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Stațiunile de odihnă 
în sezonul de varăLa comitetul sindicatului de la Uzinele de mașini electrice București există un album original, în care se păstrează ilustratele primite de la salariații uzinei plecați în concediu. Pe lingă obișnuitele „Sa- utări de la munte“, „Salutări de la mare“, semnatarii ilustratelor scriu tovarășilor de muncă despre condițiile bune de odihnă sau tratament pe care le găsesc în stațiuni. Astfel de ilustrate sosesc la orice întreprindere sau instituție.Datorită condițiilor materiale create de partid și guvern, numărul oamenilor muncii trimiși în stațiunile balnèo-climaterice crește an de an. Stațiunile se dezvoltă, se înnoiesc continuu. Trebuie să vorbim mai întîi, bineînțeles, despre litoral, ale cărui nestemate arhitectonice și minunate condiții naturale atrag numeroși vizitatori. Anul acesta, la Eforie-Sud se mai dau în folosință două blocuri, adică 600 de paturi ; alături de cele două blocuri date în folosință anul trecut, ele constituie un întreg complex, care va mai cuprinde și un restaurant- cantină cu 750 de locuri. Nu va mai trece mult și tot aici va fi gata un sanatoriu balnear pentru copii. Astfel de sanatorii au luat ființă și la băile Victoria, Olănești, Călimă- nești, Govora, Slănic Moldova.încă de la începutul anului, în toate stațiunile se desfășoară o intensă activitate de reamenajare, înfrumusețare și sporire a confortului. Se recondiționează unele izvoare, în așa fel ca debitul lor să crească, se pun în valoare noi resurse naturale, noi frumuseți; au fost modernizate drumuri de acces spre stațiuni, se extinde iluminatul fluorescent ; numeroase vile sînt dotate cu mobilier nou etc.în momentul de față, cea mai importantă preocupare a sfaturilor populare, a conducerilor stațiunilor trebuie să fie aceea de a asigura o cît mai bună deservire a oaspeților, cărora li se cuvine toată atenția și solicitudinea chiar din clipa în care au coborît din tren. Merită evidențiate eforturile făcute în această direcție de întreprinderile balneare Sinaia — evidențiată pe 1962 — Că- limăhești, Buziaș etc. și de sfaturile populare de care țin ele. Este necesar să se organizeze puncte permanente de primire a oaspeților ; în acele» locuri unde transportul de la gară în stațiuni se face cu mașini I.R.T.A., acestea să circule cu regularitate, iar traseele să fie dotate cu vehicule bune ; se impune simplificarea la maximum a formelor de repartizare. Indiferent dacă sînt trimiși de sindicate, de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale sau vin prin O.N.T., vizitatorii trebuie să se bucure de aceeași atenție și solicitudine.Grija pentru o cît mai bună a- provizionare a stațiunilor revine direcțiilor comerciale regionale. Ele trebuie să vegheze ca întreprinderile comerciale care aprovizionează unitățile balneo-climaterice și stațiunile să livreze produse de bună calitate, să respecte graficele de livrare, să asigure un sortiment bogat de produse. De asemenea, să fie asigurate, din timp, condițiile necesare depozitării alimentelor.Și în ce privește tratamentul balnear realizările sînt numeroase. Unitățile medicale au fost dotate cu aparate moderne, s-a extins sfera tratamentelor. Crește mereu numărul cadrelor medicale din stațiuni și al celor detașate pentru sezon, cît și nivelul lor profesional. S-ar cuveni însă ca în toate aceste localități să lucreze medici dintre cei mai buni în specialitatea lor, cît mai mulți permanent, iar detașarea pe cîteva luni să se facă nu numai pe litoral, ci și în celelalte stațiuni din țară. Comitetele executive ale sfaturilor populare, conducerile întreprinderilor balneo-climaterice, serviciile medicale balneare au datoria de a sprijini efectiv măsurile luate în această direcție de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, creînd condiții de cazare corespunzătoare personalului medical venit să lucreze în stațiuni.Activitatea cultural-artistică și sportivă s-a îmbunătățit mult. Totuși, în timp ce pregătirile în această direcție s-au făcut mai temeinic pe litoral, nu se poate spune același lucru despre toate stațiunile de munte. Si doar posibilități sînt multe. Este necesar să se îmbine armonios manifestări ale forțelor artistice locale cu spectacole date de colective ale teatrelor din Capitală sau din centrele de regiuni, să

Drumuri forestiere
In pădurile țării noastre a început 

construcția unor noi drumuri forestiere. 
Ele vor contribui la o mai bună apro
vizionare cu bușteni a combina
telor construite in ultimii ani, precum și 
a celor ce se ridică în prezent. Astfel, 
pe drumurile Cheia-Călimănești, Voi- 
neasa-Puru (din bazinul forestier Lo
tru) se va transporta material lemnos 
pentru combinatul de industrializare a 
lemnului de la Rîmnicu Vîlcea, rețelele 
de transport din bazinul Motru-Jiu vor 
deservi combinatul de la Tîrgu Jiu etc. 
Conform prevederilor de plan, în cursul 
acestui an urmează a fi construiți 1 500 
kilometri de asemenea drumuri, de două 
ori mai mult decît în 1960. 

se asigure spectacole de bună calitate, potrivit exigenței spectatorilor. De asemenea se pot organiza conferințe, informări asupra evenimentelor internaționale, seri muzicale, distractive, vizionări de filme etc. La loc de cinste trebuie să se afle cartea, prezentarea ultimelor noutăți editoriale. Mai multă atenție cere și difuzarea presei, în așa fel încît ziarele și revistele să fie la îndemîna vizitatorilor de îndată ce au fost aduse țn localitate. Ingrijindu-se de dezvoltarea sportului de masă, U.C.F.S. ar putea contribui la intensificarea acestei activități, organizînd diferite întreceri sportive, iar în colaborare cu O.N.T. „Carpați”, excursii interesante, instructive în împrejurimile pitorești ale stațiunilor.Comitetele executive ale sfaturilor populare, înșiși președinții lor, comitetele de partid regionale, raionale sau orășenești, trebuie să acorde acestor localități atenția cuvenită, să fie permanent la curent cu modul în care sînt deserviți aici oa- menii muncii. Este cît se poate de instructiv pentru cei ce gospodăresc stațiunile să organizeze în fiecare serie consfătuiri cu oaspeții, să- țină seama de propunerile acestora, de observațiile controlului obștesc, să' ia măsuri ca lucrurile să meargă bine din toate punctele de vedere, ca eventualele neajunsuri ce sînt semnalate să fie înlăturate pe parcurs. Pe de altă parte, este necesar să dezvolte la cei veniți la odihnă respectul față de munca a- cclora care s-au îngrijit să le creeze cele mai bune condiții în stațiune, care îi deservesc.Recent, a avut loc o analiză a felului cum este gospodărită stațiunea Sîngeorz. Consfătuirea a fost rodnică. La discuții au participat și organele de conducere — de partid și de stat — ale regiunii, delegați ai unor foruri centrale. Cu acest prilej s-a vădit încă odată grija pe care organele de partid și sindicale o manifestă pentru buna deservire a oamenilor muncii în stațiuni. în urma acestei analize, s-au luat măsuri pentru o mai bună deservire a oamenilor muncii. O permanentă preocupare pentru bunul mers al stațiunilor vădește Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, care organizează schimburi de experiență, prin consfătuiri între stațiuni.Rezolvarea întregului complex de probleme gospodărești edilitare ale stațiunilor necesită, din partea sfaturilor populare, multă inițiativă și operativitate. In cele mai multe stațiuni, comitetele executive ale sfaturilor populare se achită conștiincios de îndatoririle pe care le au în această privință. Ar fi bine însă ca preocupările lor gospodărești să aibă un caracter permanent.Selecționarea personalului de. deservire în stațiuni își are, de asemenea, importanța ei. Organizațiile de partid, organele sindicale sînt chemate să se ocupe îndeaproape de instruirea acestui personal din punct de vedere profesional, ca și de educarea lui în spiritul unei atitudini atente, pline de solicitudine față de oaspeți.Trimiterea la odihnă a oamenilor muncii, deservirea lor la înalt nivel în stațitmi este o importantă sarcină, nu numai organizatorică, dar și politică. Iată de ce se cuvine ca sfaturile populare, organele de partid să-i acorde toată atenția. Pregătind totul cu minuțiozitate, conducerile stațiunilor pot asigura vizitatorilor un concediu din cele mai plăcute, pe măsura condițiilor create în acest domeniu de partid și guvern.

La odihnă, în stațiunea Lacul Roșu (Foio . Gh. Vintilă)

Organ al Comitetului Central al P.M.R
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Un nou șantier de locuințe 
la Reșița

La S.M.T. Orțișoara, regiunea 
Banat, se lucrează intens la re
pararea utilajului necesar pentru 
recoltarea păioaselor. în foto
grafie : Se fac ultimele asamblări 
la un lot de combine.

(Foto : M. Andreeaco)

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — In lunca Bîrzavei, 
de la marginea Reșiței, s-a început de cîteva zile 
luciul pe un nou șantier de locuințe. Cele 5 blocuri 
începute, care vor fi date în folosință în acest an, 
însumează 300 de apartamente. Pe șantier, con
structorii lucrează cu utilaje de mare randament. 
Ei folosesc panouri mari prefabricate, care permit 
grăbirea ritmului de construcții, montaje și finisări, 
asigură creșterea productivității muncii de peste 
două ori în comparație cu procedeele de construc
ție aplicate pînă acum pe alte șantiere de locuințe 
din Reșița. în lunca Bîrzavei se lucrează în prezent 
și la amenajarea unor drumuri, extinderea rețelei 
de iluminat etc.

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a participantilor la Intîlnirea 

reprezentanților Comitetelor pentru colaborare 
și înțelegere reciprocă între popoarele balcanicePreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază pe participanții la cea de-a IlI-a întîlnire a reprezentanților Comitetelor pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice.

La primire a fost de față Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.între președintele Consiliului' de Miniștri și participanții la întîlnire a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Vizitele delegației de activiști 

ai P. C. U. S ‘rcialistă, referindu-'se îndeosebi la schimbările înnoitoare din regiunea Brașov. El a relevat însemnătatea vizitei delegației de activiști ai P.C.U.S. în dezvoltarea relațiilor de prietenie romîno-sovietice.Primit cu căldură de cei prezenți, a luat cuvîntul tovarășul N. V. Pod- gornîi, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P. C: din Ucraina.în încheiere, întîmpinat călduros de asistență, a luat cuvîntul tovarășul . Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R. (Cuvîntările tovarășilor N. V. 
Podgornîi și N. Ceaușescu se pu-După adunare, membrii delegației aü ‘vizitat Poiana Brașov și au participat la o masă oferită în cinstea delegației de lor de Comitetul regional Brașov ‘ al P.M.R. (Agerpres)

Cea de-a IlI-a întîlnire a reprezentanților Comitetelor pențru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice a avut loc la București între 27 și 29 mai 1963, sub președinția prof. univ. Mihail Ghelmegeanu. Au participat delegațiile Comitetului bulgar pentru colaborare și înțelegere între popoarele balcanice, condusă de acad. Sava Ganovski, Mișcării elene pentru înțelegere balcanică din Grecia, condusă de Stamatis Mercouris, Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitate între popoare, condusă de Lazar Mojsov, precum și a Comitetului romîn pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani condusă de prof. Mihail Ghelmegeanu. La întîlnire au participat, de asemenea, în calitate de observatori, reprezentantul Comitetului italian

Delegația de activiști ai P.C.U.S., în frunte cu tovarășul N. V. Podgor- nîi, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au vizitat miercuri dimineața Uzinele de tractoare din Brașov. Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii Aldea Militarii, prim-secre- tar al Comitetului regional de partid Brașov, Ion Mărcuș, președintele Sfatului popular regional, Viorel Metea, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid.După ce delegația a urmărit diferite faze de fabricație a tractorului, în sala de consiliu a uzinei a avut loc o întîlnire a membrilor delegației cu reprezentanții organizației de partid. Oaspeții sovietici au feli- blică în pagina a Il-a) citat pe constructorii de tractoare " pentru realizările obținute și le-au urat noi succese.Cu prilejul vizitei activiști ai P.C.U.S., în sala clubului întreprinderii, a avut loc, la amiază, o adunare a activului de partid și a reprezentanților oamenilor muncii de la uzinele de tractoare.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Viorel Metea.Au luat cuvîntul tovarășii Emil Oniga, director general al uzinelor, Virgil Baraș, inginer și Vasile Năs- tase, muncitor, care au salutat prezența în mijlocul colectivului lor a delegației de activiști ai P.C.U.S. și au înfățișat aspecte din activitatea uzinei.în cuvîntul său, tovarășul Aldea Militaru a vorbit despre realizările ponorului nostru în construcția so

ÎN JRAIONUL 
G AJLAȚI O experiența buna în sporirea septelului

Sporirea numărului de animale este condiționată în primul rînd de ridicarea procentului de natalitate de la efectivul matcă și creșterea în bune condiții a animalelor tinere.Preocupîndu-se de dezvoltarea sectorului zootehnic, Comitetul raional de partid Galați și consiliul agricol raional au analizat în mai multe rînduri această problemă, au organizat consfătuiri și. schimburi de experiență între crescătorii de animale. în cadrul acestor acțiuni s-a acordat multă atenție problemelor legate de mărirea procentului de natalitate al animalelor de reproducție.în raionul Galați sînt gospodării colective care obțin un mare număr de produși de la animaléle de prăsilă. Aceasta se datorește în bună măsură organizării însă- mînțărilor artificiale la vaci și oi. La Șendreni, în apropiere de Galați, funcționează un centru de însămînțări artificiale. în multe gospodării colective s-au organizât puncte de însămînțare artificială atît pentru vacile și junincile proprietate obștească, cît și pentru cele aflate în proprietatea personală a colectiviștilor. De felul cum își desfășoară activitatea acest centru depinde în mare măsură ridicarea procentului de natalitate la vaci. Totodată, însămînțările artificiale prezintă avantajul că dau putința să se folosească la maximum reproducătorii de mare valoare zootehnică, din rase bune. La centrul din Șendreni sînt utilizați tauri care provin de la vaci care au dat cite 4 000—6 000 1 lapte pe an. Taurul „Ducipal“, de pildă, provine de la o vacă care a dat în medie 5 788 1 lapte cu un procent de 4 la sută grăsime. De la acești reproducători, prin însămînțările artificiale, se obțin un număr de 10—15 ori mai mare de produși decît s-ar realiza prin montă naturală.La centrul de însămînțări artificiale lucrează cadre cu o hună pregătire, care au la dispoziție laboratoare dotate cu aparatură

Cinemato
grafe sătești

In 15 sale din 
regiunea Crișana 
s-au dat în folo
sință recent noi 
unități cinemato
grafice, alte 15 ur- 
mînd să-și înceapă 
activitatea pină la 
sfîrșilul anului. A- 
cum, raionul Criș, 
unul din cele mai 
mari raioane ale 
regiunii, este com
plet cineficat, iar 
în raioanele Sa’on- 
ta și Oradea, mai 
mull de 80 la sută 
din numărul șale
lor au cinemato
grafe proprii.

