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• Mihai Beniuc: Inima lui Na
zim Hikmet a încetat să mai bată (pag. 3-a).• Tony Walles, corespondență 
din New York : O schimbare radi
cală în lupta populației de cu
loare din S.U.A. (pag. 4-a).• Georges Dascal, corespondență 
din Paris : După congresul parti
dului socialist francez (pag. 4-a).

Garnituri de mobilă produse 
intr-o nouă unitate

Depozite frigorifice 
de mare capacitate

MiWH mu k pim » emu 
ce PRiiiM mnn kwib k acimsti n p. tMarți după-amiază, în sala Palatului R. P. Romîne a avut loc o adunare a activului de partid din Capitală, cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de activiști ai I--.C.U.S.Pe fundalul scenei se aflau portretele tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușciov, precum și chemările : „Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale !“, „Trăiască prietenia frățească dintre popoarele romîn și sovietic !“.Asistența ridicîndu-se, a întîmpi- nat cu îndelungi aplauze sosirea

oaspeților și a conducătorilor partidului nostru.în prezidiu au luat loc membrii delegației de activiști ai P.C.U.S., în frunte cu tovarășul N. V. Podgornii, membru al Prezidiului C. C. al P.C.U.S., prim-secretar al C. C. al P. C. din Ucraina, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- tec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid, precum

și 1. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.La adunare au participat membri ai C.C. al P.M.R., lucrători din aparatul C.C. al P.M.R., activiști ai organelor și organizațiilor de partid din Capitală.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., care a salutat delegația de activiști ai P.C.U.S.Primiți cu puternice și îndelungi aplauze au luat cuvîntul tovarășii N. V. Podgornii și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Participanții au subliniat prin vii aplauze cuvîntările, manifestînd pentru prietenia frățească dintre poporul romîn și poporul sovietic, dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, pentru continua întărire a unității lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, pentru victoria socialismului și comunismului, pentru pace în lumea întreagă.în încheierea adunării, cei pre- zenți, în picioare, au aplaudat călduros, salutînd pe oaspeți și pe conducătorii partidului nostru.(Agerpres )

In magazinele comerciale de specialitate au apărut de curînd pri
mele garnituri de sufragerii tip „Bîlea", produse de o nouă unitate a 
economiei forestiere : Fabrica de mobilă din cadrul Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Pitești. Noua fabrică este dotată cu mașini 
și utilaje de mare productivitate care permit mecanizarea și semiauto- 
matizarea principalelor lucrări. O bună parte din utilaje, printre care 
prese hidraulice, fierăstraie circulare pentru croit, mașini de lustruit cu 
tamburi și altele, au fost realizate de către uzinele constructoare de ma
șini din țara noastră. La construirea noii fabrici, proiectanții au avut în 
vedere crearea unor condiții cît mai bune de lucru. In toate halele se 
găsesc instalații de ventilație și de încălzire centrală. Cadrele de mun
citori și maiștri care lucrează în prima unitate a noului combinat au fost 
pregătite în școli speciale și au făcut .practică în diverse fabrici de mo
bilă din țară.

La Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești se găsesc în 
diferite faze de construcție și montaj alte patru unități : fabricile de pla
caj, plăci fibrolemnoase, binale și cherestea. (Agerpres)

In ultimii ani s-au construit, pentru 
unitățile Ministerului Industriei Ali
mentare, mari depozite frigorifice la 
Cluj, Bacău, Sibiu. De curînd a 
început la Pitești construirea unui 
mare antrepozit frigorific cu o capaci
tate de 4 000 de tone ; el este pro
iectat pentru a avea și spații de con
gelare a legumelor și fructelor, de 
tranșare a cărnii etc. In 1963 va 
începe construirea unui antrepozit si
milar și în București.

Cuvîntarea tovarășului
N. V. PodgorniiDragi tovarăși! Dragi prieteni!Sînt 12 zile de cînd delegația de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, sosită la invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, se află în țara dv.Sîntem bucuroși că avem posibilitatea să transmitem activului de partid din capitala Romîniei socialiste — orașul București — și prin dv. întregului popor romîn, gloriosului său partid muncitoresc un salut cordial din partea comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică, din partea conducerii partidului nostru și personal din partea marelui prieten al poporului romîn, Nikita Sergheevici Hrușciov (vii aplauze).Mîine ne înapoiem în patrie. Și ca la orice despărțire, cu atît mai mult atunci cînd te desparți de prieteni apropiați și buni, regreți inevitabil aceasta. Dar în același timp, ne bucurăm și ne face plăcere că vom duce cu noi impresii de neuitat despre vizita făcută în țara dv. Permiteți-ne, dragi tovarăși, să vă împărtășim dv. impresiile noastre.în primul rînd am dori să vă spunem că am avut convorbiri excepțional de călduroase, cordiale, la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu membrii Biroului Politic și cu secretarii Comitetului Central al Partidului.Pretutindeni unde am fost — la comitetele regionale și orășenești de partid, în întreprinderi industriale și pe șantiere, în gospodării agricole colective și în gospodării agricole de stat, în mijlocul studenților și în familiile oamenilor muncii — am fost întîmpinați, de asemenea, cu căldură și cordialitate, am avut convorbiri sincere și frățești.Ca și la adunarea de astăzi, am auzit pretutindeni cuvinte cordiale de salut la adresa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, am văzut numeroase manifestări de simpatie și prietenie din partea oamenilor muncii din Romînia față de popoarele țării noastre. Noi considerăm toate acestea ca expresia relațiilor de colaborare frățească și înțelegere din ce în ce mai strînse dintre popoarele noastre și partidele noastre marxist-leniniste.Permiteți-mi, ca în numele delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice să mulțumesc din toată inima Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Biroului Politic al Comitetului Centra], tuturor prietenilor dragi din Romînia pentru primirea frățească și ospitalitate (aplauze prelungite).Tovarăși! Popoarele noastre ^ vecine au multe proverbe asemănătoare. Unul dintre aceste proverbe spune : „Prietenia și frăția sînt mai de preț ca orice bogăție“. Acest proverb a luat naștere încă în vremurile îndepărtate cînd romînii și rușii au luptat împreună împotriva cuceritorilor străini. Din timpuri străvechi popoarele țărilor noastre au năzuit să trăiască în pace și înțelegere, s-au ajutat unul pe altul la nenorocire.Sentimentul de prietenie frățească între oamenii muncii a devenit și mai puternic după ce Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis popoarelor calea spre libertate, fericire și progres. Oamenii sovietici știu bine și apreciază mult faptul că oamenii muncii din Romînia au salutat cu entuziasm victoria Revoluției din Octombrie, au luat atitudine în apărarea primului stat din lume al muncitorilor și țăranilor.Și nu este vina poporului romîn dacă, contrar voinței sale, el a fost tîrît de capitaliști și moșieri de partea Germaniei hitleriste într-un război criminal.în condițiile grele ale ilegalității, în anii grei ai celui de-al doilea război mondial, comuniștii din Romînia au luptat întotdeauna activ pentru interesele poporului, au întărit unitatea revoluționară a oamenilor muncii sub lozinca măreață „Proletari din toate țările, uniți-vă!“După victoria asupra fascismului, prietenia dintre oamenii muncii din Uniunea Sovietică și Romînia, cimentată de sîngele vărsat în lupta dusă împreună împotriva dușmanului comun, s-a transformat într-o legătură frățească de nezdruncinat a popoarelor libere, care construiesc socialismul și comunismul. în poporul sovietic de multe milioane

