 
sfîrșit, Opera din Bucu
rești are orchestra per
fect adaptată teatrului 
liric, ea acompaniază 
fără să acopere 
dată vocile, 
să-i invidiem 
discreție“.

Clarendon, I 
garo“, „Această 
zentație a „Bărbierului“

Teatrul „Champs

vreo- 
Trebuie 
această

Elysées" va conta ca 
una din cele mai bune 
amintiri ale mele. Și 
este foarte simplu : Ni
colae Herlea este cel 
mai bun Figaro pe care 
l-am auzit vreodată. Vo
cea de bronz, superbă, 
cu un caracter tragic, 
dar care se pleacă na
tural către vivacitatea 
cerută de partitură. A- 
ria de intrare i-a adus 
lui Herlea mai mult de- 
cît un succes: un triumf. 
Dar el n-a abuzat de 
aceasta și era minunat 
de auzit cum își stăpî- 
nea vocea imbinînd-o cu 
ansamblul. Acestea din 
urmă puse la punct cu 
un scrupul extrem, sînt 
perfecte“.

Pierre Petit în „Pa
risien Libéré" : Ansam
blul Operei din Bucu
rești este de o admira
bilă omogenitate, de li
rism și, pentru a spune 
totul, de talent. Trebuie 
să lăudăm cum se cu
vine sobra frumusețe a 
vocii Elenei Cernei, 
forța și profunzimea ce
lei a lui Ohanesian și 
pe cea strălucitoare a 
lui Konia... „Oedip“ 
este o foarte mare crea
ție si trebuie să mulțu
mim Operei din Bucu
rești de a o fi ad.us în
tr-o prezentare atît de 
frumoasă“.

De asemenea, alte 
ziare oglindesc în coloa
nele lor aprecierile căl
duroase ale opiniei pu
blice, ale reprezentanți
lor cercurilor artistice, 
ale iubitorilor de artă 
din Franța.

T. VORNICU 
PARIS, prin telefon.

Timp de trei zile, în capitala Canadei, Ottawa, s-a desfășurat „sesiunea de primăvară“ a Consiliului N.A.T.O. cu participarea miniștrilor de externe și de război ai țărilor membre. Obiectivul principal al reuniunii l-a constituit — potrivit agenției France Presse — „întărirea și reorganizarea forțelor nucleare puse la dispoziția comandamentului suprem interaliat“. Din însăși aceasta se vede scopul sesiunii : desfășurarea în continuare a cursei înarmărilor.După cum se știe, chestiunea discutată cu acest prilej — „reorganizarea forțelor nucleare ale N.A.T.O.“ — a dat naștere, în ultimele luni, unor îndelungate dispute între S.U.A. și principalii lor aliați atlantici, în special între guvernele american și francez. Divergențele nu au privit și nu privesc țelurile agresive ale alianței — lucru ce a reieșit limpede și din cuvîntănle rostite la Ottawa mai ales de miniștrii S.U.A., R. F. Germane, Angliei, Franței, care au ținut să reafirme fidelitatea guvernelor lor față de politica N.A.T.O. Controversa s-a ivit numai în legătură cu deținerea pozițiilor de comandă. Depășind situația de inferioritate în care se aflau pe plan economic cu peste zece ani în urmă, cînd a fost creat blocul nord-atlantic, monopolurile vest-europene consideră că a sosit momentul unei schimbări în ierarhia N.A.T.O. corespunzător cu pozițiile pe care le dețin în prezent. Acest lucru vizează direct rolul dominant al S.U.A., hegemonia lor pe plan economic, politic și militar în alianța atlantică.Ciocnirea de interese oglindește atît eforturile asidue ale S.U.A. de a-și păstra poziția dominantă cît și ale țărilor europene ale N.A.T.O. de 
a reajusta situația în favoarea lor. Trebuie menționat că și în tabăra

Pe marginea sesiunii 
N. À. Ï. O. de la Ottawațărilor vest-europene se poartă o luptă la fel de ascuțită între diferite grupuri de monopoluri. Eșecul tratativelor dintre Piața comună și Anglia, recenta sesiune a G.A.T.T. de la Geneva au arătat cu prisosință acest lucru.Corespunzător cu aceste tendințe, teoreticienii militari nord-ameri- cani au elaborat planul creării forțelor nucleare „multilaterale”, cei de la Londra varianta „multinațională", iar cei de la Paris formula „forței nucleare proprii”, fiecare urmărind să asigure țării respective un rol mai important în N.A.T.O. Deosebirea formală ce există între aceste planuri, variante și formule nu poate ascunde faptul că ele presupun o nouă intensificare a înarmărilor, răspîndirea armelor nucleare, reprezentînd astfel o serioasă primejdie pentru pace.Ca un nou pas pe această cale, sesiunea de la Ottawa a a- doptat o soluție tranzitorie, de compromis, pînă la adoptarea unor măsuri mai ample la viitoarea întrunire din decembrie de la Paris. „Consiliul ministerial al N.A.T.O. — transmite agenția U.P.I. — a aprobat miercuri spre seară crearea unei forțe nucleare interaliate formate din bombardiere britanice, trei submarine americane „Polaris" și avioane putmd transporta arma nucleară, aparținînd altor opt țări membre ale alianței”. Aceste opt țări sînt : Franța, Italia, Canada, Belgia, Olanda, Grecia, Turcia și după cum era de așteptat, Germania occidentală.„Politica Statelor Unite și a celorlalte puteri nucleare occidentale — a spus cu drept cuvînt repre-