(Agerpres)

Spectacol prezentat de Ansamblul 
de clntece și dansuri al C, C. S.Miercuri seara, a avut loc pe Stadionul Republicii din Capitală, spectacolul „Cîntă țara mea!", prezentat de Ansamblul de cîntece și dansuri al Consiliului Central al Sindicatelor cu prilejul începerii turneului din vara acestui an. Regia aparține lui Petru Mihail, iar conducerea muzicală dirijorului Victor Popescu.Spectacolul care cuprinde o mare varietate de lucrări muzicale și coregrafice s-a bucurat de succes. (Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂa apărut :
V. /. LENIN:

Opere complete
voi. 16

Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin în perioada iu
nie 1907-martie 1908.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treia Întîlnire a reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice

modernă. Nu lipsesc aici micro- scoapele obișnuite, termostate reglabile, sterilizatoare electrice, frigidere și alte aparate și instrumente. Inginera zootehnistă Teo- dorina Șerban, împreună ?u laboranta Veronica Clapa, lucrează cu multă răspundere. încă din primul an de activitate a centrului, procentul de fecunditate la vacile însămînțate artificial a fost de 85 la siită, iar în unele gospodării colective mult mai ridicat. La punctul de însămînțare artificială Odaia Mano- ___________ lache s-a obținut VHMnnffiMHWr un procent de gÇp g lilLlW 11 iB AT11 fecunditate de 96la sută. Rezulta- f]ngïu711 (Jte bune s-au ob- SÂkjifewÉ ținut și la pune- tele de însămîn-țâre artificială de la Tulucești, Tudor Vladimirescu, Călieni și altele. Anul acesta au luat ființă 6 noi puncte de însămînțare artificială.Extinderea însămînțărilor artificiale este însoțită de un șir de măsuri pentru urmărirea rezultatelor ce se obțin în ce privește procentul de fecunditate și natalitate. Astfel, la centrul de însămînțări artificiale de la Șendreni se ține evidența montei, a rezultatelor controlului gestației-și a pro- dușilor obținuți de la fiecare vacă. Foarte important este faptul că prin evidențele care se centralizează se poate cunoaște timpul care trece de la ultima fătare și pînă la instalarea unei noi gestații. în acest fel pot fi luate măsuri pentru obținerea unui mai mare număr de produși.Din inițiativa consiliului agricol raional și pe baza rezultatelor obținute anul trecut, inginerul zootehnist Cornel Radu a întocmit un studiu în 7 gospodării colective, care arată cît de mari sînt posibilitățile de creștere a producției și veniturilor prin reducerea perioadei de timp de la fătare și pînă la

iNTiLNIREA REPREZENTANȚILOR COMITETELOR PENTRU COLABORARE
fi

Șl înțelegere reciprocă intre popoarele balcanice

Cu prilejul celei de-a IlI-a întîlniri a reprezentanților Comitetelor naționale pentru colaborare și înțelegere reciprocă balcanică, vă transmit din partea poporului bulgar, a guvernului și a mea personal cele mai sincere salutări și urări de activitate rodnică pentru cauza dv. nobilă.Salutăm din toată inima eforturile pe care le depuneți în vederea afirmării relațiilor de bună vecinătate, pace și prietenie între toate popoarele balcanice, a transformării Balcanilor într-o zonă denucleariza- tă, a păcii,întîlnirea dv. se desfășoară în- tr-un moment cînd toate forțele iubitoare de pace din întreaga lume își ridică glasul puternic în apărarea păcii, își exprimă sprijinul lor deplin pentru politica de pace și coexistență pașnică a statelor cu sisteme sociale diferite, pentru încetarea experiențelor nucleare, pentru dezarmarea generală și totală.Transformarea Balcanilor într-o zonă denuclearizată, într-o zonă a păcii,_ va constitui un pas important înainte spre înfăptuirea acestui scop măreț Și a idealului scump al omenirii.Guvernul nostru, călăuzit și animat de năzuința de a ridica bunăstarea poporului pe calea muncii pașnice și constructive, a depus și va depune întotdeauna eforturi în vederea creării și menținerii unor relații de bună vecinătate și prietenie cu toate țările balcanice. învă-
IncheiereaMiercuri s-au încheiat în Capitală lucrările celei de-a IlI-a întîlniri a reprezentanților Comitetelor pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice.Prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, președintele Comitetului romîn pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, a dat citire mesajului adresat întîlnirii de către președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Todor Jivkov.

pentru pace, precum și reprezentanți ciprioți.în cadrul întîlnirii, prof. Mihail Ghelmegeanu, președintele Comitetului romîn pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, a prezentat raportul : „Colaborarea și prietenia dintre popoarele din Balcani, factor important pentru menținerea și a- părarea păcii, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți”.Participanții la întîlnire au avut un larg schimb de vederi cu privire la dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoarele balcanice, precum și la transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și a înțelegerii reciproce.S-a constatat cu satisfacție că de la ultima conferință a reprezentanților Comitetelor pentru colaborare balcanică au fost întreprinse nu-

instalarea gestației. în aceste gospodării se puteau cîștiga anul trecut 859 luni de lactație (fără a calcula primele două luni de după fă- tare), ceea ce ar fi dat putința să se obțină în plus peste 154 0001 lapte. Totodată, s-ar fi putut obține în plus zeci de viței. Numai la gospodăria colectivă din Vînători, dacă toate vacile ar fi fost însămînțate artificial la timpul optim, se puteau cîștiga 138 luni de lactație. A- ceasta ar fi dat putința să se realizeze cu 24 000 1 mai mult lapte și un număr mare de viței. Asemenea calcule ajută ca, pe baza cunoașterii situației reale din gospodării, să se ia și măsurile necesare. Au și fost obținute unele realizări în această direcție.La indicația consiliului agricol raional, inginerii zootehniști din gospodăriile colective și medicii veterinari din circumscripții au a- nalizat starea de reproducție a fiecărei vaci din majoritatea gospodăriilor colective ale raionului, printre care cele din Pechca Stt- hurlui, Stoicani și altele. Pe baza analizei făcute la G.A.C. Pechea s-a stabilit, la fiecare din cele 537 de vaci cîte are gospodăria, data ultimei fătări, data montei, situația controlului gestației. în urma analizării acestei situații, 25 de vaci au fost tratate pentru diferite boli, astfel ca și de la acestea să se poată obține viței.în gospodăriile colective din raionul Galați există însă o serie de greutăți în ținerea evidențelor necesare. Sînt încă multe lucruri de făcut mai ales în ce privește simplificarea și introducerea unui sistem unic de ținere a evidențelor.Mărirea procentului de natalitate a animalelor este influențată de un complex de factori, între care un rol important îl are îngrijirea animalelor. In unele eos- 

țămintele trecutului ne obligă^ sä pășim cu fermitate spre o adevărată și trainică înțelegere și colaborare pe calea tratativelor pentru rezolvarea pașnică a problemelor e- xistente între țările noastre, în condițiile stimei reciproce și respectării intereselor suveranității naționale.în Balcani pot și trebuie să fie stabilite relații de bună vecinătate, încredere reciprocă și colaborare între popoare. Această idee găsește un teren din ce în ce mai favorabil, își cîștigă tot mai mulți adepți.în ultimele luni, imperialiștii au intensificat pericolul pentru pacea în Balcani, trimițînd în Marea Me- diterană submarine atomice înzestrate cu rachete nucleare.Acest lucru impune ca mișcarea pentru înțelegere reciprocă și colaborare între popoarele balcanice să se extindă șt să se întărească din ce în ce mai mult, să crească rolul Comitetelor naționale pentru colaborare și înțelegere reciprocă balcanică, pentru a traduce în viață voința și aspirațiile scumpe ale popoarelor noastre.Vreau să vă asigur că atît guvernul, cît și întregul popor bulgar sprijină și vor sprijini cu căldură eforturile pe care le depuneți în vederea înfăptuirii țelurilor nobile ale mișcării pentru colaborare și înțelegere reciprocă balcanică.
TODOP JIVKOV, 

președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria

lucrărilorParticipanții la întîlnire au adoptat în unanimitate textul unui comunicat comun.Șefii delegațiilor oaspete prezente, Lazar Mojsov (R.S.F. Iugoslavia), acad. Sava Ganovski (R.P. Bulgaria), Stamatis Mercouris (Grecia) și J. Potamitis, în numele observatorilor ciprioți, au mulțumit pentru buna organizare a întîlnirii și pentru ospitalitatea oferită in timpul acestei manifestări internaționale. (Agerpres) 

meroase acțiuni, ceea ce a contribuit la o mai biină cunoaștere reciprocă între popoarele balcanice și la dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale. Manifestările științifice, culturale, folclorice, întîlnî- rile de tineret, precum și manifestațiile sportive care au avut loc s-au desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.Delegațiile consideră că eforturile tinzînd spre menținerea și consolidarea păcii — dorința cea mai arzătoare a popoarelor — nu pot fi asigurate decît prin realizarea dezarmării generale și totale. Propunerile menite să elimine sursele de neîncredere în relațiile dintre state cum ar fi bazele militare străine, rampele de lansare a rachetelor, staționarea avioanelor și navelor militare prevăzute cu arme nucleare și care pun în primejdie pacea și
(Continuare în pag. IlI-a)

podării se trec cu vederea o serie de reguli de creștere a acestora. Așa s-a întîmplat la G.A.C. Lascar Catargiu unde vacile erau ținute în stabulație luni de-a rin- dul. La punctul de însămînțare artificială lucra un operator necorespunzător. Datorită acestor cauze, procentul de fecunditate a fost de numai 60 la sută. Pentru îndreptarea acestei situații, consiliul de conducere al gospodăriei a luat o serie de măsuri, printre care se numără plimbarea zilnică a vacilor, îmbunătățirea evidenței etc. De tratarea vacilor care nu intrau în călduri s-a ocupat îndeaproape medicul veterinar Costică Apostol. Astfel de măsuri au dus la obținerea unui procent de fecunditate de 87 la sută.Aceleași metode au fost folosite și la gospodăria colectivă din Braniștea. Numai că, din cauza furajării necorespunzătoare, la un număr de 115 vaci și juninci au trecut cîte 4-6 luni fără să apară căldurile, ceea ce face ca de la a- ceste animale să nu se obțină viței. în total, aici s-au pierdut circa 300 de luni de lactație.Posibilități mari pentru mărirea procentului de natalitate există și în gospodăriile în care se practică monta naturală. în unele gospodării nu există însă un număr suficient de reproducători. în comuna Șivița sînt numai 7 tauri în loc de 12 cîți ar fi necesari.Anul acesta, unele gospodării colective au obținut un procent redus de natalitate la oi. Există însă posibilitatea ca de la oile rămase sterpe să se obțină miei încă în cursul acestui an prin provocarea artificială a căldurilor. Această metodă este însă prea puțin folosită.Folosirea tuturor mijloacelor pentru mărirea procentului de natalitate și creșterea în bune condiții a animalelor tinere va duce la dezvoltarea sectorului zootehnic, la obținerea unei producții mai mari de carne, lapte, lînă și alte produse.
C. BORDEIANU
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Dragi tovarăși,Permiteți-mi, ca, în numele delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și din partea mea personal, să vă exprim cele mai calde mulțumiri pentru invitația de a vizita regiunea dv., pentru primirea caldă făcută nouă și pentru cuvintele frumoase de salut și prietenie spuse aici la adresa poporului sovietic, a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și statului nostru.Dați-mi voie să vă urez dv., tuturor, multă sănătate și noi succese în muncă.Țările noastre, Uniunea Sovietică și Romînia populară, partidele și popoarele noastre sînt legate prin- tr-o îndelungată și indestructibilă prietenie frățească și colaborare în lupta comună pentru construirea socialismului și comunisirtului. A- ceastă prietenie și colaborare își găsesc nenumărate expresii în legăturile noastre culturale și economice care se întăresc, în schimbul reciproc de experiență în crearea noii societăți. Acum, în condițiile triumfului socialismului, legăturile istorice dintre popoarele noastre vecine, ale căror începuturi și rădăcini le găsim în adîncul veacurilor și care au fost întărite cu sîngele celor mai buni fii în lupta comună împotriva dușmanilor comuni, au căpătat un nou conținut și s-au dezvoltat multilateral.A devenit o bună tradiție schimbul de diferite delegații între țările și partidele noastre, delegații de activiști de partid și de stat, de oameni de știință și cultură. Mai adăugați la aceasta călătoriile în masă ale oamenilor muncii ca turiști și veți avea în față uri tablou edificator al legăturilor vii, fructuoase ale popoarelor noastre frățești.Iată și de data aceasta a spșit în țara dv. în schimb de experiență, la invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, delegația noastră, o delegație de activiști de partid ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Am adus cu noi un salut frățesc cordial și cele mai bune urări Partidului Muncitoresc Romîn, clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității Romî- niei din partea comuniștilor Uniunii Sovietice, a popoarelor țării noastre, din partea Comitetului Central al P.C.U.S. și personal din partea marelui prieten al poporului romîn, Nikita Sergheevici Hrușciov.Delegației noastre i s-au acordat cele mai largi posibilități și i s-au creat toate condițiile necesare pentru a cunoaște multilateral activitatea partidului dv., a întregului dv. popor, pentru traducerea în viață a grandiosului program elaborat de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.Eu am participat la congres, fă; cînd parte din delegația P.C.U.S., și am văzut cu ce entuziasm a fost a- doptat acest program. Acum vedem cum programul adoptat se înfăptuiește cu succes.Din primele ore ale prezenței noastre pe pămîntul romînesc ni s-a acordat o atenție excepțional de caldă și prietenească din partea conducerii partidului dv., a Biroului Politic al Comitetului Central și personal din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. în călătoria sa prin țară, delegația noastră este însoțită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. La Comitetul Central au avut loc cîteva discuții amănunțite, prietenești. în decursul lor s-a manifestat spiritul viu al colaborării frățești și al unei înțelegeri reciproce depline între partidele noastre.în cele cîteva zile de cind sîntem în Romînia. am vizitat întreprinderi industriale și de construcții din București, Ploiești și Brașov, am făcut cunoștință cu activitatea practică multilaterală, a organizațiilor de partid în conduce; rea construcției economice și culturale. La rîndul nostru, noi povestim tovarășilor romîni despre construcția de partid din țara noastră. Este absolut firesc ca în fiecare partid, pe temeiul comunității principiilor ideologice, organizatorice și tactice leniniste, să existe forme și metode specifice ale muncii de partid. Aceste forme sînt determinate de condițiile în care activează un partid sau altul, de sarcinile etapei respective a construcției socialiste și de alte cauze.De aceea, schimburile de experiență au menirea de a contribui la îmbogățirea reciprocă a partidelor frățești cu ceea ce este nou și util în practica muncii fiecăruia dintre ele. Peste tot unde am umblat în a- cest timp ni s-a făcut o primire căi; duroasă și cordială. în, aceasta își găsesc reflectarea sentimentele de prietenie frățească ale poporului romîn față de popoarele Uniunii Sovietice. Noi sîntem profund impresionați de ospitalitatea oamenilor muncii din Romînia.Vă mulțumim mult, dragi tovarăși, pentru primirea voastră cordială, pentru sentimentele voastre calde, prietenești.Am făcut cunoștință cu mare interes cu orașul dv., care este foarte frumos. Pentru noi a fost deosebit de vizibil aici uriașul și gloriosul drum parcurs de poporul romîn. în acest vechi oraș, cu o istorie multiseculară, a pătruns trainic ceea ce este nou și tipic pentru Romînia socialistă. Cu mîinile harnicului dv. popor condus de comuniștii romîni au fost înălțate mari întreprinderi moderne care demonstrează puterea industrială crescîndă a țării dv. Cu mare interes am făcut cunoștință cu activitatea uzinelor de tractoare și autocamioane, a Fabricii de textile „Partizanul roșu". Aceste întreprinderi produc o impresie foarte bună. Ni s-a povestit despre rolul jucat de uzina de tractoare în înfăptuirea uneia din sarcinile fundamentale ale construirii socialismului : colectivizarea agriculturii și mecanizarea ei. Pe porțile uzinei au ieșit aproape 120 000 de tractoare. Vă reamintiți că învățătorul și conducătorul nostru, marele Lenin, 