poporul romîn are un prieten, un tovarăș și un frate credincios și de nădejde. Prietenia noastră este veșnică și de nezdruncinat! (aplauze 
puternice).O demonstrație emoționantă a a- cestei prietenii, a colaborării frățești și a alianței de nezdruncinat dintre popoarele noastre a fost vizita făcută în Uniunea Sovietică în august 1961 de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Romine, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, și vizita de răspuns făcută în iunie anul trecut în țara dv. de delegația sovietică de partid și guvernamentală, condusă de tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov.Tovarăși ! Partidele marxist-leni- niste din țările comunității socialiste au acumulat o experiență bogată în conducerea construcției economice și culturale. Studierea atentă și schimbul sistematic de experiență, aplicarea creatoare a acestei experiențe la condițiile concrete ale unei țări sau alteia o transformă în- tr-un bun colectiv al tuturor partidelor frățești, le îmbogățește reciproc, este o condiție de. cea mai mare importanță pentru accelerarea înaintării fiecărei țări socialiste spre țelul nostru comun.An de an se dezvoltă contactele și colaborarea dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Muncitoresc Romîn. Anul trecut ne-a vizitat o delegație a partidului dv. Acum se apropie de sfîr- șit vizita delegației P.C.U.S. în Ro- mînia.Comuniștii, toți oamenii sovietici manifestă un mare interes față de viața poporului frate romîn. Ei cunosc bine succesele obținute de dv. în construirea socialismului, se bucură sincer de aceste succese. Vizita delegației noastre ne-a permis să cunoaștem mai îndeaproape experiența activității multilaterale a organizațiilor Partidului Muncitoresc Romîn.Delegația noastră a văzut, firește, numai o parte din realizările partidului dv., dar și ceea ce am văzut ne permite să tragem anumite concluzii.Ce iese în primul rînd în evidență ? Faptul ca ideile Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn au devenit un bun al oamenilor muncii, au pus stăpînire pe mase. Am văzut cu ce avînt uriaș și cu cîtă însuflețire luptă partidul și toți oamenii muncii pentru traducerea în viață a hotărîrilor congresului și ce victorii cu adevărat remarcabile obțin ei în construirea socialismului.Aceasta este o mărturie strălucită a încrederii nețărmurite a oamenilor muncii din Romînia față de conducătorul și călăuzitorul lor — gloriosul Partid Muncitoresc Romîn, față de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej (aplauze puternice).Am studiat cu atenție experiența organizațiilor de partid, am găsit multe lucruri interesante și instructive în soluționarea problemelor dezvoltării industriei, construcțiilor, agriculturii, în conducerea vieții culturale. în cursul convorbirilor noastre, membrii delegației au vorbit, la rîndul lor, despre experiența organizațiilor de partid ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Vrem să subliniem abordarea concretă și îndreptată spre un scop precis a soluționării sarcinilor economice de către organizațiile dv. de partid. Lupta pentru dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii, pentru progresul tehnic, pentru o calitate superioară a producției caracterizează întreaga activitate a organelor de partid, de stat și economice. Și acest lucru este foarte important ! în aceasta constă chezășia viitoarelor succese.Tovarăși ! Vladimir Ilici Lenin ne-a învățat că singura bază materială a socialismului poate fi marea industrie constructoare de mașini, capabilă să reorganizeze și a- gricultura. Urmînd linia leninistă, Republica Populară Romînă s-a transformat în scurt timp într-un stat industrial-agrar dezvoltat.O mărturie grăitoare în această privință este nivelul înalt de dezvoltare a industriei constructoare de mașini, a petrochimiei și celorlalte ramuri industriale, apariția pe harta republicii dv. a unor puter-

(Continuare în pag. Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-DejDragi tovarăși, membri ai delegației de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,Dragă tovarășe Podgornii, Dragi tovarășe și tovarăși,Sîntem bucuroși că în scurtul timp petrecut Ia noi ați putut cunoaște activitatea organizațiilor de partid, munca avîntată a poporului romîn pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.In cursul vizitei, muncitorii, țăranii, intelectualii, activiștii de partid v-au împărtășit cu inimă deschisă din preocupările, realizările și experiența noastră în construcția e- conomică și în munca de partid. La rîndul dv. ați împărtășit din bogata experiență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pe care partidul nostru a studiat-o totdeauna cu atenție, trăgînd din ea învățăminte pentru propria sa activitate. V-ați putut da seama de sentimentele de prietenie frățească pe care le nutrește poporul nostru față de poporul sovietic. întreaga desfășurare a vizitei a constituit b expresie a acestei prietenii sincere și a colaborării tovărășești statornicite între partidele și popoarele noastre, unite în lupta pentru realizarea țelului comun — construirea socialismului și comunismului (a- 

platize puternice).Ne reamintim cu plăcere de vizita delegației noastre de partid și guvernamentale în Uniunea Sovietică, de căldura și prietenia cu care ne-au întîmpinat oamenii sovietici. Cu aceeași ospitalitate, cu sentimente frățești, a fost primită la noi delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și guvernului sovietic, condusă de tovarășul Hrușciov.Oamenii muncii din patria noastră își exprimă bucuria față de succesele obținute de poporul sovietic în îndeplinirea grandiosului program de construire a comunismului, elaborat de Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Strălucitele realizări în făurirea bazei tehnico- materiale a comunismului, ritmul rapid de creștere a producției și înaltul nivel al dezvoltării tehnicii, continua ridicare a nivelului de trai material și cultural al poporului sporesc tot mai mult prestigiul Uniunii Sovietice în lume (aplauz.e).Marile înfăptuiri ale Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste au o deosebită însemnătate internațională; ele exercită o profundă înrîurire asupra conștiinței popoarelor, demonstrînd întregii lumi superioritatea orînduirii socialiste care creează posibilități nelimitate înaintării omenirii spre cele mai înalte culmi ale civilizației.Dragi tovarăși,Am ascultat cu multă plăcere cuvîntarea tovarășului Podgornii, caldele sale aprecieri la adresa acti-

Pregătiri în stațiunile de odihnă

vității partidului nostru, impresiile frumoase pe care i le-a lăsat vizitarea celor cinci regiuni ale țării noastre, a întreprinderilor, gospodăriilor colective și de stat, așezămintelor de cultură.După cum ați putut constata, dragi oaspeți, economia noastră națională se dezvoltă în ritm susținut depășind prevederile planului de șase ani. în primele patru luni ale anului 1963 planul de stat a fost îndeplinit în proporție de 101,3 la sută.Succesele obținute în dezvoltarea întregii economii sînt rezultatul nemijlocit al politicii leniniste de industrializare socialistă, dusă neabătut de partidul nostru. Ca urmare a atenției deosebite care le-a fost acordată încă din primii ani ai construcției noastre economice, ramurile principale: energetica, siderurgia, construcția de mașini, chimia și altele au realizat an de an ritmurile cele mai înalte.O preocupare de prim ordin a partidului și guvernului este înzestrarea întreprinderilori moi $i reuti-;' larea treptată a celor existente cu mașini și utilaje moderne, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii înaintate — condiție esențială a creșterii productivității muncii sociale, a valorificării superioare a resurselor naturale și îmbunătățirii neîncetate a calității producției.Este îmbucurător faptul că muncitorii, tehnicienii, inginerii, proiectanții, cadrele de conducere din întreaga economie manifestă o preocupare permanentă de a cunoaște și a-și însuși cele mai noi realizări ale tehnicii și luptă cu perseverență pentru aplicarea lor în producție.încheierea colectivizării agriculturii în primăvara anului trecut a creat condițiile pentru înfăptuirea unui program complex de măsuri în vederea creșterii multilaterale a producției agricole vegetale și animale și obținerea an de an de recolte sporite. întreaga noastră țărănime muncitoare, inginerii și specialiștii din agricultură, desfășoară în momentul de față o vastă acțiune pentru consolidarea economico-orga- nizatorică a unităților agricole socialiste, pentru creșterea continuă 
a producției agricole, în primul rînd a celei cerealiere, crearea tuturor condițiilor realizării în următorii, ani a unui puternic avînt al întregii agriculturi.Succesele obținute în dezvoltarea economiei se reflectă în creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a oamenilor muncii de la orașe și sate.Toate aceste realizări sînt rodul muncii entuziaste a eroicei noastre clase muncitoare, a harnicei țără- nimi colectiviste, a intelectualității, care, strîns unite în jurul partidului, urmează cu elan și încredere politica sa marxist-leninistă, internă și externă (aplauze puternice).

SLÄNIC MOLDOVA 
(coresp. „Scînteii“). — 
în frumoasa stațiune 
Slănic-Moldova s-au fă
cut intense pregătiri pen
tru ca oamenii muncii 
veniți la odihnă și trata
ment să se bucure de 
cele mai bune condiții.

Au fost complet renovate 
o serie de vile. La canti
na nr. 4 s-a amenajat o te
rasă de vară cu o capaci
tate de 500 de locuri. S-a 
introdus iluminatul fluo
rescent pe aleile din parc 
și pe căile de acces. De 
asemenea au fost termina
te lucrările de asfaltare a

aleilor din parcul situat 
în centrul stațiunii. A 
fost amenajat un nou 
parc cu o suprafață de 
15 000 mp. în apropiere 
de izvorul Slănic, la 
punctul Cascada, se va da 
în folosință un restau- 
rant-grădină.

Expoziție 
a artiștilor 

amatori

CĂLAN (co
resp. „Sclnteii”). 
— Pe lingă clubul 
Uzinelor „Victoria” 
din Călan funcțio
nează un cerc de 
artă plastică. Mem
brii acestui cerc — 
muncitori, 
cieni si 
din uzină 
fășoară o 
activitate.

Recent,
plastici amatori din 
Călan au deschis 
o expoziție care 
oglindește viața 
nouă a uzinei ți 
orașului lor.

tehni- 
lngineri 
— des- 

bogată

artiștii

de 
a

Pi- 
de 

Aspect

Combinatul 
industrializare 
lemnului din 
tești, fabrica 
mobilă, 
din secția I pre
gătire.
(Foto : Agerpres)

Centru medical 
modem la Cluj

CLUJ (coresp. „Scînfeii”). — Re
cant, a lost dat în folosință la Cluj, 
pe lingă clinica a ll-a medicală, un 
centru antidiabetic și de antiobezi- 
fate. El are o secție chimică, labo
rator, cabinet de cultură fizică me
dicală etc. și este dotat cu cele mai 
moderne aparate de specialitate.