zentantul R. P. Romîne la tratativele de dezarmare de la Geneva — implică primejdia răspîndirii tot mai largi a armelor nucleare. Țări care astăzi ar urma să aibă, după cum se afirmă, doar „acces“ la folosirea armei nucleare, mîine vor ajunge să dețină arme nucleare și mijloace strategice pentru ducerea lor la țintă... în același timp, e- xistența bazelor militare pe teritorii străine este incompatibilă cu ideea nediseminării armelor nucleare și cu aceea a creării de zone de- nuclearizate, idei a căror transpunere în viață devine tot mai necesară“.Hotărîrea sesiunii de la Ottawa este expresia unei orientări extrem de periculoase. Ea vine în întîmpi- narea cererilor exprimate de cercurile militariste vest-germane dornice să atribuie și Bundeswehrului un rol în deținerea armelor nucleare. După cum au scris numeroase ziare occidentale, acesta este prețul pe care S.U.A. se arată dispuse să-1 plătească R.F.G. în schimbul sprijinului acordat în promovarea intereselor monopolurilor americane în Europa occidentală, mai ales în sînul Pieței comune.Cît privește hotărîrea de a include în torțele N.A.T.O. cele trei submarine dotate cu rachete „Polaris“, staționate în Marea Medite- rană, prin aceasta diplomația americană încearcă să dea prezenței a- cestor submarine în regiunea geografică amintită „girul" coaliției atlantice, fără a ține seama de voința popoarelor celorlalte țări din zona Mediteranei sau din apropierea ei. în recenta notă a guvernului U. R. S. S. adresată guvernului S.U.A., se menționează că prin punerea în aplicare a planurilor privind staționarea submarinelor atomice „Polaris" în regiunea Mării Mediterane „puterile dominante în N.A.T.O. a- trag în orbita pregătirii războiului

nuclear încă o vastă regiune cu o populație de aproximativ 300 milioane de oameni”. Ca alternativă constructivă la această situație, U.R.Ș.S. propune transformarea regiunii Mării Mediterane într-o zonă liberă de arma racheto-nucleară — propunere care se bucură de sprijinul popoarelor iubitoare de pace din această parte a lumii, ca și de pretutindeni.La sesiunea de la Ottawa, miniștrii S.U.A., Angliei, Franței, secretarul general al N.A.T.O. și alți vorbitori au făcut numeroase afirmații despre dorința guvernelor lor de a consolida pacea. A fost examinată și situația relațiilor cu țările socialiste. Dar, ca și la sesiunile precedente ale coaliției, practic s-a acționat într-o direcție contrară păcii și dezvoltării relațiilor între toate statele.Cu toate că reprezentanții unor țări ca Belgia, Danemarca, Norvegia au făcut unele aprecieri mai realiste asupra situației mondiale, tonul general l-au dat, din păcate, miniștrii principalelor puteri ale N.A.T.O. care au impus botărîri cu caracter războinic, în profund contrast cu voința de pace a popoarelor. Este astfel știut că în ultima vreme mișcarea mondială pentru dezarmare nucleară și pace a luat un nou avînt în numeroase țări ale lumii printre care și în țări ale N.A.T.O. ca Anglia, Franța, Italia, Danemarca, Norvegia și altele. în Belgia, în zilele sesiunii N.A.T.O., sute de reprezentanți de seamă ai opiniei publice din provincia Liège au prezentat o petiție în care se arată că poporul belgian este împotriva participării țării la crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O., împotriva unor noi cheltuieli militare. Și în Canada partizanii păcii, unin- du-și glasul cu al tuturor popoarelor, au organizat în jurul clădirii unde avea loc sesiunea N.A.T.O., o demonstrație cu pancarte pe care scria : „Dezarmare, nu înarmare I“, „Prevenirea războiului, și nu ațî- țarea lui“.Pentru realizarea acestui deziderat major, popoarele din lumea întreagă sînt hotărîte să nu-și precupețească nici un efort.
P. STÄNCESCU

MOSCOVA. La 24 mai, primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, au sosit pe 
litoralul caucazian al Mării Negre 
pentru odihnă.