visa cîndva la cifra de 100 000 tractoare pentru o țară atît de mare cum este Uniunea Sovietică. Călătorind pe drumurile Romîniei, am văzut multe autocamioane romînești produse de uzina din Brașov. Or, se știe ce mare rol joacă autocamioanele în dezvoltarea întregii economii naționale.întreprinderile dv. construite în anii puterii populare continuă să se dezvolte, să-și însușească noi sortimente de produse, să-și desăvîr- șească tehnologia producției. Ne bucură faptul că colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi, sub conducerea organizațiilor de partid, luptă cu mare însuflețire pentru progresul tehnic, pentru introducerea permanență a tehnicii noi și a tehnologiei înaintate, pentru descoperirea și folosirea rezervelor interne și reușesc pe a- ceastă bază să îndeplinească și să depășească planurile de stat.Tovarășii ne-au povestit de asemenea și despre marile succese obținute în domeniul agriculturii, al construcțiilor de locuințe și economiei comunale, în viața culturală. Sîntem foarte bucuroși, dragi tovarăși, că rezultatele dv. se înmulțesc pretutindeni, că treburile merg bine. Noi ne mîndrim cu succesele prietenilor noștri așa cum ne mîndrim cu propriile noastre succese.Realizările clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității obținute sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn în construirea socialismului au transformat țara dv. dintr-o țară înapoiată, așa cum era sub puterea regilor și capitaliștilor, într-un stat socialist înaintat, cu o industrie și agricultură care se dezvoltă impetuos. Poporul romîn a devenit stăpîn deplin al țării sale și se folosește de toate bunurile economiei și culturii socialiste.Victoria socialismului la orașe și la sate constituie o măreață cucerire a oamenilor muncii. A devenit în sfîrșit realitate în țara dv. visul luminos pentru care au luptat, și și-au dat viața cei mai buni fii ai poporului muncitor, deținuții de la Doftana.Obținînd această victorie istorică, poporul romîn luptă cu un entuziasm și mai mare pentru îndeplinirea programului trasat de cel de-al III-lea Congres al partidului de desăvîrșire a construcției socialiste și creare a condițiilor pentru trecerea la construirea comunismului.Dragi tovarăși,Succesele minunate ale oamenilor muncii din Romînia sînt strîns legate de succesele Uniunii Sovietice, de succesele întregului lagăr socialist.Folosind această ocazie, sîntem bucuroși să vă aducem la cunoștință, scumpi prieteni, că oamenii sovietici înfăptuiesc hotărîrile celui de-al XXlI-lea Congres al Partidului Comunist ăl Uniunii Sovietice, obțin, pe baza noului program al partidului, noi și noi succese în construirea societății comuniste. înfăptuind consecvent linia leninistă a partidului, patria noastră a atins culmi nemaivăzute în dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii.Vă este bine cunoscut că . doar cu jumătate de secol în urmă Rusia țaristă era una din țările cele mai înapoiate din punct de vedere economic. Cînd în țara noastră a învins Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, puțini oameni în lume credeau în realitatea planurilor leniniste. Astăzi, Uniunea Sovietică ocupă, în ceea ce privește volumul producției industriale, primul loc în Europa și al doilea în lume. Producția industrială a Uniunii Sovietice reprezintă de pe acum 63 la sută din producția Statelor Unite ale A- mericii. în ceea ce privește ritmul dezvoltării industriale, noi le-am depășit de mult. Țara noastră a depășit America în extracția minereului de fier și a cărbunelui, în producția cimentului, a strungurilor și în ceea ce privește capacitatea tractoarelor produse.Vă aduc la cunoștință un astfel de caz : acum doi ani, americanii au refuzat să ne vîndă tractoare puternice pe roți, însă acest lucru nu ne-a neliniștit.— Nu doriți să faceți comerț ? — am spus noi. Nici nu ne trebuie.Și iată, acum cîteva zile, a venit la noi cunoscutul fermier american Garst, care a fost și la dv., în Romînia. El a văzut puternicul tractor pe roți produs de uzina din Harkov, care nu este cu nimic inferior celui american, și i-a dat o apreciere foarte înaltă. în Uniunea Sovietică se produc în momentul de față mai mult decît în Statele Unite importante bunuri de consum cum sînt : untul, zahărul; țesăturile de lînă. în țara noastră s-a produs o adevărată revoluție culturală. Institutele de învățământ superior sovietice sînt absolvite de un număr de trei ori mai mare de ingineri decît în America.Omenirea își va aminti întotdeauna cu recunoștință că prima centrală electrică atomică, primii sateliți artificiali ai Pămîntului, primele nave cosmice din lume cu om la bord au fost create în Uniunea Sovietică de mîi'nile și gîndirea creatoare a muncitorilor, inginerilor și savanților noștri.Crește necontenit nivelul de trai al poporului sovietic. Se desfășoară în proporții imense construcția de locuințe. Este de ajuns să spun că în fiecare zi, în țara noastră 6 000 de familii își sărbătoresc intrarea în casa nouă. Eu, care lucrez în Ucraina, republică ce este vecină nemijlocită a Republicii Populare Romîne, vreau să subliniez aportul important pe care îl aduce la cauza construcției comunismului și poporul ucrainean, membru egal în drepturi al familiei strîns unite a popoarelor Uniunii Sovietice. Pentru ca să vă puteți mai ușor reprezenta ritmul nemaivăzut de dezvoltare a forțelor de producție în Ucraina socialistă, amintesc că în anul trecut 

ea a dat o producție industrială aproape egală cu cît producea înainte de cel de-al doilea război mondial întreaga Uniune Sovietică.Tovarăși,Construcția comunismului, cea mai desăvîrșită formă de organizare a vieții unui popor, cere cunoașterea adîncă și folosirea cu măiestrie a legilor dezvoltării sociale, pe baza teoriei revoluționare a marxism-leninismului. Călăuzindu-se după știința marxist-leninistă, partidul comunist, toți oamenii sovietici, transformă printr-o muncă eroică comunismul dintr-un vis în realitate vie.în activitatea sa practică, partidul nostru continuă să dezvolte statornic formele organizării sale, să desăvîrșească metodele de conducere. El înlătură în mod hotărît din practică tot ceea ce e învechit, tot ceea ce nu corespunde spiritului vremii și noilor sarcini ale construcției comuniste.în ultimii ani, în Uniunea Sovietică a fost realizată reorganizarea conducerii industriei și construcțiilor, au fost create consilii ale economiei naționale, ale raioanelor economice, direcții de producție colhoznic-sovhoznice, s-a desfășurat reorganizarea organelor de partid sovietice de jos pînă sus, după principiul producției. Au fost luate, de asemenea, o serie de măsuri importante pe linie de stat in scopul centralizării conducerii politice în domeniul tehnicii, al perfecționării planificării și conducerii construcției economice. în acest fel s-a creat un sistem închegat de conducere pe linie de partid și de stat a economiei naționale, sistem care corespunde în modul cel mai potrivit etapei actuale a construcției comuniste în U.R.S.S.Formele de organizare a activității partidului mai perfecționate, mai diverse și mai mlădioase, întoarcerea tuturor organelor de partid cu fața spre economie, au îngăduit să se folosească mai din plin experiența colectivă a maselor, să se acumuleze în conducerea economiei tot ceea ce este înaintat, progresist, tot ceea ce se naște în fiecare ceas, în fiecare minut din practica construcției comunismului. O mare importanță are organizarea in chip nou a controlului de partid și de stat pe baza principiilor leniniste, avîndu-se în vedere atragerea maselor largi populare. Partidul nostru, acordînd întotdeauna o mare importanță luptei pentru puritatea ideologiei comuniste, luptă mereu în mod hotărît împotriva ideologiei burgheze, împotriva oricăror abateri de la marxism-le- ninism. în perioada construcției desfășurate a comunismului, cînd, împreună cu dezvoltarea mai departe a economiei, se pune și sarcina formării concepției comuniste despre lume la toți membrii societății, sarcina afirmării pe plan general a moralei comuniste, partidul nostru acordă muncii ideologice o atenție deosebită.
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Folosesc prilejul că — însoțind delegația de activiști ai P.C.U.S. în frunte cu tovarășul Podgornîi — particip la această adunare, pentru a vă transmite felicitări pentru rezultatele obținute în realizarea sarcinilor puse de Congresul al III-lea al P.M.R., un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului și, personal, din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Vizita pe care delegația de partid a P.C.U.S. o face în țara noastră, cuvintele calde rostite de tovarășul Podgornîi la adresa poporului romîn și a muncii partidului nostru sînt o expresie a relațiilor de prietenie dintre partidele și popoarele noastre.Poporul romîn își exprimă deosebita satisfacție pentru marile succese obținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea partidului comunist, în înfăptuirea sarcinilor mari puse de congresele XXI și XXII pentru construirea societății comuniste. Urăm din toată inima noi succese oamenilor muncii din Uniunea Sovietică în îndeplinirea înainte de termen a a- cestor mărețe sarcini.Cele văzute de membrii delegației în scurtul timp de cînd se află în țara noastră reprezintă numai o mică parte din munca și activitatea partidului și poporului nostru. Noi ne-am străduit și ne vom strădui în continuare să le arătăm tot ceea ce doresc să vadă, ca la frați.La Brașov, oaspeții sovietici au vizitat uzinele de autocamioane și tractoare. Succesele obținute de aceste două mari întreprinderi sînt rezultate ale aplicării politicii de industrializare socialistă a țării noastre și, mai ales, de dezvoltare a ramurii construcțiilor de mașini — politică înfăptuită consecvent de partidul nostru — sînt rezultate ale muncii rodnice a clasei noastre muncitoare, a întregului nostru popor. Partidul Muncitoresc Romîn consideră că indicația lui Lenin de a pune la baza dezvoltării economiei industria grea și, in-

Construirea comunismului este opera creatoare a milioane de oameni, rodul mîinilor și rațiunii lor. Inițiativa maselor populare a stat la baza multor mișcări minunate care grăbesc mershl înainte, al societății noastre spre comunism. A- ceasta se manifestă mai ales în mișcarea întregului popor pentru munca comunistă. Ea cuprinde astăzi 23 milioane de oameni ai muncii de la orașe și sate ; unui număr de peste 6 milioane fruntași ai producției li s-a acordat de acum înaltul titlu de „udarnici ai muncii comuniste’’ ; mai mult de 2 000 de întreprinderi au cucerit dreptul de a se numi „colective ale muncii comuniste’’. „Udarnicii și colectivele de muncă comuniste — a arătat N. S. Hrușciov — sînt sprijinul partidului în lupta pentru progres tehnic, sînt, vorbind în mod figurat; stegarii mersului nostru înainte spre comunism". Ca rezultat al activității creatoare a partidului și poporului, economia țării noastre se dezvoltă furtunos. Crește avuția socială, se ridică necontenit nivelul de trai și de cultură al oamenilor sovietici, nivelul lor de conștiință comunistă. Patria noastră s-a transformat într-o uriașă putere industrială, se situează în avangarda progresului științifico-tehnic.Au fost create toate condițiile pentru realizarea cu succes a marelui țel leninist — triumful comunismului. Acum, cînd sistemul mondial al socialismului se transformă în factorul hotărîtor al dezvoltării societății umane, fiecare nou succes al Uniunii Sovietice, R. P. Romîne, al tuturor țărilor comunității socialiste apropie ziua victoriei definitive a socialismului în întrecerea economică cu capitalismul. O verigă importantă în rezolvarea acestei sarcini istorice este prietenia și colaborarea multilaterală a popoarelor țărilor socialiste, prietenie și colaborare care se dezvoltă pe temelia principiilor de nezdruncinat ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Noi, oamenii sovietici, ne mîndrim cu faptul că prietenia și colaborarea popoarelor noastre se întărește de la an la an. In prietenia cu poporul romîn. ca și cu celelalte popoare ale țărilor socialiste, oamenii sovietici văd o chezășie a realizării victorioase a marilor țeluri ale luptei pentru pace, socialism și comunism.Oamenii muncii înțeleg bine că cea mai importantă condiție a transformării cu succes în viață a planurilor construcției socialiste și comuniste este pacea în întreaga lume. Uniunea Sovietică, toate țările socialiste desfășoară permanent o luptă consecventă pentru pace. Ele pornesc de la principiile leniniste ale coexistenței pașnice și își îndreaptă eforturile lor spre rezolvarea unor asemenea importante probleme internaționale ca dezarmarea generală și totală, interzicerea armei nucleare, lichidarea rămășițelor rușinosului sistem colonial, încheierea Tratatului de pace german și, pe baza lui, rezolvarea problemei Berlinului occidental.Dar nu trebuie uitat, tovarăși, că încă nu sînt nimicite forțele impe- 