Potrivit prevederilor planului pe anul 1963 productivitatea mun
cii în sectorul construcții-montaj va trebui să crească în 1963 cu 
peste șapte la sută. Pe numeroase șantiere s-au întreprins și se 

■ iau în continuare măsuri eficiente pentru îndeplinirea acestei im
portante sarcini economice. Corespondentul nostru pentru regiunea 
Brașov, C. Căprarii. a adresat unor cadre de conducere de la Trustul 
nr. 5 construcții din localitate întrebarea: „Ce măsuri ați luat pentru 
creșterea continuă a productivității muncii ?“ Redăm mai jos răs
punsurile primite:— Realizarea sarcinii de creștere a productivității muncii — ne spune ing. Leon Leibovici, directorul trustului — preocupă în mod deosebit întregul nostru colectiv. Din practica anilor trecuți ne-am convins că un rol esențial are pregătirea minuțioasă a lucrărilor pe care le avem de executat. în acest sens, serviciile tehnologic, tehnic și altele au fost întărite cu cadre tehnice competente. Aceste servicii țin un contact permanent cu institutele de proiectări în perioada elaborării proiectelor. Urmărim ca în proiecte să se introducă soluții care să se preteze la un înalt grad de industrializare, folosindu-se pe scară cît mai largă elementele din beton precomprimat, din beton prefabricat, cofrajele glisante, materiale noi și altele. Numai prin extinderea folosirii betonului prefabricat preconizăm să realizăm în acest an o creștere a productivității muncii, pe trust, cu 4 la sută față de 1962. De asemenea, anul acesta vom folosi circa 2 200 mc beton precomprimat, cu 10 la sută mai mult decît în 1962.

O atenție deosebită acordăm întocmirii proiectelor de organizare a șantierelor. înainte de a trece la lucrările de bază executăm rețelele definitive (drumuri, căi ferate, alimentarea cu apă și forță, canale etc.), apoi acele obiective pe care le folosește constructorul în perioada executării lucrărilor (locuințe semi-finisate, cantine, birouri, ateliere etc.).Am luat în același timp măsuri pentru proiectarea și folosirea unor obiective de organizare tip (demontabile), pentru centralizarea unor operații în ateliere ale șantierelor (instalații, dulgherie, fier-beton etc.), pentru organizarea de stații centrale de beton și mortar și altele. Unde nu a fost posibil s-au organizat ateliere centralizate pe trust. Bunăoară, pentru confecționarea baraca- mentelor demontabile din panouri de plăci fibro-lemnoase, am înființat un atelier la Sibiu. Este în curs de organizare un atelier de confecții metalice și unul de tuburi de canalizare la Brașov. Atelierul de confecționat tuburi este dotat cu o instalație care asi-
(Continuare în pag. Il-a)
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gură o creștere a productivității muncii de 5,7 la sută față de metodele obișnuite.Se știe că sporirea productivității muncii este determinată în mare măsură de creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor pe șantiere. Anul acesta, prin planul de investiții și prin folosirea de credite de mică mecanizare, volumul mijloacelor mecanizate pe șantierele trustului va crește cu 140 la sută față de 1962. „Zestrea“ tehnică a șantierelor va fi completată cu noi instalații pneumatice pentru transportul cimentului în vrac, mașini de tencuit, de fasonat și tăiat oțel-beton, dispozitive de îndoit țevi și altele. Potrivit calculelor, prin introducerea acestor utilaje și dispozitive se va realiza un spor de productivitate de 3,5 la sută față de anul trecut.Ca urmare a măsurilor aplicate pînă în prezent, colectivul trustului nostru a sporit productivitatea muncii pe primul trimestru cu 4 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.
•k— După cum s-a arătat, în acest an gradul de mecanizare a lucrărilor pe șantiere va crește prin introducerea de noi utilaje și dispozitive de mică mecanizare — a arătat în continuare ing. Mihai 

Barbur, șeful serviciului mecanizări. în primul trimestru s-au executat mecanizat 75 la sută din săpături, față de 37 la sută cît s-a realizat în 1960, și 97,2 la sută din lucrările de montare a prefabricatelor. Pe o serie de șantiere — din Piatra Neamț, Tg. Mureș, Co- mănești — întregul volum de săpături s-a executat mecanizat. De asemenea, pentru săparea de șanțuri s-au folosit în cea mai mare parte excavatoare de 0,3 m c înlă- turîndu-se astfel în întregime munca manuală. începînd cu anul 1962, prepararea betoanelor și mortarelor se zace centralizat în stații
(Continuare în pag. IlI-a)

Economii de metal
Alături de preocuparea pentru cali

tate și sporirea producției, muncitorii 
de la Șantierul naval din Galați, Uzi
na de tablă subțire, Uzina mecanică, 
Uzina de utilaj greu „Progresul“, 
„Laminorul" și Șantierul naval „1 
Mai ' de la Brăila și-au propus drept 
obiectiv principal în întrecerea socia
listă și economisirea metalului. Pen
tru realizarea acestui obiectiv de sea
mă, constructorii de nave au extins 
metoda albumelor de croire și folosi
rea deșeurilor pentru confecționarea 
1lnor repere cu dimensiuni mici, rea- 
lizînd astfel, de la începutul anului, 
economii dc peste 120 de tone de 
metal. Realizări asemănătoare au în
registrat și muncitorii de la Uzina me
canică. Ei au economisit de la începu
tul anului 60 de tone de metal.
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Cuvîntarea tovarășului i. K Podgornii Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej(Urmare din pag. I-a)nice întreprinderi moderne, cum suit Combinatul petrochimic și Combinatul pentru producția de cauciuc sintetic din Onești, Uzinele de tractoare și autocamioane din Brașov, Uzina de țevi laminate de la Roman și multe altele.Delegația noastră a vizitat multe din aceste întreprinderi. Am constatat un înalt nivel de producție și o organizare precisă a muncii, folosirea cu pricepere a tehnicii moderne, o mare grijă pentru pregătirea de cadre. Asemenea întreprinderi reprezintă adevărate puncte de sprijin ale dezvoltării socialiste a economiei naționale.Socialismul transformă în mod miraculos vechiul pămînt romînesc. Oare nu este semnificativ faptul că în prezent industria Romîniei realizează în 55 de zile aceeași cantitate de produse obținută de țara dv. în întregul an 1938 ? Și doar acest an era considerat anul celui mai mare avînt al economiei capitaliste a Romîniei.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, întregul nostru popor apreciază mult realizările prietenilor săi din țările socialiste frățești. Noi, comuniștii sovietici, care am înfăptuit în condiții excepțional de complexe și de grele industrializarea țării noastre, înțelegem foarte bine năzuințele popoarelor din țările în trecut înapoiate spre dezvoltarea industrială.Tovarășii romîni ne-au informat că, în trecutul apropiat, Romînia a fost una din țările cele mai înapoiate din punct de vedere economic. Burghezia imperialistă o considera ca o anexă agrară a statelor industriale europene, îi jefuia bogățiile și ca o fiară nesățioasă secătuia petrolul din subsolul ei bogat și sugea sîngele poporului.Toate acestea le înțelegem. Știți desigur, tovarăși, că, pînă la victoria Revoluției din Octombrie, Rusia țaristă a fost, de asemenea, o țară agrară înapoiată, supusă jugului monstruos al capitaliștilor străini și ruși.Sub conducerea partidului leninist, poporul nostru a scuturat jugul exploatării, a luat puterea în mîinile sale și a început să construiască o viață nouă.Ne-a fost foarte greu. în acel timp,'am fost prima și singura țară care a pășit pe calea construirii socialismului. N-aveam de la cine aștepta ajutor. Mai mult decît atît, imperialiștii au pornit războiul împotriva noastră, au căutat să ne înăbușe prin blocadă economică și înfometare, Dar sub conducerea comuniștilor poporul sovietic a rezistat, a zdrobit pe toți dușmanii și a început construcția economică.în acest scop a trebuit să mobilizăm toate forțele și resursele noastre și să acceptăm în mod conștient, o spunem deschis, anumite privațiuni pentru a crea o industrie puternică. A fost o cale grea, dar singura cale posibilă de transformare socialistă a întregii economii naționale, de asigurare pe a- ceastă bază a capacității de apărare a țării și de ridicare a bunăstării poporului.Urmînd cu consecvență linia leninistă, sprijinindu-se pe marea industrie creată, țara noastră a atins într-un termen istoric scurt culmi nemaiîntîlnite în dezvoltarea economiei și culturii. Este suficient să menționăm că în prezent Uniunea Sovietică realizează în 8 zile o cantitate de produse egală cu acea obținută de întreaga industrie a Rusiei țariste într-un an.Știința sovietică s-a acoperit de glorie prin descoperiri de cea mai mare importanță. Prima uzină ato- mo-electrică din lume, primii sateliți artificiali ai Pămîntului din lume, primele nave cosmice din lume au fost create în Uniunea Sovietică. Instituțiile noastre de învă- țămînt superior pregătesc de trei ori mai multi ingineri decît America.Dacă comparăm rezultatele dezvoltării economice din ultimii cinci ani vom constata că creșterea producției industriale pe cap de locuitor este în Uniunea Sovietică de 48 la sută, iar în S.U.A. de numai 8 la sută. înaintăm într-un ritm atît de rapid, încît călcăm deja pe urmele celei mai dezvoltate țări capitaliste. Acum nici adversarii noștri nu se mai îndoiesc că vom ajunge din urmă America și o vom lăsa în urmă. Ei nu fac decît să calculeze cu îngrijorare cînd anume se va în- tîmpla aceasta.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Comitetul lui Central în frunte cu devotatul leninist Nikita Sergheevici Hrușciov fac totul pentru întărirea continuă a puterii economice a țării, pentru creșterea bunăstării oamenilor sovietici.Noul program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, adoptat de Congresul al XXII-lea al partidului deschide perspective cu adevărat mărețe pentru crearea bazei tehnice materiale a comunismului. In decurs de două decenii trebuie să sporim produsul social de aproximativ cinci ori, inclusiv producția industrială de cel puțin șase ori.Putem să va comunicăm cu satisfacție, dragi tovarăși, că hotărî- rile Congresului al XXII-lea al partidului se îndeplinesc cu succes. Activitatea creatoare tot mai intensă a oamenilor sovietici, mișcarea întregului popor pentru îndeplinirea înainte de termen a planului septe- nal, recenta reorganizare a conducerii de către partid a economiei naționale după principiul locului de producție ne permit să depășim considerabil ritmul proiectat al creșterii producției.în primii patru ani ai septenalu- lui producția industrială a crescut cu 45 la sută, în loc de 39 la sută cît era prevăzut în plan. Sarcinile de plan Sînt depășite și anul acesta.Uniunea Sovietică sprijină cu consecvență țările socialiste frățești în înfăptuirea industrializării, le-a ajutat și le ajută în crearea unei industrii moderne. Comuniștii, întregul popor sovietic consideră acest sprijin, întărirea puterii țărilor comunității socialiste, dezvoltarea largă și multilaterală a ajutorului reci