Zi internațională de solidari
tate cu poporul spaniol

PRAGA. Cu ocazia zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul spa
niol, secretariatul F.S.M. a dat publi
cității un apel în care cheamă po
poarele să asigure organizarea cu 
succes a acestei zile internaționale, în
tre 7 și 15 iunie 1963. In numele ce
lor 120 de milioane de oameni ai 
muncii, F.S.M. trimite un salut fier
binte clasei muncitoare și democrați
lor din Spania și îi încredințează de 
deplina ei 'solidaritate în luptă.

VIENA. Sîmbătă seara a avut loc 
la „Konzerthaus“ cel de-al doilea con
cert al Filarmonicii „George Enescu". 
Sub bagheta dirijorului austriac Hans 
Swarowski, orchestra a interpretat 
Simfonia a VIII-a de Anton Bruckner. 
Duminică, Filarmonica bucureșteană 
își începe turneul în diferite orașe ale 
Austriei.

ROMA. Greva celor 70 000 de mun
citori din industria de construcții din 
Roma începută săptămîna trecută în 
sprijinul revendicărilor de îmbunătă
țire a salariilor a fost încununată de 
succes. Cercurile patronale au fost si
lite să accepte sporirea salariilor.

ANKARA. Autoritățile militare din 
capitala Turciei au interzis publica
rea oricăror știri, fotografii sau co
mentarii referitoaie la recenta încer
care de lovitură de stat care a avut 
loc în Turcia, relatează A.F.P. La 
Istanbul a fost interzisă apariția a 
încă două ziare — „Yeni Istanbul" și 
„Sony Havadis“ învinuite de încălca
rea ordinului privind introducerea stă
rii de asediu. Autoritățile militare din 
Izmir au interzis toate adunările și 
demonstrațiile.

MADRID. Corespondentul din Ma
drid al agenției France Presse relatea
ză că generalul Franco i-a primit pe 
Fernando Maria Castiella, ministrul 
afacerilor externe, și pe Antonio Gar
rigues, ambasadorul Spaniei în S.U.A., 
cu care a discutat diverse probleme 
economice și militare legate de reîn-

noirea acordurilor spaniolo-americane. 
Deși convorbirile care au loc în pre
zent la Madrid referitoare la reînnoi
rea acordurilor spaniolo-americane. 
sînt secrete, din relatările agențiilor de 
presă reiese că o misiune condusă de 
ministrul afacerilor externe al Spaniei 
urmează să plece săptămîna viitoare la 
Washington, unde va duce tratative 
cu oficialitățile S.U.A. în această pro
blemă.

LONDRA. In legătură cu situația 
în care se găsesc bătrînii în S.U.A., 
cotidianul britanic „Times" scrie : 
„Din rîndul celor 6 200 000 de familii 
conduse de cei care au împlinit vîrsta 
de 65 de ani sau mai mult, 4 000 000 
persoane trăiesc în sărăcie și 2 000 000 
în extremă sărăcie. Printre cei 
3 660 000 de bătrîni care trăiesc 
singuri, patru cincimi sau aproape 3 
milioane, trăiesc într-o sărăcie ex
tremă“.

a declarat ministrul afacerilor externe, 
H. Lange, în raportul pe care l-a pre
zentat la Congresul Partidului Mun
citoresc din Norvegia care are loc la 
Oslo. H. Lange a subliniat că Norve
gia nu acceptă prezenta trupelor străi
ne și a armei atomice pe teritoriul 
său. Referitor la planurile de creare a 
forțelor nucleare unificate ale 
N.A.T.O., el a declarat că după păre
rea guvernului norvegian „nu există o 
necesitate militară privind crearea 
unor asemenea forțe atomice".

RABAT. Televiziunea marocană a 
transmis o emisiune consacrată R. P. 
Romine, în care a prezentat telespec
tatorilor marocani mat multe filme ro- 
mînești de scurt metraj.

ROMA. După cum au anunțat zia
rele, cunoscutul regizor portughez 
Joao Ernesto de Sousa, unul din ci
neaștii de frunte ai Portugaliei, a fost 
arestat recent de autoritățile salazaris- 
te. Asociația scenariștilor de film din 
Italia, asociațiile tehnicienilor din in
dustria cinematografică, au adresat 
ambasadei portugheze la Roma tele
grame de protest în care cer imediata 
punere în libertate a lui de Sousa. Un 
protest similar a fost adresat ambasa
dei portugheze și de un mars număr 
de juriști din Roma.

Declarația ministrului 
de externe al Norvegiei

OSLO. Politica guvernului norve
gian în problema privitoare la baze și 
la arma atomică rămîne neschimbată,

François Du
valier, dictato
rul haitian care 
s-a autoprocla- 
mat președinte 
pe o perioadă 
de încă 6 ani, 
surprins de fo
toreporterul zia
rului „New 

York Herald Tri
bune“. în mo
mentul cînd, du
pă proclamare, a 
luat Ioc in li
muzină, ținînd 
în mînă o armă. 
Semn că totuși 
nu e prea sigur 

mandatul“
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