deosebi, construcția de mașini este obligatorie atît pentru țara noastră, cît și pentru fiecare țară care construiește socialismul și comunismul. Egalizarea nivelului de dezvoltare a țărilor socialiste reprezintă o condiție indispensabilă a făuririi societății comuniste. în realizarea a- cestei cerințe noi mai avem încă mult de făcut. Rezultatele obținute pînă acum constituie pentru noi un Imbold spre a munci mai bine și a depune eforturi mai mari pentru dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, întregii noastre economii naționale.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la uzinele de tractoare și de la uzinele de autocamioane — a spus în continuare vorbitorul — cunosc cu cîtă atenție, cu cită perseverență s-a ocupat conducerea partidului de organizarea producției în aceste întreprinderi pe baza tehnicii înaintate. Putem spune că rezultatele obținute pînă acum de dv., dragi tovarăși, se datoresc nemijlocit sprijinului pe care l-ați primit din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Colaborarea și întrajutorarea frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste constituie un factor important în succesele obținute de poporul nostru în construirea socialismului. Partidul nostru militează pentru dezvoltarea continuă a Colaborării între țările socialiste pe baza egalității în drepturi, a avantajului reciproc, pentru întărirea unității de nezdruncinat a țărilor comunității socialiste.Așa cum a arătat aici tovarășul Podgornîi, imperialiștii nu renunță de bună voie la pozițiile lor. Prin politica lor agresivă ei pun în pericol pacea lumii. Zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste cere unitatea de fier a lagărului socialist, a mișcării comuniste internaționale.Tovarăși,Conducerea partidului ne învață să nu ne mulțumim cu rezultatele 

rialismului. Imperialismul, condamnat de istorie la pieire, nu se oprește în fața nici unui mijloc pentru a-și prelungi existența, a îngreuna construcția socialismului. Rechinii monopolurilor capitaliste ascut încordarea internațională, sînt chiar gata să arunce omenirea în catastrofa unui război termonuclear, lucru care a reieșit cu limpezime la iveală cu prilejul recentei crize din regiunea Mării Caraibilor, Aceasta obligă Uniunea Sovietică, toate țările socialiste să-și întărească neostenit capacitatea lor de apărare. Ultimele evenimente mondiale au arătat că tocmai datorită puterii cres- cînde a lagărului socialist, forțele păcii s-au dovedit în stare să preîntîmpine un conflict mondial termonuclear, să destrame planurile criminale ale reacțiunii imperialiste. Unitatea și spiritul de luptă al poporului cuban, ajutorul militar al Uniunii Sovietice, puternicul sprijin moral și politic din partea tuturor țărilor socialiste, a tuturor popoarelor iubitoare de pace, au pus la locul ei clica militară americană. în rezolvarea crizei din Marea Caraibilor, Uniunea Sovietică, țările lagărului socialist, și-au îndeplinit cu cinste datoria lor internaționalistă față de poporul cuban, față de oamenii muncii din întreaga lume. Luînd cu- vîntul la mitingul închinat prieteniei sovieto-cubane, tovarășul N. S. Hrușciov a spus : „Este o fericire pentru toți oamenii muncii, pentru întreaga omenire, că într-o perioadă a istoriei plină de răspundere, cînd imperialismul a acumulat arme de distrugere în masă, în lume există forțe capabile să-i țină în frîu pe agresori și să bareze drumul războiului”.Dragi tovarăși,Steagul victorios al lui Marx, Engels, Lenin flutură mîndru deasupra planetei noastre. Acum o jumătate de secol acest steag lumina numai o singură țară — Uniunea Sovietică. Astăzi, acest steag este purtat cu mîini sigure din victorie în victorie de 14 țări care formează marea comunitate socialistă. Și nu există forțe în lume care să poată să clintească unitatea noastră frățească. Cu inevitabilitate istorică lumea merge spre viitorul luminos al întregii omeniri — comunismul !împreună cu poporul sovietic, cu toate țările socialiste, o contribuție demnă la făurirea acestui viitor luminos și fericit aduce și poporul romîn, sub conducerea Partidului său Muncitoresc încercat și călit în luptă, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Din tot sufletul vă dorim, scumpi prieteni, multă fericire și noi succese în muncă.Tovarăși, să ne strîngem și mai puternic mîinile șl să mergem cu pași apăsați înainte spre noi și noi izbînzi ale marii noastre cauze comune !Trăiască prietenia veșnică și indestructibilă și colaborarea rodnică între popoarele sovietic și romîn !Permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată din inimă, dragi prieteni, pentru calda primire ’ și ospitalitate.

obținute, să fim intransigenți față de lipsuri, să ne preocupăm permanent de generalizarea experienței înaintate, de introducerea noului în activitatea noastră. Studiind experiența P.C.U.S. și a altor partide frățești, partidul ne învață totodată să ținem seama de condițiile concrete și de stadiul de dezvoltare al țării noastre și să găsim formele de organizare și metodele de muncă cele mai corespunzătoare, care să asigure îndeplinirea obiectivului pus de Congresul al III-lea al P.M.R. — desăvîrșirea construirii socialismului și crearea condițiilor pentru trecerea la construirea societății comuniste.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Sîntem bucuroși că membrii delegației sovietice ne-au împărtășit la rîndul lor din experiența Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Noi căutăm să le arătăm ceea ce am realizat și realizăm în țara noastră în construirea socialismului, prin munca întregului popor, sub conducerea partidului.Considerăm că un asemenea schimb de experiență și de păreri reprezintă o contribuție de preț la întărirea pe mai departe a prieteniei frățești care leagă popoarele și partidele noastre, întregul lagăr socialist.îi rugăm pe membrii delegației de activiști ai P.C.U.S. să povestească acasă ce au văzut în țara noastră, cum muncesc partidul și poporul nostru, să redea sentimentele de prietenie pe care le nutresc oamenii muncii din Romînia față de popoarele Uniunii Sovietice și să transmită cele mai bune urări tuturor comuniștilor, întregului popor sovietic în lupta pentru victoria comunismului 1în încheiere, dragi tovarăși, vă doresc încă o dată, în numele conducerii partidului, noi succese în îndeplinirea sarcinilor în toate domeniile de activitate.

în preajma convorbirilor 
recapitulative în cercuriLa Comitetul orășenesc de partid Suceava, la Cabinetul regional, în organizațiile de bază din întreprinderile orașului, sînt în toi pregătirile pentru încheierea anului școlar în învățămîntul de partid. Biroul comitetului orășenesc a încredințat unui număr de 60 de activiști de partid, de stat și din economie sarcina de a ajuta birourile organizațiilor de bază să pregătească încheierea anului școlar în învățămîntul de partid ; secretarilor și altor membri ai comitetului orășenesc li s-au dat în grijă diferite organizații de bază, unde vor prezenta expuneri în fața cursanților și vor da consultații referitoare la principalele probleme din programa de învățămînt, vor asista la convorbirile recapitu lative.Programul pregătirii propagandiștilor în vederea închiderii a- nului școlar cuprinde expuneri și consultații cu privire la problemele fundamentale ale învățăturii mar- xist-leniniste, la problemele cele mai actuale ale politicii partidului și ale vieții internaționale, ale luptei popoarelor pentru pace, democrație și progres social. Primele expuneri și consultații au fost prezentate de tov. Gh. Moroșan, prim-secretar al Comitetului orășenesc, N. Iliuță și Al. Bernștein, secretari ai Comitetului orășenesc, de lectori ai comitetului regional de partid.Merită subliniat faptul că participarea nemijlocită a membrilor biroului Comitetului orășenesc la îndrumarea învățămîntului de partid nu este o acțiune temporară. Periodic, secretarii și ceilalți membri ai biroului orășenesc țin expuneri și informări în fața propagandiștilor, dau consultații, controlează desfășurarea învățămîntului în cercuri. în felul acesta desfășurarea muncii de propagandă este cunoscută, în primul rînd, din constatările proprii, nu din rapoarte și dări de seamă, ajutorul în lămurirea problemelor mai puțin înțelese este dat imediat, discuțiile din se- minarii și convorbirile sînt orientate spre o mai strînsă legătură cu viața. Constatînd cu cîteva luni în urmă deficiențe în ce privește desfășurarea învățămîntului la Complexul de valorificare superioară a lemnului și la Nodul C.F.R. Suceava, Comitetul orășenesc de partid a inițiat analizarea muncii de propagandă de către comitetele de partid

însemnări pe teme 
de partid

Pe scurt IMN TOATA TARA
pregătiri pentru campania 

DE RECOLTARE. S.M.T.-urile din re
giunea Dobrogea acordă o atenție deose
bită pregătirilor pentru campania de re
coltare. Organizînd bine munca, S.M.T. 
Mircea Vodă, Remus Opreanu șl al
tele au terminat repararea și revizui
rea tuturor mașinilor agricole ce vor lu
cra in campania de vară. Mult avansate 
cu reparațiile mașinilor slnt și S.M.T. 
Topolog, Topraisar, Sibioara, Chirno- 
geni etc.

PENTRU CEI MICI. In vederea Zi
lei copilului, la întreprinderea industria 
locală Ghimbav s-a început confecțio
narea a peste 10 noi sortimente de ju
cării din burete de silon. Din același 
material se mai confecționează rochițe 
pentru păpuși, poșete și pălării de plajă. 
Primele cantități din noile produse au și 
luat drumul unităților comerciale.

LA CULESUL CIREȘELOR. Gospo
dăriile colective diu Leordenl, To- 
poloveni, Priboeni și Călinești, re
giunea Argeș, posedă întinse livezi 
de pomi între care și supraiețe mari 
cu cireși. A venit vremea culesului 
cireșelor. De cîteva zile, colectiviștii 
din unitățile amintite culeg de zor 
cireșele pe care le expediază ps 
piețele Capitalei și orașului Pitești.

AU TERMINAT ÎMPĂDURIRILE. 
Silvicultorii suceveni au avut de împă
durit în această primăvară o suprafață 
de 6 900 ha. Ca urmare a bunei orga

de aci ; aplicarea măsurilor adoptate cu acest prilej a dus la înlăturarea unora din lipsurile constatate. Evident, în perioada care a mai rămas pînă la închiderea învățămîntului de partid și în viitorul an școlar vor trebui continuate eforturile pentru ridicarea nivelului propagandei.Rezultate bune a dat perseverența cu care Comitetul orășenesc și Cabinetul regional de partid au realizat prevederile programului a- nual de pregătire teoretică, metodică și de cultură generală a propagandiștilor. Lecțiile, expunerile, se- minariile despre unele din problemele fundamentale ale învățăturii marxist-leniniste, ale politicii partidului nostru s-au îmbinat cu informări cu privire la sarcinile actuale ale organizațiilor de partid din oraș și cu consfățuiri metodice., care au prilejuit un schimb de experiență între propagandiști referitor la metodele folosite spre a realiza in cursul convorbirilor o legătură organică între tezele teoretice și sarcinile practice ale cursanților. Interesul stîrnit de vizionarea în colectiv a filmului „Lupeni 29" și de vizitarea cu cîteva zile în urmă, de către propagandiști, a Combinatului de industrializare a lemnului și a Combinatului de celuloză (cu care prilej directorii celor două mari întreprinderi au prezentat informări asupra organizării producției) — subliniază necesitatea ca asemenea acțiuni să devină mai trecvente. Dezvoltînd experiența dobîndită, ar trebui ca în viitor să se manifeste mai mult spirit inventiv și tenacitate în folosirea unei game largi de manifestări menite să îmbogățească cunoștințele propagandiștilor : dezbateri teoretice, simpozioane, recenzii, seri de întrebări și răspunsuri, întîlniri cu activiști de partid și conducători de întreprinderi și unități agricole socialiste.Anul școlar care se încheie a consemnat pași înainte în domeniul ridicării nivelului învățămîntului de partid la Suceava. De felul in care Comitetul orășenesc, organizațiile de bază vor asigura desfășurarea convorbirilor recapitulative și pregătirea din timp a viitorului an școlar depinde ca acesta să marcheze noi progrese în îmbunătățirea învățămîntului de partid, in creșterea eficienței sale practice.
TUDOR OLARU

nizări a muncii, asigurării materialului 
siiditor etc., ei au reușit să încheie cam
pania de împăduriri din primăvara a- 
ceasta. Pe versantele munților și pe văile 
Moldovei, Sucevei și Șiretului au fost 
împădurite 7 005 ha. O contribuție în
semnată au adus-o brigăzile de tineret 
și cetăfenii, care au împădurit prin 
muncă patriotică 1 055 ha și au econo
misit astfel aproape 1 000 000 lei.

NOI UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM. în comunele Nehoiu, 
Podu Vadului și Poiana-Cîmpina, regiu
nea Ploiești, s-au dat în folosință în ul
timul an magazine universale dotate cu 
mobilier modern. Anul acesta au fost 
reamenajate alte peste 20 unități de des
facere printre care librăriile din Răzvad 
și Comarnic, magazinul cu articole de 
menaj de la Filipeștii de Tîrg. în aceste 
magazine, ca și în alte 130 unități ale 
cooperației de consum, vînzarea mărfu
rilor se face cu autoservire sau cu ex
punere deschisă.

INSILOZEAZÄ FURAJE. Pentru a 
asigura animalelor baza furajeră nece
sară pe timpul perioadei de stabulație, 
colectiviștii din Hălchiu, raionul Sf. 
Gheorghe, au semănat pe lîngă alte cui. 
turi secară furajeră în amestec cu bor- 
ceag, pe o suprafață de 120 ha ; recolta 
de pe 30 ha se va opri pentru sămînță, 
iar restul de 90 ha se va cosi și însiloza. 
Colectiviștii au și început însilozarea fu
rajelor. Ei au însilozat pînă acum can
titatea de 350 tone masă verde.
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S C î N T E I A
COMUNICAT

cu privire la cea de-a treia întîlnire 
a reprezentanților Comitetelor 

pentru colaborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele balcanice

(Urmare din pag. I-a)securitatea popoarelor, constituie 
o contribuție efectivă la eforturile în vederea dezarmării generale.Participanții la întîlmre reafirmă atașamentul Comitetelor pentru colaborare balcanică față de ideea creării unei zone a păcii, fără arme nucleare, în regiunea Balcanilor și a mărilor învecinate și vor acorda tot sprijinul acțiunilor menite să traducă în practică această idee.Dezvoltarea în viitor a prieteniei și colaborării între popoarele balcanice constituie un factor important pentru menținerea și consolidarea păcii în regiunea Balcanilor, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și a bunei vecinătăți.în cursul discuțiilor s-a constatat că există numeroase posibilități în măsură să stimuleze noi ini-

țiative îndreptate spre dezvoltarea colaborării interbalcanice, în domeniile economic, comercial, cultural, științific, sportiv etc.Comitetele pentru colaborarea balcanică vor sprijini și în viitor inițiativele și acțiunile guvernelor, organizațiilor în domeniile economic, comercial, cultural, științific și în alte domenii, menite să asigure coexistența pașnică și colaborarea între popoarele balcanice, pentru transformarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii, fără arma atomică și unde să înflorească pacea și prietenia între popoare.Fiecare dintre Comitete este însărcinat să prezinte textul acestui comunicat guverhului său.Cea de-a IV-a întîlnire a Comitetelor pentru colaborare balcanică va avea loc în 1964 la Belgrad.