proc frățesc drept o înaltă datorie internaționalistă. La mitingul prieteniei romîno-sovietice de la Moscova tovarășul Hrușciov a spus: „Noi, ca cei mai apropiați frați și tovarăși care luptă pentru aceeași cauză, împărtășim împreună și bucuriile și durerile, sîntem întotdeauna gata să venim unul în ajutorul celuilalt“, între Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă s-a stabilit o colaborare economică și tehnico- științifică trainică. Se știe că țara noastră acordă ajutor tehnic Republicii Populare Romîne în construirea unui mare număr de întreprinderi industriale.Un exemplu de colaborare eficientă, de materializare a marii prietenii dintre popoarele romîn și sovietic poate fi crearea complexului de întreprinderi din orașul O- nești. La construirea noilor obiective au muncit în strînsă colaborare specialiști și muncitori sovietici și romîni, în întreprinderi au fost instalate utilaje produse de numeroase uzine sovietice. Specialiști și muncitori romîni participă la rîndul lor la construirea fabricii de fibre și fire sintetice din orașul Barnaul.Se dezvoltă cu succes comerțul dintre țările noastre. Este semnificativă greutatea specifică importantă a livrărilor reciproce de mașini și utilaje industriale, precum și de materii prime de cea mai mare importanță.Uniunea Sovietică livrează țării dv. mari cantități de metale feroase și neferoase, minereu de fier, cocs, bumbac, cauciuc sintetic, iar Romînia livrează Uniunii Sovietice nave, țevi, cherestea, ciment și alte produse.Tovarăși, marele Lenin ne-a învățat că o productivitate a muncii superioară în comparație cu cea existentă în capitalism este în ultima instanță principala condiție a victoriei asupra capitalismului. Rezolvarea cît mai rapidă a acestei probleme fundamentale a întrecerii e- conomice dintre socialism și capitalism decurge din interesele noastre comune : atît din interesele lagărului socialist în ansamblu cît și din dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări socialiste.Astăzi această sarcină este cu mult mai ușor de rezolvat cu forțe unite prin folosirea uriașelor avantaje pe care ni le oferă tuturor sistemul m®ndialu socialist. O importanță deosebită capătă asemenea forme de colaborare între țările socialiste cum sînt coordonarea planurilor economiei naționale, specializarea și cooperarea producției.Acestea permit fiecărei țări să creeze o producție proprie de mare serie, care este cea mai rentabilă, să mecanizeze și să automatizeze la maximum procesele de producție, cu alte cuvinte, să dea produse mai multe, de calitate mai bună și cu cheltuieli minime.Iată de ce Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, toate celelalte partide frățești se pronunță cu consecvență pentru dezvoltarea acestor forme de colaborare. în cuvîntarea rostită la 30 decembrie 1962, cu prilejul, celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : „Coordonarea planurilor economice, cooperarea și specializarea în producție pe baza principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii accelerează dezvoltarea fiecărei țări în parte și a sistemului mondial socialist în ansamblu, grăbesc victoria socialismului în întrecerea economică pașnică cu capitalismul”.Nu mai puțin important este faptul că noile forme ale colaborării economice creează cele mai favorabile condiții pentru înfăptuirea industrializării socialiste în țările în trecut înapoiate, contribuie la ridicarea rapidă, planificată a economiei lor, la nivelul țărilor cele mai dezvoltate. „Noi, comuniștii, — a spus tovarășul N. S. Hrușciov — înțelegem pe deplin năzuința fiecărei țări socialiste de a avea o industrie dezvoltată, deoarece fără aceasta nu poate fi dezvoltată economia națională și cultura și nu poate fi egalizat nivelul general al dezvoltării economice a comunității socialiste. Ne este apropiată și înțelegem dorința popoarelor acestor țări de a pune capăt cît mai repede moștenirii trecutului și de a atinge nivelul statelor avansate".Tovarăși,înfăptuind colectivizarea agriculturii, Partidul Muncitoresc Romîn a obținut o mare victorie în transformarea socialistă a satului. Vizi- tînd o serie de gospodării agricole colective și gospodării agricole de stat am văzut personal minunatele roade ale traducerii în viață a planului cooperatist leninist, în condițiile concrete ale țării dv.Stînd de vorbă cu membrii gospodăriilor colective, cu conducătorii lor și cu specialiștii, luînd cunoștință de rezultatele muncii lor am văzut cu cîtă abnegație muncesc țăranii și cu cîtă fermitate urmează partidul care i-a scăpat de sărăcie, le-a deschis drumul spre o viață liberă și înstărită. Ne-am bucurat din toată inima cînd am văzut pe vastele întinderi, ale gospodăriilor colective din regiunea București și din alte regiuni, iucrînd un mare număr de tractoare și alte mașini, cînd am văzut că semănăturile sînt bine lucrate și bine îngrijite de colectiviști. în regiunea Argeș mii de hectare de pămînt sterp în trecut, poalele munților și dealurile se transformă din voința partidului în livezi și vii și vor fi puse în slujba poporului.Sînt foarte grăitoare următoarele fapte. Anul trecut, cu toată seceta care a lovit o serie de regiuni, gospodăriile colective și gospodăriile agricole de stat au recoltat la hectar mult mai mult grîu, porumb și alte culturi decît gospodăriile individuale. în ultimii ani, în sectorul socialist al agriculturii au crescut simțitor șeptelul de vite și producția animalieră. Toate acestea au fost posibile numai în condițiile colectivizării agriculturii, care a schimbat în mod radical sistemul de organizare a producției și atitudinea oamenilor față de muncă.