Studenții Institutului politehnic din Cluț se preg ătesc intens pentru apropiatele examone. în biblio
teca Institutului el au la dispoziție peste 100 000 de lucrâri științifice, tehnice șl politice, pe lingă nume
roase cursuri și reviste de specialitate. (Foto : A. Cartojan)

Recepție în cinstea participanților la întîlnirePreședintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, Ion Cozma, a oferit miercuri seara, la restaurantul din pădurea Bă- neasa, o recepție în cinstea participanților la întîlnirea reprezentanților Comitetelor pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele balcanice.Au luat parte Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor ex-

terne, acad. Mihail Ralea, președintele Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, acad. Tudor Vianu, secretarul general al Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., academicieni și alți oameni de știință și cultură.Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă. (Agerpres)

Primirea de către Avram Bunaciu 
a vicepreședintelui Prezidiului 

Adunării Populare a R. P, Bulgaria Miercuri la amiază Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a primit pe Nicolai Gheorghiev, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, cu ocazia vizitei acestuia în țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă prietenească, a luat parte Ivan Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București., (Agerpres)

INFOR
Secretarul general al Asociației Inter

naționale a Universităților, H. M. R. Ke
yes, a vizitat, în ultimele zile, localită
țile Sinaia, Brașov și Iași.

La Iași a fost oaspetele Universității 
„Al. I. Cuza“, unde l-au primit condu
cători ai Universității și cadre didactice. 
După înapoierea în Capitală, H. M. R. 
Keyes a vizitat miercuri dimineață Fa
cultatea de filologie și Biblioteca Aca
demiei R. P. Romîne.

★
Miercuri dimineața, delegația Consi

liului General al Sindicatelor din Japo
nia (SOHYO) condusă de Masao Yokote, 
secretarul general al SOHYO din Osaka,

Sesiune de comunicări științifice
Astăzi, în sala mică a Palatului 

R. P. Romîne încep lucrările celei 
de-a III-a sesiuni de comunicări știin
țifice a Institutului de cercetări chi
mico-farmaceutice dirl cadrul Ministeru. 
lui Industriei Petrolului și Chimiei. Vor 
fi prezentate peste 120 de comunicări 
și referate științifice, care vor oglindi 
contribuția adusă în ultimii doi ani de

colectivul acestui institut la dezvoltarea 
industriei noastre chimico-farmaceutice. 
în afară de cercetători ai institutului, 
la sesiune vor face expuneri medici și 
chimiști din clinici și spitale, care au 
verificat eficacitatea terapeutică a me
dicamentelor realizate de institut.

(Agerpres)

TIRI CULTURALE

MÂȚII
care se află în țara noastră, a făcut o 
vizită la Consiliul Central al Sindica
telor din R. P. Romînă. Oaspeții japo
nezi au fost primiți de Ion Cotoț și 
Ludovic Csupor, secretari ai C.C.S., și 
de activiști ai Consiliului Central al Sin
dicatelor. întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

In secția de monta] a întreprinderii mecanice din Roman. Se verillcă 
utilajul destinat sectorului de Industrializare a lemnului.

(Foto î Agerpres)

® In cadrul marilor manifestări cul
turale recomandate de Consiliul Mondial 
ai Păcii miercuri după-amiază a avut loc 
la Conservatorul de muzică din Iași o 
manifestare prilejuită de împlinirea a 150 
de ani de la nașterea compozitorului 
Richard Wagner. Despre viața și opera 
lui Richard Wagner a vorbit prof. Petre 
Botezatu, Au urmat exemplificări 
discuri și pe bandă 
creația iul Wagner.
• La Cluj a avut 

științific organizat 
„Babeș-Bolyâi”. Au participat cadre di
dactice și oameni de știință de la facul
tățile de matematică, fizică, chimie și 
științele naturii. Academicienii Tiberiu 
Popovlcl și Ștefan Peterfi, profesorii Ion 
Ursu și Constantin Macarovici, membri

pe
dă magnetofon din

loc un simpozion 
de universitatea

corespondenți ai Academiei R. P. Rorhîne, 
au prezentat comunicări privind direcțiile 
de dezvoltare ale stiintei moderne.

* La începutul lunii iunie orchestra 
„Barbu Lăutaru” a Filarmonicii de stat 
„George Enescu” va întreprinde un tur
neu prin tară. Condusă de Ionel Budiș- 
teanu, orchestra va prezenta concerte de 
muzică populară romînească la Caracal, 
Craiova, Tg. Jiu, Petroșani, Petrila, Lu- 
peni, Vulcan, Hațeg, Oțelul Roșu, Călan, 
Hunedoara, Blaj, Tîrnăveni, Copșa Mică, 
Ocna Sibiului, Cisnădie, Sibiu etc. So
liști : Angela Moldovan, Ana Ispas, Ion 
Cristoreanu, Vlad Dionisie ș.a.

• La Iași a avut loc miercuri seara 
premiera spectacolului de circ si varietăți 
„Stelele Budapestei", prezentat de „rtlști 
din R. P. Ungară.

Sckitnk de experiență

Consiliul sindicatelor din construcții- 
București și Direcția generală construc- 
ții-montaje a Sfatului popular al Capi
talei au organizat ieri un schimb de 
experiență pe tema folosirii cofrajelor 
glisante la construcțiile de locuințe. 
Schimbul de experiență, la care au par
ticipat cadre din conducerea întreprin
derilor de construcții și a șantierelor, 
proiectanți și constructori din Capitală, 
a avut loc pe șantierul Dimitrov-Chiris- 
tigii al I.C.M. nr. l-șantier unde se ri
dică, cu ajutorul cofrajelor glisante, 4 
blocuri cu 10 etaje, avînd 132 aparta
mente fiecare.

La 28 mai, Ion Agîrbiceanu, unul din marii prozatori ai literaturii noastre, a încetat din viață. Moartea a curmat o activitate creatoare de peste șase decenii, ale cărei roade s-au cristalizat în mai bine de 80 de volume: schițe, povestiri, romane, ce au impus definitiv în conștiința cititorilor imaginea unui scriitor apropiat celor mulți.Ion Agîrbiceanu s-a născut la 19 septembrie 1882, într-o familie de țărani ardeleni din Cenade, sat evo
cat adeseori în literatura sa. A învățat la Blaj și Budapesta.Din primele scrieri, Agîrbiceanu se definește ca un prozator orientat către viața poporului. Volumul „De la țară“ reunește povestiri în cuprinsul cărora se desfășoară tablouri din lumea satului ardelean, se conturează figuri cuceritoare de oameni simpli.Desăvîrșindu-și treptat cunoașterea în adîncime a realității în mijlocul căreia trăia, scriitorul a creat o amplă frescă a vieții satului și o- rasului ardelean de la sfîrșitul veacului trecut și din primele decenii ale secolului nostru. Cu deosebită forță realistă este zugrăvită în opera lui Ion Agîrbiceanu existența chinuită a țăranilor săraci și a minerilor din Munții Apuseni. Compasiunea pentru cei apăsați, obidiți, constituie nota fundamentală a scrisului lui Ion Agîrbiceanu. Opere ca „în întuneric”, „Arhanghelii”, „Popa Man”, „Spaima”, „Chipuri de ceară”, „Dezamăgire” ș.a. sînt străbătute de o fierbinte pulsație umanitară ; în paginile lor se dezvăluie a- lese însușiri morale ale oamenilor din popor.în zugrăvirea artistică veridică a realităților transilvănene, Ion Agîrbiceanu aduce o notă personală caracterizată îndeosebi prin suflul liric de care este străbătută proza sa. Marele scriitor este un inspirat evo-

Academla 
Republicii Populare Romîne

câtor al naturii meleagurilor ardelene, pe care o înfățișează original în ce are specific și un .pasionat iubitor al creației populare.După eliberare, Ion Agîrbiceanu s-a atașat cu entuziasm luptei poporului romîn pentru o viață nouă, pentru socialism. El și-a exprimat a- deziunea fierbinte la opera constructivă a regimului democrat-popular, mîndria pentru înfăptuirile revoluționare ale poporului. Spunîn- du-și cuvîntul în numeroase probleme ale literaturii noastre actuale, el a împărtășit cu căldură scriitorilor tineri bogata sa experiență de prozator.întotdeauna, Ion Agîrbiceanu a fost pătruns de credința în misiunea educativă a literaturii, a subliniat însemnătatea reflectării artistice a realității contemporane — sursa cea mai generoasă de inspirație.Puțin apreciat în trecut de către critica oficială, Ion Agîrbiceanu s-a bucurat în anii regimului democrat- popular de toată cinstirea cuvenită unui scriitor de seamă. Operele sale apărute înainte de eliberare, din care s-au tipărit în anii noștri numeroase ediții noi, culminîrid cu a- ceea — masivă — a Operelor, în curs de publicare, ca și cărțile care au văzut lumina tiparului după 23 August 1944 („File din cartea naturii", „Faraonii“ ș.a.), i-au cîștigat dragostea maselor largi de cititori.în semn de prețuire a operei și bogatei sale activități, lui Ion Agîrbiceanu i s-au conferit înalte distincții ale statului nostru și a fost ales membru al Academiei Republicii Populare Romîne.Literatura noastră pierde în Ion Agîrbiceanu un talent viguros și o nobilă conștiință scriitoricească. A- mintirea lui Ion Agîrbiceanu va r£- mîne vie în conștiința cititorilor, care prețuiesc în el pe unul din marii făuritori ai literaturii noastre.Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Romînă

Campionatele europene de bor
MOSCOVĂ 29 (Agerpres). — Cu re

uniunea de aseară s-au încheiat „opti
mile’’ de finală ale campionatelor euro
pene de box. Pentru sferturile de finală 
care programează astăzi primele două 
reuniuni (una dimineața, iar cealaltă sea
ra), s-au calificat 80 de boxeri din ce! 
133 înscriși în campionate. Cel mai mare 
număr de calificați îl are echipa U.R.S.S., 
prezentă cu toți cei 10 componențl. Echi
pa R, P. Romîne are în „sferturi" 8 bo
xeri : C. Ciucă, N. Puiu, A. Olteanu, V, 
Mirza, V. Badea, I. Monea, $t. Cojan și 
V. Mariuțan. In reuniunea de aseară, ita
lianul Sabri a obținut decizia .ia puncte în 
fața tînăriilui nostru reprezentant Flores

După Festivalul cinematografic de la Cannes

Pătrașcu (semiușoară), Campionul euro
pean al cat. semimljlocii Tamulis 
(U.R.S.S.) l-a scos din luptă în rundul doi 
pe englezul Ralph Charles. Campionul 
olimpic Nemecek (R, S. Cehoslovacă) l-a 
Învins la puncte pe Dieter (R.F.G.) Alte 
rezultate înregistrate ! cat. semiușoară ! 
Kajdi (R.P.U.) b.p. Cotot (Franța) , Grud- 
zien (R.P.P.) b.p. Sullivan (Anglia) t Nl- 
kanorov (U.R.S.S.) b.ab. Kucéra (R.S.C.) i 
semimijlocle : Guse (R.D.G.) b.p. Hajek 
(R.P.P.).

în reuniunile de astăzi, Ciucă (muscă) 
se va intîlnl cu finlandezul Parvalin, 
A. Olteanu (pană) va primi replica sco
țianului Armstrong, V. Badea (mijlocie 
mică) va încrucișa mănușile cu iugôslayul 
Vrarijesevici, iar Șt. Cojan (semigrea) vă 
avea ca adversar pe campionul sovietic 
Dan Pozdniak.

Succesul filmului „Godin“

★Pentru organizarea funeraliilor a- cademicianului Ira Agîrbiceanu s-a constituit o comisie formată din acad. Iorgu Iordan, acad. Mihai Be-
★niuc, acad. Zaharia Stancu, Nagy Istvan, membru corespondent pl Academiei R. P. Romîne, și Aurel Rău.
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înfîlnirea și întrecerea deosebit 
de interesantă a cineaștilor dintr-un 
mare număr de țări — găzduită la 
Cannes între 9 și 24 mai, în cadrul 
celui de-al 16-lea Festival Interna
țional al Filmului — continuă să 
preocupe presa iranceză și străină 
si principalele cercuri artistice și 
producătoare ale cinematografiei 
mondiale. După părerea celor mai 
mulți comentatori, aceste ecouri pro
funde ?i diverse ce urmează palma
resului de la Cannes se dațoresc, 
spre deosebire de anii precedenți, 
nu atît prezenței unor
mai mari sau mai mici, cît sem
nificativei competiții și 
țări de concepții despre arta și 
tehnica filmului contemporan desfă
șurată în timpul festivalului și care 
a comportat vizionări, dezbateri și 
conferințe internaționale pe margi
nea filmelor de lung metraj și docu
mentare, a filmelor pentru tineret, 
pentru televiziune și, paralel, în ju
rul problemelor scenariului, muzicii 
și presei cinematografice, a indus
triei și comerțului mondial de filme. 
Dezvoltarea acestor multiple contac
te a dus la faptul nou. temarcat de 
„veteranii" presei cinematografice, 
că anul acesta profesionalismul fes
tivalului a cîștigat sensibil în pon
dere față de latura publicitară, ceea 
ce a atras, chiar pe parcurs, crește
rea numărului personalităților pre-, 
zente în orașul mediteranian.

încă din primele seri, publicul a 
putut remarca, nu fără o anumită 
îngrijorare, că majoritatea filmelor 
prezentate In concurs sau în afara 
concursului, ' oglindeau o tendință 
marcată spre arta violentă, brutală 
și dezumanizantă, profesată actual
mente de o serie de cineaști occi
dentali; cronicile cinematografice în
cepuseră să înregistreze, cu amară 
ironie, numărul morților, răniților și 
al bolnavilor incurabili ce se perin
dau pe ecranul sălii festive. O tris
tețe fără ieșire se degaja și din une
le filme de o altă factură — semnate 
de ctțiva regizori tineri — filme în 
care se făceau simțite anumite ten
dințe de protest și critică socială, dar 
care în general erau absconse, pre
tențios inovatoare, sensul, ideile fiind 
prea ușor pietrificate în simboluri 
impenetrabile. Formalismul experi. 
ențelor de această factută a fost, cu

MIHNEA GHEORGHIU

vedete

confiun-

destulă energie, respins de marea 
majoritate a participanților. în sfîr- 
șit, o a treia categorie de filme — 
cele conținînd idei și caractere în
suflețite de speranță și noblețe u- 
niană și realizate cu o grijă reală 
față de limbajul nou și atîț de ex
tensibil al arfei cinematografului — 
au fost și acelea care au reținut a- 
tenția generală și pînă la urmă s-au 
itnpus ca singurele valori autentice 
ale festivalului. Cele trei direcții ob
servate și considerate de toată lu
mea ca iiind corespunzătoare unor 
concepții artistice și filozofice dis
tincte și unor poziții bine conturate 
într-o complexă luptă de idei, con
fruntarea lor au dinamizat schimbul 
de opinii prilejuit de această tradi
țională întîlnire a cineaștilor. Con
cluzia firească a fost îmbucurătoa
re : cinematograful fără mesaj ome
nesc a primit o replică hotărîtă și 
convingătoare.

în această atmosferă, programa
rea galei romînești cu Codin, în sea
ra zilei de 14 mai, deci în plină des
fășurare a competiției, a stîrnit un 
mare interes reprezentînd, după afir
mația ziarului „Le Monde”, „un ră
gaz omenesc minunat într-un festi
val dedicat groazei și nebuniei". A- 
daptarea cinemaiogratică a roma
nului lui Panait Istrati, filmată inte
gral la fața locului, sub bagheta 
poetică a regizorului Henri Colpi — 
într-o coproducție romîno-franceză, 
cu artiști și tehnicieni din cele două 
țări — aducea la Cannes povestea 
simplă și zguduitoare a hamalului 
brăilean pe care lumea brutală a 
banului nu l-a lăsat să fie om pînă 
la capăt, tăindu-i firul vieții tocmai 
atunci cînd inima lui se pregătea să 
bată pură și bună ca inima unui co
pil și profund ca pulsul viu al ape
lor Dunării. Sala era plină pînă la 
refuz cînd crainicul a anunțat nu
mele țării participante și titlul filmu
lui. După primele secvențe au iz
bucnit aplauze puternice. Apoi a- 
plauzele s-au repetat tumultuos, în- 
cununînd finalul cu o adevărată ma
nifestație de simpatie care a conti
nuat pe scările Palatului festivalu
lui, în lumina orbitoare a flash-uri- 
lor fotografilor, prin bateriile cărora

micul nostru actor Răzvan Petrescu 
Înainta, de mină cu Colpi.

A doua zi, presa franceză și pos
turile de radio Paris și Monte Carlo 
au salutat succesul pe care Agenția 
France Presse, rezumînd părerile 
majorității absolute, îl consem
na sub titlul : -„Toată critica filmu
lui romînesc este entuziastă’... O 
serie de cronicari cunoscuți au pro
pus „Codin’ pentru Marele Premiu 
al Festivalului. Au uimat interviuri, 
fotografii, propuneri de noi contracte 
pentru filmul romînesc. Henri Colpi, 
acest înzestrat profesionist al artei 
cinematografului (distins acum doi 
ani cu „Palme d’Or" pentru filmul 
„Absență îndelungată"), a subliniat 
contribuția creatorilor și tehnicieni
lor romînî la realizarea lui „Codin’ 
și sprijinul neprecupețit acordat de 
autoritățile și populația locală echi
pei franco-romîne de filmare.

Datorăm cititorilor și cîteva im
presii de la distribuirea premiilor. 
Se știe că filmul „Codin'1 a primit 
două premii („Cea mai bună adap
tare cinematografică“ și „Premiul 
pentru tehnica filmului“). Publi
cul prezent la gala de închide
re șl-a manifestai prompt ati
tudinea față de filmele premiate, a- 
plaudînd. păstrînd tăceri semnifica
tive sau chiar exprimindu-și deza
probarea prin fluierături. în cazul 
filmului nostru, atunci cînd ne-am 
urcat pe tribuna oficială — Iar 
Jeanne Moreau ne-a felicitat în 
numele juriului înmînînd regizorului 
diploma — sala festivalului de la 
Cannes, ridicată în picioare, a o- 
vațional cu putere, scandînd în cor 
Co-dln, Col-pi, Co-din, minute în șir, 
in timp ce drapelul de stat al R.P. 
Romîne, purtat de un tînăr sportiv 
provensal, s-a desprins simplu și 
maiestuos, pentru salut, din frontul 
de mătase al celorlalte țări chema
te la rampa festivalului.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
legate de prezența Romîniei la al 
16-lea Festival Internațional ai Fil
mului de Ia Cannes. Cinematografia 
este o „artă în mers", iar pentru 
noi, lucrătorii ei, artiști și tehnicieni 
o confruntare internațională de a- 
semenea proporții reprezintă, fără 
îndoială, prilejul unor multiple con
cluzii și învățăminte pentru munca 
noastră în viitor.

Fotbal
IAȘI (coresp. „Scânteii"). — în pri

mul său joc internațional din acest an, 
formația ieșeană de fotbal C.S.M.S. a 
întîlnit echipa Cerro Montevideo din 
Uruguay. Practicînd un joc frumos și 
eficace fotbaliștii ieșeni și-au depășit 
net adversarii : 4—0 (0—0).

ir
Ieri după-amiază, componenții lotului 

reprezentativei de fotbal a R. P. Romîne 
au făcut un ultim antrenament înaintea 
plecării la Chorzow, unde duminică 2 
iunie va întîlni échipa R. P. Polone. For
mația care ne va reprezenta în acest 
meci va fi alcătuită din următorii jucă- 
tôri care părăsesc Capitala în cursu) di
mineții de astăzi : Datcu și Haidu Carol 
portari : Popa. Nunweiller III, Ivan, 
Greavu și C. Dan fundași i Jenei, Nun- 
wéiller IV, Koszka, Petru Emil, mijlocașii 
Pircălab, Varga, Constantin, Pavlovicf, 
Manolacbe, Raksi și Haidu Iullu Înaintași.

★
Miercuri s-au tras la sorti sferturile de 

finală ale „Cupei R. P. Romîne’’ la fot
bal. Meciurile se vor desfășura la 26 iu
nie. pe terenuri neutre, după cum urmea
ză : Știința Timișoara — C.S.M.S. Iași i 
Steaua sau Rapid — Minerul Baia Mare i 
Progresul București — Siderurgistul Ga
lați ; Dinamo București — Petrolul Plo
iești.

★
Peste 20 000 de spectatori au urmărit 

ieri în nocturnă la Belgrad jocul interna
tional de fotbal dintre echipele de tineret 
ale Iugoslaviei si Angliei. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 4-2 (3-2). E- 
chipa Angliei va sosi astăzi la București, 
în vederea jocului pç care-l va susține 
duminică cu echipa de tineret a R. P, 
ROmine.

are 
de 

din

în cîteva rînduri
SCRIMA. în orașul Karlov! Vary 

loc un mare turneu internațional 
scrimă la care participă trăgători
R.P. Romînă. R.D. Germană și R.S. Ceho
slovacă. Proba de spadă a fost cîștigată 
de campionul romîn Ștefan Haukler. El 
a învins în turneul final cu 5—3 pe Pol 
(R.S.C.), cu . 5—4 pe Dumke (R.D.G.) și 
cu 5—0 pe Troharj (R.S.C.).

La floretă, victoria a revenit sporti
vului romîn Tănase Mureșanu. Pe locu
rile următoare s-au clasat Raschke 
(R.D.G.) și Szirola (R.S, Cehoslovacă).

HANDBAL. La Sibiu s-a încheiat prima 
parte a turneului final al campionatului 
republican masculin de handbal in 7, 
Steaua a învins cu 8—6 (5—4) pe Di
namo București, campioana țării, iar Di
namo Brașov a întrecut cu 15—10 (4—.5), 
pe C.S.M. Reșița, în clasament conduce 
Steaua cu 6 puncte, urmată de Dinamo 
București (4 puncte), Dinăino Brașov (2 
puncta) il C.S.M. Reșița (zero puncte),

Scopul vizitei lui Luns la WashingtonWASHINGTON 29 (Agerpres). - Ministrul afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns care face o vizită în Statele Unite după ce a participat la reuniunea Consiliului ministerial NjA.T.O. la Ottawa, a avut marți o întrevedere cu președintele Kennedy.Luns a declarat presei că a discutat cu președintele Statelor Unite probleme legate de situația economică a Europei occidentale, în special relațiile Pieței comune cu țările care nu sînt membre ale acestui organism, precum și probleme legate de planul american de creare a unor forțe nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O. în această ultimă problemă, a spus ministrul de externe olandez, există aspecte „extrem de complexe" și, după ■părerea sa, nu va fi posibilă crearea unpr asemenea forțe înainte de cel puțin trei ani.După cum reiese din relatările agenției France Presse, declarațiile lui Luns lasă să se întrevadă că guvernul olandez nu sprijină pe deplin planul american. De altfel, Luns însuși nu a putut afirma că la

recenta sesiune de la Ottawa s-ar fi manifestat „entuziasm" față de proiectul Washingtonului de creare a forțelor nucleare multilaterale. In schimb, el a arătat că guvernul olandez a adoptat „o atitudine prudentă" în această problemă și a adăugat că reprezentanții guvernelor danez și norvegian „s-au declarat mulțumiți de situație așa cum se prezintă acum" și deci nu s-au arătat dornici să grăbească crearea forțelor respective.
O problemăWASHINGTON 29 (Agerpres). - Revista americană „Foreign Affairs” a publicat un articol în care, refe- rindu-se la ineficacitatea programului „Alianța pentru progres", preconizat de guvernul S.U.A., descrie situația alarmantă din diferite centre urbane ale Americii Latine.în articol se arată că majoritatea populației din țările Americii Latine nu are locuințe sau locuiește în cocioabe și case insalubre, suprapopulate. Cu toate acestea nu se

Proteste împotriva bazelor 
militare străine in OkinawaTOKIO 29 (Agerpres). — Partidul popular din Okinawa a dat publicității o declarație de protest împotriva transformării acestei insule japonez*?,. ocupate de americani, într-o bază nucleară a S.U.A. din Extremul Orient. In declarație se arată că, în ciuda protestelor întregului popor japonez, S.U.A. continuă sa transforme . Okinawa într-o bază nucleară, într-un cap de pod pentru înăbușirea mișcării naționale de eliberare din țările A- siei.

sociaSă acutăîntreprinde aproape nimic pentru rezolvarea acestei grave probleme sociale. De pildă, în Bolivia, unde la orașe se simte în prezent lipsa a peste 100 000 de case, au fost construite în perioada 1956—1961 numai 1 000 de apartamente. în Brazilia, în mediul urban, e nevoie de 2—3 milioane de apartamente noi, în Argentina de circa 500 000 apartamente, iar în Chile de peste 500 000 de apartamente.
Conținutul „experienței“ Moro

O etapă a crizei de guvern, deschisă 
în Italia prin demisia cabinetului Fan
fani, s-a încheiat la 25 mai, cînd. Aldo 
Moro, secretarul partidului democrat- 
creștin, a primit însărcinarea de a în
cepe consultările pentru formarea nou
lui guvern. Din prima clipă, el a expus 
liniile generale în baza cărora îșl va în
deplini misiunea. După ce a arătat că, 
potrivit vederilor sale, majoritatea de 
care va dispune guvernul în parlament 
trebuie să fie formată, ca și pentru gu
vernul precedent, din deputății parti
delor democrat-creștin, social-democrat 
și republican, precum șl din cei aparți- 
nînd partidului socialist al lui Nenni, 
Moro a făcut următoarea precizare: „Nu 
trebuie să existe nici un echivoc asu
pra delimitării nete a majorității la 
dreapta șl la stingă, asupra raporturilor 
cu partidul comunist față de care ati
tudinea noastră de opoziție netă este 
cunoscută".

Din cuvintele citate, ca și din restul 
declarației lui Moro, reiese clar că, prin 
introducerea secretarului partidului de
mocrat-creștin în cîmpul acțiunii guver
namentale, cercurile conducătoare ale 
acestui partid încearcă să ignoreze re
zultatele alegerilor parlamentare din 28 
aprilie, care — după părerea quasiunani- 
mă a observatorilor politici — au mar
cat o reală deplasare spre stînga a 
corpului electoral. Sub eticheta men
ținerii unei formule guvernamentale 
zise de centru-stînga, se intenționează să 
se obțină, de fapt, o deplasare spre 
dreapta a politicii guvernamentale. La 
baza unui guvern alcătuit după 
aceste principii s-ar găsi, după cum 
a spus Moro însuși, „fidelitatea față 
de alianța atlantică“ în exterior. In in
terior, ar fi vorba de amînarea fără ter
men a oricăror măsuri economice și po
litice cu conținut progresist, cum sînt 
organizarea regiunilor administrative și 
mult așteptata înfăptuire a reformei a- 
grare. Condiția esențială pentru alcătui
rea unui guvern cu un astfel de pro
gram este — și Moro recunoaște fățiș 
— atragerea mai departe a partidului 
socialist pe calea scindării politice a 
clasei muncitoare, respectiv a izolării și 
ruperii sale de partidul comunist.

Că acesta este scopul urmărit prin 
„experiența“ Moro, cum i s-a spus în 
presă, o dovedește, printre altele, reac
ția aproape entuziastă a cercurilor po
litice și a ziarelor de dreapta față de 
însărcinarea dată secretarului partidului 
democrat-meștin. „Începutul este hun, 
a scris .„Carrière della. Sera“ din Mi
lano. Moro este omul de care era ne
voie, pentru că nu trebuie să uităm că 
este meritul sau că a oprit sau a îm
piedicat anumite initiative ale guvernu
lui precedent.“. Ziarul marilor moșieri 
„II Resta del Carlino" consideră că de-

Corespondență 
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clarațlile lui Moro „sînt mai mult de- 
cît liniștitoare“.

Care este, în această fază a crizei de 
guvern, atitudinea partidului socialist ? 
După întrevederea cu Moro, Nenni a 
declarat că „sarcina primului ministru 
desemnat este departe de a fi simplă“. 
„Practic, tratativele trebuie reluate de 
la punctul zero", a adăugat el, făcînd 
prin aceasta aluzie la precedentele an
gajamente luate de conducerea demo- 
crat-creștină în epoca formării guvernu
lui Fanfani și rămase în cea mai mare 
parte neîndeplinite. Partidul socialist 
este supus unor mari presiuni contra
dictorii. Cercurile de dreapta democrat- 
creștine, împreună cu social-democratul 
Saragat, îi cer să renunțe de fapt la orice 
poziție proprie. In rîndurile socialiștilor, 
inclusiv în conducerea partidului, există 
insă o puternică- rezistență împotriva a- 
cestor intenții. Și însăși fracțiunea din 
conducere, pe care o reprezintă Nenni, 
ezită asupra hotărîrU ce trebuie luate 
din pricina ușoarelor pierderi de voturi 
înregistrate în alegeri, pe care toți ob
servatorii politici le-au considerat ca 
prețul plătit de P.S.l. pentru colabora
rea sa neprincipială cu democrat-creș- 
tinli. In plus, partidul socialist se află 
în ajunul congresului său și Nenni este 
prudent, deoarece se teme, după cum 
a scris ziarul „II Giorno“, „să nu piar
dă puncte în favoarea stîngii din par-

tid“. De aceea, cel puțin pentru mo
ment, conducerea P.S.l. pune ca con
diție pentru elaborarea unui program 
guvernamental de „centru-stînga“ înde
plinirea punctelor omise sau aminate de 
Fanfani, precum și a unor puncte noi. 
P.S.l. este în măsură să-și sporească 
exigențele pentru că participarea sa la 
o viitoare majoritate parlamentară a 
unui guvern de „centru-stingă“ a deve
nit obligatorie din pricina slăbirii simți
toare a pozițiilor deținute în parlament 
de partidul democrat-creștin.