Am avut o mare plăcere văzînd suprafețe întinse însămînțate cu soiurile sovietice de grîu „Bezos- taia-l" și „Scorospelka“ care, după aprecierile specialiștilor dv., au dat rezultate foarte bune în condițiile Romîniei. La rîndul nostru, după cum se știe, am cumpărat de la dv. semințe de unele soiuri de porumb și leguminoase care dau rezultate foarte bune în Uniunea Sovietică. Sprijinul reciproc și schimbul de experiență dau rezultate rodnice, contribuie la creșterea producției a- gricole, servesc intereselor popoarelor noastre frățești.în timpul vizitei noastre am avut prilejul să povestim prietenilor romîni despre marile succese pe care le-au obținut oamenii muncii din satul sovietic. Anul trecut, cu toate condițiile climatice nefavorabile dintr-o serie de regiuni ale țării noastre, producția globală de cereale a fost de 9 miliarde puduri, producția de carne — de 9,4 milioane tone (în greutate de tăiere). în U- niunea Sovietică nu s-au produs încă niciodată asemenea cantități de cereale și carne.Dezvoltarea continuă a unei ramuri a economiei socialiste, atît de importantă și totodată atît de complexă cum este agricultura, este o problemă a întregului popor, nece- sitînd o uriașă activitate organizatorică și politică din partea întregului partid. Știm bine acest lucru din practica activității Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care se preocupă neobosit de întărirea organizatorică și economică a colhozurilor și sovhozurilor, de întărirea bazei lor tehnice-materiale, care stabilește cele mai potrivite forme de conducere.Aceeași preocupare intensă pentru dezvoltarea prin toate mijloacele a agriculturii am constatat-o pretutindeni și în țara dv., în toate verigile partidului — de la Comitetul Central pînă la organizațiile de bază.Rolul mereu crescînd al Partidului Muncitoresc Romîn își găsește expresia și în rezolvarea concretă a problemelor legate de ridicarea bunăstării materiale și a nivelului cultural al poporului. Or, acest lucru este, după cum se știe, țelul suprem al fiecărui partid marxist-leninist.în Uniunea Sovietică desfășurăm pe scară uriașă construcția de locuințe. In ultimii 10 ani fondul de locuințe al orașelor și centrelor noastre muncitorești a crescut a- proape de două ori ; peste 103 milioane oameni sau aproape jumătate din populația țării,s-au mutat în case noi, sau și-au îmbunătățit condițiile de locuit.Și în Republica Populară Romînă am văzut că construcția de locuințe se desfășoară pe scară largă. Atît la orașe cît și la sate, dv. construit case frumoase și trainice.Am vizitat cîteva apartamente ale muncitorilor din București. Am întrebat o gospodină a cărei familie a primit de curînd un apartament cu trei camere : „Cum v-ați aranjat, cum trăiți ?”. „Trăim bine, vedeți și dv.“, a răspuns ea. „Dar cum ați trăit în trecut?“, am întrebat-o eu.— „Foarte greu, a fost foarte greu” a răspuns ea, adăugind : „mai bine să nu ne amintim“. Totuși, câteodată nu e de prisos să amintim trecutul, mai ales tineretului, pentru ca să prețuiască și mai mult mărețele cuceriri ale socialismului.în timpul scurtei noastre șederi nu am putut vizita multe instituții culturale. Dar și ceea ce am reușit să vedem, precum și întîlnirile cu oamenii dovedesc uriașa creștere a nivelului cultural al poporului. Pretutindeni am văzut școli noi, instituții de învățămînt superior, cluburi, case de cultură. O impresie plăcută ne-au lăsat spectacolele prezentate de colectivele de artiști amatori. Și într-adevăr, tovarăși, cîte talente ies la iveală în popor cînd el trăiește în condițiile socialismului !în cursul întîlnirilor cu noi tovarășii romîni ne-au vorbit nu numai de succese, de experiența pozitivă, dar și de greutăți și lipsuri în muncă. Noi înțelegem că la dv„ ca și la noi, există greutăți, lipsuri, și acest lucru este foarte firesc. Noi reorganizăm întreaga orînduire a vieții societății pe baze noi, socialiste și în rezolvarea acestei sarcini istorice complexe nu se poate să nu fie și lipsuri.Scopul delegației noastre era de a studia tocmai experiența pozitivă, toate aspectele bune care pot ti utile și pentru noi.Cea mai profundă și cea mai puternică impresie pe care o va duce cu sine delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și pe care o va transmite comuniștilor, tuturor oamenilor sovietici, este impresia noastră despre talentatul și harnicul popor romîn care, sub conducerea partidului, construiește cu succes socialismul. Și într-adevăr tovarăși, tot ce am văzut, atît în industrie cît și în agricultură, în viața culturală, este făurit de mîinile de aur și de mintea luminoasă a muncitorilor, țăranilor și a intelectualității legate de popor.înalta activitate în producție și politică a oamenilor, creșterea spiritului lor de inițiativă, energia creatoare inepuizabilă, toate acestea constituie o trăsătură valoroasă și una din particularitățile cele mai caracteristice ale societății socialiste.Urăm din toată inima poporului frate romîn succese și mai mari în munca lui creatoare și plină de abnegație. (vii aplauze).Dragi tovarăși, toate realizările țării dv., ca și ale celorlalte țări socialiste, sînt rezultatul profundelor transformări politice, sociale și economice înfăptuite sub conducerea partidelor marxist-leniniste. Cu un sentiment de profundă mîndrie putem afirma că comuniștii au intrat în istoria omenirii ca cea mai măreață forță creatoare, care transformă și înnoiește lumea.Comuniștii n-au odihnă, ei nu se mulțumesc niciodată cu cele ce realizează, privesc totdeauna înainte, critică și înlătură tot ce este vechi, perimat și instaurează tot ce e nou, progresist. Oricît s-ar bucura dușmanii noștri pentru unele lipsuri pe care le dezvăluim, oricît ar

calomnia socialismul, înaintarea noastră victorioasă nu va încetini din această cauză. Noi înșine ne dezvăluim lipsurile și așa pot proceda numai cei care sînt siguri pe forțele lor pentru a înainta și mai repede. Noi trăim într-o vreme minunată cînd orînduirea socialistă a devenit realitate în multe țări. în prezent sistemul mondial socialist este principalul factor determinant al întregii dezvoltări istorice.Sîntem puternici și invincibili pentru că sîntem uniți. Unul pentru toți, toți pentru unul, acesta este principiul de nezdruncinat după care se călăuzește familia fră- legăturile cu cele mai largi mase de țească a statelor socialiste. Relațiile dintre ele sînt determinate de unitatea ideilor noastre, a țelului nostru și se întemeiază pe deplina e- galitate în drepturi, respectul reciproc și întrajutorarea frățească.Pe această bază de neclintit se întărește și se dezvoltă prietenia și colaborarea dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă. 
(aplauze puternice). O asemenea forță puternică cum este unitatea și fidelitatea de neclintit a partidelor noastre față de principiile internaționalismului socialist, față de învățătura marxist-leninistă, înzecește dorința popoarelor noastre de a trăi veșnic în prietenie.La mitingul prieteniei sovieto-ro- mîne, care a avut loc în august 1961 la Moscova, tovarășul Gheorghiu-Dej a făcut o bună caracterizare a relațiilor noastre reciproce : „Pentru noi, pentru membrii partidului nos- 1ru și pentru oamenii muncii din țara noastră, a spus el, este o sursă de profundă satisfacție că între P.M.R. și P.C.U.S. au existat întotdeauna cele mai strînse relații frățești, o deplină înțelegere și unitate de vederi neumbrită niciodată de nimic“.Istoria a impus partidelor comuniste și muncitorești o uriașă răspundere pentru destinele omenirii. Călăuzindu-ne după interesele supreme ale cauzei noastre comune, nu trebuie să ne cruțăm eforturile pentru a întări și mai mult coeziunea de nezdruncinat a tuturor partidelor frățești din țările socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe temelia de granit a marxism-leninismului. (aplauze).Dragi tovarăși ! Forțele păcii și socialismului nu au fost niciodată atît de puternice cum sînt astăzi. Nu trebuie să uităm însă nici o clipă că în lume are loc o înverșunată luptă de clasă, o luptă între două lumi, o luptă între două ideologii — socialistă și burgheză.Lumea veche condamnată la pie- ire de istorie este încă primejdioasă și perfidă, ea poate să aducă popoarelor multe nenorociri. Imperialiștii se străduiesc prin toate mijloacele să dezbine pe oamenii muncii. să semene discordie între popoare. Speculînd prejudecățile rasiale și naționale, ei caută să opună interesele unor națiuni intereselor altor națiuni. Dușmanii nu se dau înlături nici de la provocări militare. Ei vor să împiedice cu orice preț construirea socialismului și comunismului.Iată de ce comuniștii, luptători de frunte pentru libertatea și fericirea tuturor oamenilor muncii, urmăresc cu deosebită vigilență uneltirile perfide ale dușmanilor noștri, își ascut arma ideologică, luptă neobosit pentru întărirea sOlidarită- ții proletare internaționale, a unității și coeziunii popoarelor lagărului socialist, pentru menținerea păcii pe pămînt. Statele socialiste promovează cu consecvență politica leninistă de pace și prietenie Cu toate popoarele, politica coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite.Partidele comuniste și muncitorești frățești, țările socialiste sînt unite în năzuințele și eforturile lor de a rezolva în interesul popoarelor lumii probleme internaționale fundamentale ca dezarmarea generală și totală, interzicerea armei nucleare, lichidarea rămășițelor colonialismului și încheierea tratatului de pace german, precum și reglementarea problemei Berlinului occidental. De un larg sprijin s-a bucurat inițiativa Republicii Populare Romîne îndreptată spre statornicirea păcii, prieteniei și colaborării strînse între popoarele țărilor balcanice.O confirmare elocventă a justeții politicii externe de pace a țărilor socialiste o constituie preîntîmpina- rea catastrofei termonucleare mondiale a cărei primejdie s-a ivit în urma acțiunilor cercurilor agresive ale S.U.A. în regiunea Mării Caraibilor. Ca rezultat al eforturilor poporului cuban, al politicii ferme și elastice a guvernului sovietic, al sprijinului hotărît acordat Cubei de către toate țările socialiste, planurile sinistre ale agresorilor imperialiști au eșuat.Dar învățămintele crizei din Marea Caraibilor ne fac să ne amintim încă o dată de necesitatea de a întări prin toate mijloacele forța e- conomică și capacitatea de apărare a țărilor socialiste, deoarece pe imperialiști îi reține numai forța, numai coeziunea popoarelor care luptă activ pentru menținerea păcii. Cu cît este mai puternică comunitatea noastră socialistă, cu atît este mai sigură cauza păcii și securității tuturor popoarelor.Dra«i tovarăși, permiteți-mi ca în numele delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în numele comuniștilor și al întregului popor sovietic să vă mulțumesc încă o ' dată pentru primirea călduroasă și i cordială și să urez poporalul frate romîn și partidului său muncitoresc, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, noi succese în munca pentru binele patriei dv. și al întregii comunități socialiste, (aplauze)Să trăiască și să înflorească în veci prietenia frățească de nezdruncinat dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne ! (aplauze).Trăiască coeziunea de monolit a partidelor noastre marxist-leniniste frățești, a întregii mișcări comuniste și muncitorești mondiale ! 