Se poate aprecia că acțiunea între
prinsă de Moro are și aspectul unei pre
siuni exercitate de conducerea democrat- 
creștină asupra celorlalte partide che
mate să tacă parte din majoritatea gu
vernamentală. Acestora li se dă de în
țeles că, dacă „experiența“ Moro va 
eșua, se va proceda la dizolvarea ime
diată a Camerei și la organizarea unor 
noi alegeri. Arătând că această eventua
litate ar fi anticonstituțională, ziarul 
„l’Unitd" a scris: „In principiu este pur 
și simplu de neconceput să se vor
bească de dizolvarea unui parlament 
care nu a început încă să funcționeze, 
numai pentru că unul din partidele re
prezentate în acest parlament nu este 
în stare sä formeze guvernul. Noi 
nu vom înceta să repetăm — con
tinuă „l’Unitâ" — că din alegerile 
de la 28 aprilie a reieșit o netă indica
ție pentru o reală cotitură spre stingă 
în politica italiană. Acesta este drumul 
pe care trebuie mers“.

Alternativei pe care o reprezintă po
litica cercurilor de dreapta ale demo- 
crat-creștinilor, a cărei slăbiciune fun
damentală constă în faptul că nu ține 
seama de voința exprimată de cor
pul electoral, comuniștii îi opun, 
după cum s-a subliniat la recenta ple
nară a C.C. al P.C.I., chemarea la co
laborare a tuturor forțelor democratice, 
fără a exclude dintre acestea pe cato
licii de stingă, pentru alcătuirea unui 
program de progres democratic șt 
pace, pentru efectuarea unor schimbări 
economice și politice imperios necesare 
în vederea îmbunătățirii situației oame
nilor muncii.

G. PASTORE
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pentru reglementarea problemei laoțieneMOSCOVA 29 (Agerpres). — A. A. Gromîko și A. Home, copreședinți ai conferinței de la Geneva pentru reglementarea problemei laoțiene, au adoptat un mesaj către prințul ministru al Laosului, Suvanna Fumma. Copreședinții au cerut prințului Suvanna Fumma să transmită tuturor părților din Laos chemarea de a se întîlni neîntîrziat în vederea realizării unui acord. Copreședinții consideră că la baza acestui acord trebuie să stea năzuința grupului neutru din Laos spre pace, înțelegere și strictă neutralitate, năzuință exprimată în mesajul din 17 mai al primului ministru.Copreședinții arată că această întîlnire se poate organiza în orice loc pe care l-ar propune primul ministru, propunere care ar fi acceptabilă pentru toate cele trei părți, cu condiția să se ia toate măsurile

necesare pentru asigurarea securității reprezentanților lor.Răspunzînd la scrisoarea lui Su- vanna Fumma, A. A. Gromîko și A. Home își exprimă speranța sinceră că toate părțile din Laos vor acorda Comisiei internaționale de supraveghere și control un ajutor multilateral și tot sprijinul lor pentru a putea supraveghea reglementarea și a obține informații în legătură cu situația reală din țară.Copreședinților le-a fost prezentat raportul special al Comisiei internaționale de supraveghere și control în Laos. Ei împărtășesc pe de-a-ntre- gul îngrijorarea exprimată în acest raport și aprobă chemarea cuprinsă în el către toți cei interesați în a- ceastă problemă care fac parte din guvernul regal de coaliție națională.Mesajul copreședinților conferinței de la Geneva a fost adresat guvernelor țărilor participante conferința de la Geneva din 1962. și la
Lucrările Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmarenuare problema dezarmării genera; le și totale și, îndeosebi, cele trei puncte ale programului adoptat, de comun acord, care se- referă la lichidarea mijloacelor de transportare a armei nucleare și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor țări.în cursul ședinței au luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., R. P. liei și S.U.A.

GENEVA 29 (Agerpres). La 29 mai, la Geneva a avut loc o nouă ședință a Comitetului celor 1.8 state pentru dezarmare. S-au dezbătut în conti-
Federația Malayeză - instrument 
de prelungire a robiei colonialeKUALA LUMPUR 29 (Agerpres). — La Kuala Lumpur s-au încheiat lucrările congresului anual al Frontului popular socialist din Malaya. Cei 2 000 de delegați au adoptat o rezoluție în care se pronunță împotriva planului de creare a Federației Malayeze. Rezoluția cere guvernului malayez să renunțe la intenția de a transpune în viață acest plan.Luind cuvîntul în sprijinul rezoluției, Channan Singh, președintele congresului și vicepreședintele Frontului popular socialist, a subliniat caracterul colonialist al acestui plan destinat prelungirii robiei coloniale în Asia de sud-est. Președintele Frontului socialist din Singapore, invitat la congres, a condamnat, de asemenea, acest plan.

★La 28 mai, primul ministru al Malayei, Abdul Rahman, a anunțat că acceptă invitația ce i-a fost a- dresată de președintele Indoneziei, Sukarno, care se află ; um la Tokio, de a se întîlni cu acesta in capitala Japoniei în vederea discutării unor probleme privind situația din Asia de sud-est.Comentînd întilnirea de la Tokio, observatorii de presă subliniază că planul de creare a Federației Malayeze, susținut de primul ministru malayez, și împotriva căruia se pronunță cu hotărire Indonezia, va ocupa un loc important în discuțiile ce vor avea loc între dr. Sukarno și Abdul Rahman..

R. S. Cehoslovace, Polone, Angliei, Ila-

Manifestații țărănești 
în ItaliaROMA 29. — Corespondentul A-gerpres transmite : La 28 mai, în întreaga Italie a început un nou val de manifestații țărănești. Aceste acțiuni se desfășoară în sprijinul revendicărilor formulate de țărani, în primul rînd aplicarea unei largi reforme agrare. Confederația Generală a Muncii din Italia, Uniunea națională a țăranilor, Federația muncitorilor agricoli, Federația națională a dijmașilor și Asociația națională a cooperativelor agricole au adresat țăranilor o chemare comună în care se subliniază că „refuzul cercurilor guvernante de a rezolva problemele fundamentale ale agriculturii au făcut ça viața muncitorilor agricoli să fie și mai grea și insuportabilă”.Enuraerind aceste probleme, autorii chemării arată că este necesar ca în primul rînd să se lichideze dijma, pămîntul să fie dat celor care îl lucrează, să se modifice întreaga politică a creditului agrar, folosind principalele mijloace financiare pentru sprijinirea gospodăriilor țărănești și a cooperativelor agricole, să se lichideze „Feder- consorzi" (organizație monopolistă pentru schimbul de mărfuri dintre oraș și sat).Au declarat grevă muncitorii agricoli, dijmașii și țăranii, mici proprietari de pămînt din toate provinciile regiunii Emili a-Romana, precum și din cîteva provincii ale regiunii Toscana. Părăsindu-și o- goarcle, țăranii au venit la oraș unde au organizat mitinguri și demonstrații în sprijinul revendicărilor lor. Cele mai mari demonstrații de acest fel au avut loc în orașele Ravena, Reggio-Emilia și Forli.Țăranilor li s-au alăturat și muncitori de la întreprinderile industriale, care i-au asigurat de sprijinul și solidaritatea lor.

In sprijinul creării unei zone 
denuclearizate in nordul Europei

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI FINLANDEIHELSINKI 29 (Agerpres). - în- tr-o declarație făcută marți seara la Helsinki, în cadrul unei reuniuni a „Asociației Paasikivi", președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a subliniat că țările nordice ale Europei ar trebui să încheie un acord prin care să declare peninsula

clearizată. Președintele Kekkonen a arătat că atît Finlanda cit și țările scandinave au afirmat în luările lor de poziție oficiale că nu acceptă prezența armelor atomice sau nucleare pe teritoriile lor. Crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, a spus președintele Finlandei, ar consolida pozițiile și pres- scandinavă și Finlanda zonă denu- tigiul țărilor respective.
Dezbaîers in parlamentul englez

® Proteste împotriva experiențelor nucleare americane ® In
terpelări în legătură cu proiectele de creare a forțelor 

nucleareLONDRA 29 (Agerpres). — Deputății laburiști au protestat din nou la 28 mai în Camera Comunelor împotriva politicii americane de efectuare a exploziilor nucleare la mare altitudine. T. Driberg și M. Foot au declarat că guvernul trebuie să obțină din partea S.U.A. angajamentul de a nu mai efectua astfel de experiențe. Deputății laburiști s-au referit în legătură cu aceasta la păreri competente ale unor oameni de știință englezi care în Cartea albă, publicată recent in problema infectării Cosmosului, au condamnat experiențele nucleare americane la mare altitudine.In răspunsul său primul ministru, Macmillan, a spus că guvernul S.U.A. a fost informat asupra poziției guvernului englez,în aceeași zi, Camera a trecut la dezbaterea bleme financiare. Luinddezbateri, laburistul Callaghan declarat că majorarea continuă
Comunelor unor pro- cuvintul la a a

2 000 de demonstranți protestează împotriva existenței în Anglia a bazei militare de la Holy 
Loch, destinată submarinelor americane purtătoare de rachete nucleare „Polaris“.

N.A.T.O.prețurilor la mărfurile de consum duce la scăderea simțitoare a ni- veîülui de trai al păturilor nevoiașe ale populației.
★LONDRA 29 (Agerpres).— La 28 mai, în Camera Lorzilor din Anglia au avut loc dezbateri în legătură cu o interpelare a lordului Sandwich. Acesta a întrebat dacă guvernul britanic intenționează să facă o declarație asupra proiectului american de creare a unei forțe navale mixte a N-A.T.O., echipată cu rachete Polaris.Guvernul american recurge acum la o nouă tactică căutînd să strecoare proiectul său prin tratative bilaterale cu țările membre ale N.A.T.O. în acest scop, s-a anunțat sosirea la 4 iunie la Londra a unei delegații de experți americani, în frunte cu amiralul Claude Ricketts, locțiitorul șefului statului major al forțelor maritime militare ale S.U.A.în cadrul dezbaterilor, care au a- vut loc în Camera Lorzilor, lordul Montgomery, după ce a calificat proiectul american de creare a forțelor nucleare multilaterale mixte drept „fantezist“, a cerut primului lord al amiralității, Carrington, să transmită amiralului american Claude Ricketts, că „amiralitatea britanică consideră că toată această afacere este o absurditate totală“. Pentru a liniști spiritele, loidul Carrington răspunzînd la interpelarea lordului Sandwich, pe marginea căreia s-au desfășurat a- ceste dezbateri, i-a dat asigurări că „orice forță mixtă multilaterală nu va fi decît o completare a forței nucleare britanice“.

Sporirea cheltuielilor 
militare ale R» F. O.

prim-secretar al Consiliului Central 
al Tineretului Liber German, a pre
zentat un raport.

Grevă în Uruguay dö
PARIS. Mărfi seara, la Ministerul In

formațiilor al Franfei a acut loc o pro
iecție a filmului „Codin', la care au 
participat inalți funcționari din diferite 
ministere. A fost prezent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului ci
nematografiei din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Revenirea asupra unei măsuri 
nejuste a lui Gaitskel

LONDRA. După cum transmite 
A.F.P., grupul laburist din Camera 
Comuneloi a hotărît la 29 mai să 
reprimească în acest grup pe depută
ții Michael Foot, Sydney Silverman, 
Emrys Hugues, S. O. Davies și Wi
liam Baxter, care au fost excluși în 
anul 1960 sub acuzația de „indisci
plină“. Agenția reamintește că ei s-au 
pronunțat pentru renunțarea unilate
rală de către Marea Britanie la arma 
nucleară în ciuda directivelor lide
rului partidului laburist Hugh Gaits- 
kel, și au provocat în anul 1960 o

dezbatere în problema înarmării nu
cleare a Angliei.

CAIRO. La 28 mai a fost dat publici
tății comunicatul comun cu privire la 
tratativele dintre președintele R.A.U., 
Nasser, și președintele Consiliului de 
Miniștri al R.A.D.P., Ben Bella. în 
comunicat se subliniază că Nasser și 
Ben Bella au făcut un schimb de pă
reri asupra problemelor africane im
portante și și-au exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele Confe
rinței de la Addis-Abeba a conducă
torilor statelor independente din în
treaga Africă. Cei doi conducători, se 
arată în comunicat, au discutat, de 
asemenea, situația din lumea arabă.

„Titan 2” a explodat
CAPE CANAVERAL. După cum 

transmite agenția U.P.I., la 29 mai o 
rachetă de tipul „Titan-2“, lansată de 
la Cape Canaveral, a explodat la 30 
secunde după lansare, prăbușindu-se 
într-o mare de flăcări și fum. Agenția 
subliniază că „explozia rachetei „Ți- 
tan-2“ reprezintă o nouă lovitură dată

Demonstrație la Tel Aviv împotriva vizitei lui Strauss, fostul ministru 
de război al R. F. Germane.

încercărilor S.U.A. de a crea o 
rachetă puternică, cu ajutorul căreia să 
fie efectuate viitoarele lansări ale unor 
cosmonauți americani“.

CARACAS. Agenția Reuter anunță 
că Miguel Angel Capriles, directorul 
ziarelor „La Estera“, „El Mundo“ și 
„Ultimas Noticias“ care apar la Cara
cas a fost arestat la 28 mai. Motivul 
arestării, după cum menționează a- 
genția, este că în ziarele sale Capri
les a desfășurat în ultimul timp o cam
panie împotriva corupției din rîndu- 
rile oficialităților guvernamentale ve- 
nezueleze.

NEW YORK. Mohammed Zafrulla 
Khan, președintele Adunării Generale 
a O.N.U. și reprezentantul perma
nent al Pakistanului la O.N.U., va 
pleca la 4 iunie în Uniunea Sovie
tică, unde, Ia invitația guvernului so
vietic, va face o vizită de 15 zile. în 
drum spre Moscova, el se va opri în 
Danemarca și în Finlanda. La întoar
cere are în program scurte vizite în 
capitalele Poloniei și Cehoslovaciei.

PARIS. La 29 mai a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri al 
Franței. După ședință, ministrul in
formațiilor, Alain Peyrefitte, a decla
rat ziariștilor că generalul de Gaulle 
„intenționează să plece în Statele 
Unite ca răspuns la vizita făcută în 
Franța, în urmă cu doi ani, de pre
ședintele Kennedy“. Ministrul francez 
nu a anunțat data cînd va avea loc 
această vizită. Referindu-se la alte 
probleme discutate în cursul ședinței, 
A. Peyrefitte a declarat că ministrul 
francez al afacerilor externe, Couve de 
Murville, a prezentat un raport asupra 
întrevederilor avute la Washington cu 
președintele Kennedy.

BERLIN. După cum anunță ADN, 
la 28 mai s-a deschis la Berlin Con
gresul al 7-lea al Tineretului 
German. La congres participă 
de delegați și 700 de invitați, 
zentînd circa 50 de organizații 
neret din alte țări. Delegația
nă este condusă de Tudor Postelni- 
cu, membru al Biroului C.C. al 
U.T.M. La congres, Horst Schumann,

Liber 
2 000 

repre- 
de ti- 
romî-

MONTEVIDEO. Greva de 24 
ore declarată de 50 000 de oameni ai 
muncii din Montevideo a paralizat 
activitatea principalelor întreprinderi 
din capitala Uruguay-ului. Sint în 
grevă feroviarii, docherii, muncitorii 
de la aeroport, centralele electrice și 
telefonice, precum și funcționarii de 
bancă. Oamenii muncii cer majorarea 
salariilor.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. a- 
nunță că Senatul S.U.A. a aprobat o 
lege cu privire la creșterea plafonu
lui datoriei publice a S.U.A. la suma 
de 309 miliarde dolari. Legea, care 
anterior fusese aprobată în Camera 
Reprezentanților, urmează să fie tri
misă președintelui Kennedy spre sanc
ționare. Datoria publică a S.U.A. fu
sese stabilită anterior la 305 miliarde 
dolari.

POTSDAM. La Potsdam a avut loc 
o întîlnire la care au participat 100 de 
reprezentanți ai cercurilor comerciale 
și industriale din Berlinul occidental 
și reprezentanți ai organizațiilor de 
comerț din R.D.G. Participanții la 
întîlnire s-au pronunțat în unanimi
tate pentru extinderea legăturilor co
merciale dintre Republica Democrată 
Germană și Berlinul occidental și au 
recunoscut necesitatea organizării și 
pe viitor a unor astfel de întîlniri.

TEHERAN. La Teheran au luat 
sfîrșit tratativele afgano-pakistanéze 
inițiate de șahul Iranului în scopul li
chidării divergențelor dintre aceste 
două țări. în comunicatul șahului, dat 
publicității în legătură cu aceste tra
tative, se arată că reprezentanții gu
vernelor Afganistanului și Pakistanu
lui au declarat că sînt de acord cu sta
bilirea de relații diplomatice, consu
lare și comerciale între cele două 
țări.

COLOMBO. Agenția Associated 
Press anunță că, in urma inundațiilor 
provocate de ploile care au căzut timp 
de cinci zile asupra Ceylonului, peste 
50 de localități din partea de sud a 
insulei au fost izolate, iar 15 000 de 
clădiri sînt complet inundate. In în
treaga țară au fost organizate echipe 
de voluntari pentru acordarea unui 
prim-ajutor sinistraților.

BONN 29 (Agerpres).— Sub președinția cancelarului Adenauer la Bonn a avut loc ședința așa-zisului „consiliu al apărării“ de pe lingă guvernul vest-german.Ziarele vest-germane publică știri despre aceste ședințe și despre cu- vîntarea rostită de ministrul de război, von Hassel, care s-a înapoiat de la Ottawa. Potrivit relatărilor ziarului „General Anzeiger", la Ottawa s-a discutat asupra sporirii „contribuției” vest-germane nu numai din punct de vedere financiar, ci și al „cadrelor“. Bugetul militar al R. F. Germane pe anul 1964 trebuie să crească cu încă 3,5 miliarde mărci în comparație cu anul în curs și să ajungă la 22 miliarde de mărci.în legătură cu aceasta, în presa vest-germană se discută din nou despre planurile de sporire a efectivului Bundeswehrului.După cum reiese din relatările ziarului „Deutsche Zeitung“, în urma hotărîrilor conferinței de Ia Ottawa, Bundeswehrul va avea un acces și mai mare la posturile-cheie ale diferitelor state majore, ale N.A.T.O.

JÖ.

Antoine Gizenga a reprimit 
imunitatea parlamentară

Cereri pentru eliberarea imediată a patriotului congolezLEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).— Agenția France Presse anunță că la 28 mai, cu 54 de voturi pentru și 19 abțineri, Parlamentul congolez i-a reacordat lui Antoine Gizenga, liderul Partidului solidarității africane imunitatea parlamentară ce-i fusese în mod ilegal retrasă în luna mai 1962.Cu toate acestea, Gizenga, se află încă în stare de arest în insula Bo- labemba deși, după cum se știe, deputății Parlamentului congolez au cerut în mai multe rînduri eliberarea sa. Cu două luni in urmă, pri-

mul ministru al guvernultîi central, Cyrilje Adoula, a făcut cunoscută, hotărîrea'sa de a-1 elibera pe Gi- zenga cu condiția ca, în prealabil, să fie examinat de o comisie medicală. Gizenga a refuzat însă să fie examinat de o comisie de medici, cerînd eliberarea sa imediată și necondiționată.Deputății Partidului solidarității africâne, susținuți de Mișcarea națională congoleză, au cerut în parlament eliberarea imediată ■ a lui Antoine Gizenga.
O precizare a lui Bertrand RussellNEW YORK 29 (Agerpres). - Secția din New York a Uniunii studenților americani pentru apărarea păcii a dat publicității o scrisoare a filozofului dul Bertrand Russell in acuză ziarul „New York n-a publicat informația la folosirea de către americani a armei chimice în Vietnamul de sud.în scrisoarea adresată de lordul Russell Uniunii studenților americani pentru apărarea păcii se spune printre altele :„Cînd am scris prima oară ziarului „New York Times” în legătură cu această problemă, ziarul a găsit de cuviință- să se năpustească cu atacuri la adresa mea, cerîn- du-mi să indic sursa acestor informații. Am făcut acest lucru în scrisoarea următoare,, care- a fost publicată in ziar sîmbătă 4 mai, dar după ce au‘fost scoase cu grijă pasajele corespunzătoare... Iată principalul pasaj din scrisoarea mea pe care ,,'New 'York' Times“' n-a găsit de cuviință să-l publice :

la 28 mai englez lor- care el Times” că referitoare
„...în articolul dv. redacțional încercați, de asemenea, să minimalizați cit se poate mai mult efectul „substanțelor chimice toxice care distrug plantele și frunzele copacilor”. nummdu-le „erbicide obișnuite". în realitate insă în Vietnamul de sud nu au fost folosite erbicide obișnuite, ci alte substanțe chimice. Societatea- de cruce; roșie din Vietnamul de. sud a studiat timp de un an substanțele chimice toxice folosite în Vietnamul de sud, precum- și acțiunea lop asupra oamenilor, -animalelor și a cerealelor... Ea acuză guvernul S.U.A. de folosirea unor erbicide care sint foarte vătămătoare... Americanii împrăștie aceste substanțe chimice toxice pe vaste suprafețe în regiunile dens populate ale Vietnamului de sud. Rezultatele acestor studii nu pot fi ignorate și ele impun o anchetă internațională. Folosirea acestei arme, a bombeldr cu napalm și a armei chimice este o cruzime și atestă că în Vietnamul de sud se duce un .război de exterminare”.

Extinderea demonstrațiilor populației 
de culoare în S. U. A.NEW YORK 29 (Agerpres). — din Carolina de nord. Și aici, rasiștii Agenția U.P.I. relatează că în orașul Jackson, capitala statului Mississippi, după eșuarea negocierilor pentru reglementarea problemelor rasiale între primarul orașului, Allen Thompson, și conducătorii populației de culoare, au avut loc demonstrații în sprijinul revendicărilor negrilor. Rasiștii i-au atacat și bătut pe demonstranți. Poliția a intervenit pentru a aresta pe negri, nu pe atacanți. Poliția a arestat, de asemenea, cinci negri făcînd parte din pichetele postate în fața unui local public rezervat albilor. Noaptea, tîrziu, o bombă a fost aruncată asupra locuinței unuia din conducătorii populației de culoare.în localitatea Tallahassee, din Florida, conducătorii populației de culoare au declarat că manifestațiile pașnice vor continua pînă cînd revendicările negrilor vor fi satisfăcute. O demonstrație similară s-a desfășurat în localitatea High Point

au atacat pe demonstranți.Potrivit agenției Reuter, comisia internațională a juriștilor, cu sediul la Geneva, a adresat la 29 mai un apel tuturor juriștilor americani, în special celor din Alabama, în care se arată că „ofensa adusă, demnității umane prin respingerea drepturilor negrilor în unele regiuni ale Statelor Unite aduce prejudicii cauzei drepturilor omului și în alte țări". Apelul condamnă acțiunile obstrucționiste împotriva lichidării legilor segregației și exprimă „îngrijorarea profundă și nemulțumirea în legătură cu recentele tulburări rasiale din Birmingham“. în continuare, apelul- cere juriștilor a- mericani să condamne pe cei care ignorează procedura judiciară, hotărîrile tribunalelor țării și să-și exprime indignarea, să protesteze împotriva măsurilor represive la adresa demonstrațiilor pașnice în cadrul cărora se cere recunoașterea drepturilor consfințite prin lege.

;

Fotografia de mai sus, reprodusă din revista americană „Life 
n-a mai putut trece sub tăcere demonstrațiile antirasiale din S. U. A., 
înfățișează pe pompierii din Birmingham luptînd împotriva unui foc ce 
nu-1 pot stinge ; lupta populației de culoare împotriva discriminării 
rasiale.

T1EAXT1R1E • (2 □ ckd a • ‘Televiziune
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Săru
tul cianitei — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio); Adam șl Eva — (orele 19.30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): Menajeria de sticlă — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 — Spectacol prezentat de 
Teatrul Național Craiova) : Mirele furat
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Acuzarea apără — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Salut voios
— (orele 16). Teatrul satiric muzical „C. 
Tänase“ (Sala Savoy): Ca la revistă... — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20). 
Circul de stat : Pe aripile prieteniei — 
(orele 20).

Săptămîna filmului pentru copii, 
școlari și tineret : Pudriera. vorbi
toare : 13 Septembrie (11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Festivalul Chaplin: 
Unirea (11; 15; 17; 19).

CINEMATOGRAFE : Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,45), Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
Stadionul Dinamo (orele 20), Arenele Li
bertății (orele 20), G. Coșbuc (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12,15; 14,30;), Miorița (9; 11,15; 13,30), Sta
dionul Republicii (orele 21,15), Stadionul 
Giulești (orele 20). Patinoarul 23 August 
(orele 20,45). Cerul n-are gratii — rulea
ză la cinematografele Republica (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), București (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21), Gh. Doja (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Noaptea pe autostradă : 
rulează la cinematografele Magheru 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Elena Pa
ve! (10; 12,15; 16,15; 18,30; 20.45 — grădină 
20), Flacăra (16; 18,15; 20,30), Moșilor

(15,30; 18 — grădină 20,30), Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30 — grădină 20). Grădina 
Progresul (orele 20). Tinerețea Iui Ma- 
iakovski : Tineretului (10,30-, 12,39; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Alex. Sahia (16,30; 18,30; 
20,30). Țarcul : rulează la cinematogra
fele V, Alecsandri (16; 18,30; 21), Central 
(10,30; 12,30;3 14,30; 16,30; 18,30; 20.30).
Vîrsta dragostei : rulează la cinemato
graful I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21). Floarea de fier : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), Miorița 
(16,30; 18,45; 21). Apartamentul — cinema
scop ; Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9,30 pînă la oțele 14, după-ainia- 
ză 16,15; 18,45; 21). Program de filme do
cumentare : rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Intrigă și iubire : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15,45; 18,15; 20 45). Mamelucul : Giulești 
(10,15; 12.15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30), V. 
Roaită (10; 12; 16;. 18,15; 20,30 — gră
dină 20). Raidul vărgat : Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21). întîlnire Ia ora 8 : rulează 
la cinematograful Alex. Popov în conti
nuare de la orele 9 pînă la orele 11. 
Toată lumea e nevinovată : rulează la 
cinematografele Alex. Popov (în conti
nuare de la orele 13 pînă la orele 21), 
16 Februarie (16;' 18; 20). Contele de Mon
te Cristo — cinemascop (ambele serii) : 
8 Martie (11; 15; 18,45 — grădină orele 20). 
Camelia : rulează la cinematograful C-tin 
David (15; 17; 19; 21). Divorț italian : ru
lează Ia cinematograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20) și Grădina Arta (orele 20,45). 
Haiducii din Rio Frio: Munca (15; 17; 19-, 
21). Mongolii — cinemascop ; Popular 15; 
17; 19; 21). Idiotul: Arta (16; 18,15: 20.30). 
Rocco și frații săi — ambele serii: 23 Au- 
gcist (10; 13.30; 17; 20.45-grădină 21), Volga 
(10; 13,30; 17,30; 20,45), Floreasca (16,30; 
20), Libertății (10; 13,30- 17; 20,30 - gră
dină, 20), Olga Banele (15; 18 — grădină 
20,30). Cabotinul : rulează la cinematogra
ful M. Eminescu (16; 18.15; 20,30). Rîul și 
moartea : rulează la cinematograful Ilie 
Plntilie (15: 17. 19 — grădină orele 20). 
Fata cu ulciorul : Grădina Unirea (orele 
20,30). A fost prietenul meu: rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15,30; 18;

20,30). Drumul spre chei : Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Cumpără-ți lin balon : 
30 Decembrie (10; 15; 17; 19; 21). B. De- 
lavrancea (11; 16; 18; 20). Marile spe
ranțe; rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — universi
tatea tehnică la televiziune. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19.15 — Pentru copii : 
Policlinica „Ariciul“ — emisiune distrac
tivă. 19,35 — Transmisiune de la Muzeul 
de istorie naturală ..Grigore Antipa“ (11). 
19,55 — Filmul documentar : „Am fost în 
Africa'. 20,45 — Amintiri din 
21.10 — Tineri soliști de muzică 
In încheiere : Buletin de știri, 
meteorologic.

CUM E VREMEA

Suedia, 
ușoară, 
buletin

Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat 
ușor în cea mai mare parte a tării. Cerul 
la început mai mult noros, a devenit 
apoi variabil. Ploi slabe local au căzut 
în' cursul dimineții în sudul tării. Iar 
după amiază în Moldova s-au semnalat 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 15 grade în- sud- 
vestul Banatului, la Strehaia și Tr. Mă
gurele și 23 de grade la Sf. Gheorghe- 
□eltă. In București : Vremea s-a amelio
rat. cerul la început noros, a devenit va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din nord-est. Temperatura maximă 
a fost 22 de grade. .

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mai, 1 și 2 iunie. In țară : Vremea sc 
mențiae schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Local vor cădea averse de 
ploaie. Vint slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura- staționară la 
început, apoi în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade iar maxi
mele între 19 și 29 de grade. In Bucu
rești : Vremea se menține schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Temperatura sta
ționară la început, apoi în creștere.
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