(aplauze)Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri !Trăiască pacea în întreaga lume ! 
(aplauze prelungite).

(Urmare din pag. I-a)Pe măsura înaintării pe drumul deSăvîrșirii construirii socialismului crește continuu rolul conducător al partidului în toate domeniile activității politice, economice, de stat, culturale. Partidul nostru își perfecționează continuu metodele și formele de activitate, corespunzător cu cerințele vieții, își întărește rîndurile, își cimentează tot mai mult oameni ai muncii. Partidul desfășoară o vastă activitate ideologică și politico-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și stimularea inițiativei maselor, pentru educarea lor în spiritul devotamentului față de patrie, față de cauza socialismului, în spiritul prieteniei și frăției cu popoarele țărilor socialiste, al solidarității internaționaliste cu oamenii muncii din lumea întreagă.în opera de făurire a noji orînduiri sociale în țara noastră, ca și în celelalte țări socialiste, un rol de mare însemnătate îl au relațiile de colaborare și într-ajutorare tovărășească statornicite între țările socialiste, bazate pe principiul egalității și avantajului reciproc. Coordonarea planurilor economice, aplicarea principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii, aprobate de Consfătuirea C.A.E.R. din iunie 1962 de la Moscova, creează condiții favorabile pentru egalizarea nivelurilor tuturor țărilor socialiste, pentru dezvoltarea continuă a colaborării lor economice — factor principal în consolidarea lagărului socialist și în dobîndirea victoriei socialismului în întrecerea istorică cu capitalismul.în ultimul timp, anumite cercuri politice și unele agenții de presă din Occident, luînd dorințele lor drept realitate, se lansează într-o serie de speculații privind relațiile dintre țările socialiste, în scopul de a denatura aceste relații, a crea confuzii în opinia publică și a abate atenția maselor muncitoare de la problemele fundamentale sociale, economice și politice care frămîntă lumea capitalistă. Bine spune poporul nostru: ride dracul de porumbe negre, și pe sine nu se vede. 
(animație in sală).Ar face mai bine aceste cercuri dacă s-ar preocupa de propriile lor realități cum sînt, de pildă, cele din cadrai Pieței çomuné, forma de organizare economică și politica a oligarhiei financiare, Dominația monopolurilor imperialiste, în goană după profituri maxime, se caracterizează prin încălcarea suveranității naționale, a independenței statelor, prin relații de inegalitate și subordonare între popoare, de dominare a țărilor mai puțin dezvoltate, de subjugare a celor mai slabi de către cei mai puternici ; ea urmărește să înăbușe lupta de eliberare a popoarelor coloniale și să împiedice dezvoltarea lor economică.Creșterea profituri or mono o'iste are loc în condițiile intensificării luptei împotriva mișcării muncitorești și progresiste, este însoțită de ruina gospodăriilor țărănești, a întreprinderilor mici și mijlocii, de stagnare și regres a regiunilor în care monopolurile nu-și găsesc condițiile „optime“ de a obține beneficii maxime, ea este caracteri-

La ambasada UniuniiMarți seara, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. .Tegalin, a oferit o masă cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de activiști ai P.C.U.S. în frunte cu N. V. Podgornii.Au luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, ion GheorgheInformații din organizațiilor de partid
BACĂU (coresp. „Scînteii“)__ Zi

lele trecute, Biroul comitetului re- 
gtonal de partid Bacău a analizat 
felul cum se aplică în întreprinderi
le regiunii hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la ridicarea rolului maiștrilor 
în producție. Referatul prezentat și 
discuțiile purtate au subliniat fap
tul că în regiune, în perioada care 
s-a scurs de la apariția hotărîrii 
s-au obținut rezultate bune. Astfel, 
din I960 șt pînă la începutul anului 
1963 numărul maiștrilor a crescut 
mai mult de 2 ori, s-a ridicat simți
tor pregătirea lor profesională. S-a 
arătat că bine au muncit în această 
privință organizațiile de partid și 
conducerile Combinatului chimic 
Borzești, Întreprinderea mecanică 
și Fabrica de țevi din Roman, Fa
brica de postav Buhuși și altele, 
care s-au ocupat sistematic de ridi
carea nivelului de pregătire al 
maiștrilor, de creșterea rolului lor 
în producție. Acum în multe între
prinderi et conduc cu pricepere sec
ții, ateliere, creîndu-se astfel, posi
bilitatea ca o parte din ingineri să 
fie trecuțt la serviciile de concepție 
și cercetări. Pentru creșterea conti
nuă a rolului maistrului în produc- 
ție, biroul comitetului regional de 
partid a adoptat un plan de măsuri.*CÎMP1NA (coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa Comitetului regional de partid Ploiești și a Consiliului regional al sindicatelor, la Uzina mecanică din Cîrrfpina a avut loc o consfătuire avînd ca temă „Propaganda tehnică în sprijinul folosirii din plm a tehnicii noi în producție 

zată prin adîncirea contradicțiilor interimperialiste.De aceste aspecte ar trebui să se ocupe agențiile de presă și cercurile politice amintite mai sus !Dar oricît s-ar strădui propaganda imperialistă să semene confuzii ea nu poate reuși să camufleze nici caracterul prădalnic al relațiilor imperialiste, nici contradicțiile dintre statele imperialiste.Zadarnice sînt iluziile că născocirile și speculațiunile unor organe de presă din Occident ar putea afecta relațiile de prietenie și colaborare dintre țările lagărului socialist. Autorii acestor speculațiuni nu pot să înțeleagă că țările socialiste sînt indisolubil legate între ele prin țeluri comune și ideologie comună. Țările socialiste merg ferm înainte, sub steagul marxism-leninismului, ele își întăresc unitatea, relațiile de colaborare și întrajutorare tovărășească, bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectarea cu strictețe a suveranității și independenței naționale — în scopul dezvoltării mereu ascendente a fiecă; rei țări socialiste și a sistemului mondial socialist în ansamblu. 
(aplauze puternice, îndelungate).Condiția primordială a triumfului socialismului și păcii în lume constă în unitatea indisolubilă a mișcării comuniste mondiale sub steagul ideilor marxism-leninismului. întărirea continuă a acestei u- nități este datoria sfîntă a tuturor partidelor marxist-leniniste frățești, care poartă o răspundere istorică pentru soarta socialismului nu numai în țara lor, ci în întreaga lume. Partidul Muncitoresc Romîn militează cu consecvență nentru consolidarea continuă a unității lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor Declarației Consfătuirii de la Moscova din 1960 — Carta partidelor comuniste și muncitorești din toate țările. Pronunțîndu-se pentru soluționarea problemelor divergente între partidele comuniste pe calea discuțiilor tovărășești, a dezbaterii colective, principiale, în spiritul fidelității față de linia elaborată în comun, partidul nostru a salutat propunerile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice privind încetarea polemicii între partide, precum si acordul privitor Ia aoro- piața întîlnire între reprezentanții Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Partidului Comunist Chinez.Sperăm că această întîlnire va contribui la întărirea unității partidelor frățești. Unindu-și tot mai strips rîndurile pe temelia de nezdruncinat a învățăturii marxist- leniniste, partidele comuniste și muncitorești vor călăuzi popoarele spre noi victorii ale cauzei noastre mărețe. (aplauze).Tovarăși,Politica externă a țărilor noastre socialiste este expresia năzuinței celei mai scumpe a propriilor noastre popoare, cît și a tuturor popoarelor lumii — năzuința de pace.Evoluția vieții internaționale demonstrează că în zilele noastre rolul precumpănitor pe arena mondială îl au forțele socialismului și păcii, că imperialismul nu mai poate dispune nestingherit de

Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădcanu, Dumitra Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., șefi de secție la C.C. al P.M.R., primi secretari ai Comitetelor regionale de partid, președinți de sfaturi populare regionale și conducători ai unor întreprinderi și unități agricole vizitate de delegația P.C.U.S.

de plan“.șî a realizării sarcinilor de plan“. La consfătuire au participat membri ai comitetului de partid, responsabili culturali ai comitetelor sindicatelor și directori de cluburi din marile întreprinderi ale regiunii, responsabilii comisiilor inginerilor și tehnicienilor și ai cabinetelor tehnice, membri ai consiliilor locale ale sindicatelor.După vizitarea secțiilor uzinei. Dumitru Bădoiu, președintele comitetului sindicatului de la Uzina mecanică din Cîmpina, a prezentat un referat despre felul cum se desfășoară alej propaganda tehnică. în uzină a fost format un colectiv de conferențiari care cuprinde 15 tovarăși dintre cei mai buni muncitori, maiștri și ingineri care întocmesc și prezintă periodic conferințe pe teme tehnice la club și în secțiile de producție. Periodic se organizează „Tribuna metalurgistului", cu care prilej fruntașii în producție împărtășesc din experiența lor și prezintă expuneri tehnice. Pentru o- rientarea activității inovatorilor spre rezolvarea principalelor probleme tehnice, comitetul sindicatului și conducerea uzinei au elaborat un plan tematic de inovații, care a fost afișat la fiecare loc de muncă împreună cu lista materialului documentar aflat la îndemînă. Comisia inginerilor și tehnicienilor a întreprins mai multe studii urmărind folosirea mai eficientă a tehnicii noi pentru îmbunătățirea calității produselor Roadele tuturor acestor acțiuni se reflectă, între altele, în cele 132 măsuri tehnico-organizato- rice aplicate de la începutul acestui an. măsuri care au o eficiență 

soarta popoarelor. Dezvoltarea sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, creșterea luptei pentru lichidarea definitivă a colonialismului, amploarea fără precedent a mișcării pentru apărarea păcii au creat posibilitatea de a preîntîmpina izbucnirea unui nou război mondial.Transformarea acestei posibilități în realitate cere intensificarea luț> tei unite a tuturor forțelor păcii pentru izbăvirea omenirii de primejdia unui război termonuclear — care ar pricinui umanității pierderi incalculabile — pentru destinderea în relațiile internaționale, pentru dezvoltarea co- iaborării pașnice între toate țările fără deosebire de sistem social.în țara noastră, ca și în lumea întreagă, este bine cunoscut rolul deosebit pe care Uniunea Sovietică îl joacă în lupta pentru salvgardarea păcii, pentru independența națională a popoarelor, pentru stăvilirea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste; acordăm o înaltă prețuire și dăm întregul nostru sprijin activității perseverente și inițiativelor constructive ale guvernului sovietic în vederea triumfului principiilor leniniste ale coexistenței pașnice și soluționării pe calea tratativelor a problemelor internaționale litigioase, (vii aplauze).Republica Populară Romînă, alături de celelalte țări socialiste, se afirmă ca factor activ pe arena internațională, promovînd cu consecvență politica de apărare a păcii și de coexistență pașnică între toate statele. Acestui scop îi servesc și cunoscutele propuneri ale guvernului romîn în vederea transformării Balcanilor într-o zonă a păcii; crește continuu numărul țărilor cu care Romînia își dezvoltă relațiile diplomatice, economice și culturale. în Organizația Națiunilor Unite și alte organisme internaționale, țara noastră militează pentru interzicerea armelor nucleare, înfăptuirea dezarmării generale, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, acordă sprijin oricărei acțiuni tinzînd la înseninarea atmosferei internaționale.Avem neclintita convingere că nobila cauză a păcii, a prieteniei și colaborăm intre țări și popoare va învinge!Dragă tovarășe Podgornii,Dragi oaspeți.Vă rugăm ca, întorcindu-vă în patrie și împărtășind oamenilor muncii din Uniunea Sovietică impresiile dumneavoastră despre cele văzute in Romînia, despre munca și rezultatele dobindite de poporul nostru, să exprimați totodată poporului sovietic, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului sovietic, tovarășului Hrușciov, sentimentele frățești ale poporului romîn, ale partidului și guvernului nostru, precum și urări de noi succese în opera de construire a comunismului, (aplau
ze prelungite).Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre partidele și popoarele noastre!Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale!Să triumfe cauza păcii în lume! 
(aplauze puternice).

în timpul mesei tovarășii l. K. Jegalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. V. Podgornii au rostit toasturi pentru prietenia frățească dintre popoarele sovietic și romîn, dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Muncitoresc Romîn.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă cordială de caldă prietenie. \(Agerprt $a c t i v i t a t e a
economică antecalculată in valoare de peste 3 000 000 lei.După ce ing. Ion Șletănescu a vorbit despre difuzarea cărții tehnice în uzină, au urmai discuții, în cadrul cărora s-au lacul numeroase propuneri pentru îmbunătățirea propagandei tehnice în întreprinderile regiunii.

GIURGIU — Organizația de bază din gospodăria colectivă din comuna Main, raionul Giurgiu, se preocupă îndeaproape dc executa rea lucrărilor de întreținere a culturilor la limp și de bună calitate. La sfirșitul fiecărei săptămini biroul organizației de bază, împreună cu consiliul de. conducere al gospodăriei analizează mersul lucrărilor și măsurile ce trebuie luate-’ pentru desfășurarea muncii în săp- tămîna următoare. Membrii biroului repartizați pe brigăzi sprijină grupele de partid în organizarea muncii politice de masă.Cei 70 de agitatori au fost in- struiți temeinic asupra sarcinilor, ce le revin. în convorbirile de |a om la om, ei popularizează metodele de muncă ale celor mai pricepuți colectiviști și îi critică pe cei care fac lucrări de mîntuială. Ion Sebe, brigadier legumicol, și llie Mirzac, colectivist, scriu la gazeta de perete despre stadiul și calitatea lucrărilor dé întreținere a culturilor de legume și a celor de cîmp. Cei mai harnici colectiviști sînt evidențiați la panou! de onoare și in emisiunile stației de radioamplificare.Munca politică de ma^ă desfășurată de organizația de bază contribuie la intensificarea ritmului și a calității lucrărilor de întreținere.
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Primirea de către vicepreșeiii'iteie 
Consi i'Jlui de Miniștri al R. P. Romine, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului R. P. PoloneMarți 4 iunie 1963. .vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Gheorghe Gaston Marin, a primit în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al ReDublicii Populare Polone, Wicslaw Sobierajski. (Agerpres)

Informații
Marți a părăsit Capitala, reîntorcîn- 

du-se în patrie, acad. Istvan Friss, di
rectorul Institutului de cercetări econo
mice al Academiei de Științe a R. P. 
Ungare, care a fost oaspete ai țării noas
tre timp de 10 zile, la invitația Prezi
diului Academiei R. P. Romîne. în 
timpul șederii în țara noastră, acad. Ist
van Friss a vizitat institute de cercetări 
științifice, a avut întrevederi cu oameni 
de știință romîni și a ținut două con
ferințe de specialitate la Casa oameni
lor de știință din Capitală. (Agerpres)

între 21—30 mai 1963 a avut loc la București cea de-a doua ședință a grupei permanente de lucru pentru probleme de informare științifică și tehnică a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice.La ședința grupei au luat parte delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare și U.R.S.S.La ședința grupei au fost examinate probleme în legătură cu dezvoltarea în viitor a colaborării în

domeniul informării științifice și tehnice, lărgirea schimbului de informații științifice și tehnice, între țările membre ale C.A.E.R., ridicarea nivelului de mecanizare și automatizare. a lucrărilor de informare, precum și alte probleme referitoare la activitatea grupei.Pentru problemele examinate au fost luate hotărîri corespunzătoare.Ședința grupei a decurs într-o atmosferă de prietenie și colaborare.

(Urmare din pag. I-a)

(Agerpres)
A apărui „Probleme economice“ nr. 5-1963

Aprecierile Iui Seaborg 
după vizita tn U. R. S. S.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Glemn Seaborg, președintele Comisiei pentru energia atomică a S.U.A., care a condus delegația oamenilor de știință atomiști americani care s-a înapoiat recent din U.R.S.S., a declarat la o conferință de presă că, deși scopul principal al vizitei în Uniunea Sovietică a fost semnarea unui memorandum cu privire la colaborarea sovieto- americană în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice, delegației americane i s-a arătat tot ce a vrut să vadă și, în afară de aceasta, au fost incluse în program unele obiective suplimentare.Vizita delegației americane în U.R.S.S., a spus în încheiere Seaborg, „reprezintă o contribuție la colaborarea științifică rodnică între cele două țări“.

Inima lui Nazim Hikmet 
a încetat sâ mai batâ

Numărul pe luna mai 1963 cuprinde 
următoarele articole : „ÎN LEGĂTURĂ 
CU FOLOSIREA PÎRGHIILOR ECO
NOMICE PENTRU ÎNTĂRIREA GOS
PODĂRIRII SOCIALISTE ÎN ÎNTRE
PRINDERI" de I. Ițicovici; „ASPECTE 
ALE CONCENTRĂRII ȘI COMBINĂ
RII PRODUCȚIEI INDUSTRIALE" 
de Al. Puiu și St Ungureanu ; „CREȘ
TEREA CAPACITĂȚILOR DE PRO
DUCȚIE PE CALEA DEZVOLTĂRII 
ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIA
LE" de E. V. Topală ; „REZERVE IN
TERNE DE CREȘTERE A PRODUC
ȚIEI ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ" de 
Șt. Ștefănescu și A. Cățulcscu ; „DEZ
VOLTAREA CONTINUĂ A FONDU
LUI DE BAZĂ ÎN GOSPODĂRIILE

AGRICOLE COLECTIVE" de Gli. An
gliei ; „SPORIREA FONDURILOR 
PROPRII — SARCINĂ PRINCIPALĂ 
A COOPERAȚIEI DE CONSUM" de 
Șt. Luca și Gh. Lazăr ; „SPECIALI
ZAREA UNILATERALĂ A PRODUC
ȚIEI ÎN ȚĂRILE INSUFICIENT 
DEZVOLTATE" de N. S. Stănescu.

La rubrica „Din planul de activitate 
științifică al Institutului de cercetări 
economice" este publicat articolul „CU 
PRIVIRE LA STABILIREA COEFI
CIENȚILOR NORMATIVI DE EFICA
CITATE A INVESTIȚIILOR" de I. 
Desmircanu,

Revista cuprinde, de asemenea, rubri
cile „însemnări", „Critică și bibliogra
fie" și „Scrisori către redacție".

Schimb de experiență
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). — 

Ieri, la Tg. Mureș a avut loc un 
schimb de experiență organizat de 
„Gazeta finanțelor” împreună cu Casa 
de Economii și Consemnațiuni a R. P. 
Romîne, Au participat lucrători din 
unitățile C.E.C. din regiunile Brașov, 
Crișana, Cluj, Hunedoara, Iași, Ploiești, 
Mureș-Autonomă Maghiară și din orașul 
BucurOști (mandatari, șefi de agenții, 
îndrumători, ■ directori de unități etc.).

Schimbul de experiență a fost orga-

mainizat pentru generalizarea celor 
bune metode de dezvoltare a acțiunii 
de economisire și de bună deservire a 
depunătorilor, Au fost prezentate cîteva 
referate pe aceste teme, după care au 
urmat discuții.

în încheiere, tov. Mircea Popovici, 
președintele consiliului de conducere al 
Casei de Economii și Consemnațiuni a 
R.P.R., a vorbit despre însemnătatea 
acestui schimb de experiență și dezvol
tarea acțiunii de economisire.

moderne, echipate cu sisteme me; canice de dozare a cimentului și balastului ; transportul betonului la punctele de lucru se face cu autocamioane și autobetoniere. Pe șantiere, întreg procesul tehnologic este astfel organizat îneît transportul pe verticală a materialelor și prefabricatelor se face cu ajutorul macaralelor și Iro- liilor.Concomitent cu extinderea mecanizării, pe șantiere s-au luat măsuri pentru folosirea cit mai deplină a utilajelor. Căutăm, totodată, să introducem cît mai larg mica mecanizare. Pe șantiere se folosesc în prezent mașini de îndoit și filetat țevi, mașini de tăiat șlițun în zid, roabe pe pneuri, grinzi extensibile, caloți metalici, schele metalice de interior, lopeți mecanice etc. Toate acestea dau posibilitate muncitorilor să lucreze mai spornic.
★— Folosirea panourilor mari prefabricate la construcțiile de locuințe ne-a relatat ing. Emil 

Speli, șeful șantierului de locuințe „Steagul roșu“ — permite realizarea unei productivități mărite față de soluțiile tradiționale, fapt dovedit și pe șantierul nostru. Pe baza experienței acumulate, acestui sistem j s-au adus în ultimii ani o serie de îmbunătățiri, îndeosebi pentru a se elimina din faza de finisaj procesele umede și a le înlocui cu procese uscate. Au fost introduse materiale noi, a căror folosire implică un volum de manoperă mai redus (tapete, parchet- lamelar) iar lucrările sînt executate de brigăzi mai bine organizate care lucrează după metoda în „lanț“. Toate acestea au dus la ridicarea continuă a productivității muncii ; anul trecut pe șantier s-a obținut o productivitate a muncii cu aproape 37 la sută mai mare față dé cea realizată în 1960.Ne-am propus să extindem lucrul în „lanț” pe faze de execuție și sistemul de predare a lucrărilor de la o brigadă la alta.

TURUL ANGLIEI — ETAPA A ll-a

Frumoasa comportare a cicliștilor romîni
LONDRA 4 (Agerpres). — Marți s-a 

desfășurat intre orașele Nottingham și 
Cheltenham etapa a doua a Turului ci
clist al Angliei. Alături de englezul 
Peter Chisman. care a obținut a doua 
victorie consecutivă, principalii anima
tori ai cursei au fost cicliștii romîni. 
învingători de data aceasta pe echipe, 

nou 
in

Gabriel Moiceanu ș-a clasat din 
pe locul 3 și este acum al doilea 
clasamentul general.

Clasamentul etapei : 1. Chisman 
glia) a parcurs 167 km in 4h 30'22” 
Hergcr (Elveția) 4h 30’23”; 3. G. Moi- 
ceanu (R.P.R.) 4h 31’03”; 4. Surminski 
(R.P. Polonă) 4h 31'04”; 
(R.P.R.) 4h 31’05”. în

(An- 
î 2.

au sosit Metcalfe (Anglia), C. Dumi
trescu și Gh. Rădulescu.

Clasamentul etapei pe echipe: 1. R.P. 
Romînă 13h 33’15”; 2. R.P. Polonă la 
3 sec.; 3. Anglia la 3’08”.

Clasamentul generai individual : 1.
Chisman (Anglia) llh 00’51”; 2. G. Moi- 
ceanu (R.P.R.) llh 12’36”; 3. C. Dumi
trescu (R.P.R.) Ilhl3’49"; 4. I. Stoica 
(R.P.R.) llh 15'03”; 5. Gh. Rădulescu
(R.P.R.) llh 15’21” etc.

Clasamentul general pe echipe : 1.
Anglia 33h 39’48”; 2. R.P. Romînă 33h 

Polonă; 
7. Spa-

ȘAH

5. I. Stoica 
același timp

43’33”; 3. Danemarca; 4. R.P.
5. Elveția; 6, R.S. Cehoslovacă; 
nia.

Astăzi se desfășoară etapa 
Cheltenham—Hove (231 km).

a treia

Turneul de la Soci
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La zultat a fost înregistrat în partidele 

Soci, iu marele turneu internațional de Kozma—Holtnov și Bukici—Antoșin. 
șah „Memorialul Cigoiin” s-au dispu
tat partidele din runda a 3-a. Șâhistul 
rotnîn Victor Ciocîltea a jucat cu ne
grele împotriva fostului campion mon
dial Vasili Smîslov. înțr-o variantă a 
apărării Indiana Veche Ciocîltea a în
treprins manevre pe flancul regelui, în 
timp ce. Smîslov a atacat pe flancul 
damei. La un moment dat se părea că 
marele maestru sovietic va obține vic
toria. dar șâhistul romîn s-a apărat 
foarte bine, și la mutarea a 29-a arbi
trii au consemnat remiza. Același re-

Spartackiada de vară

Peste 100 000 de tineri și tinere din 
385 asociații sportive din regiunea 
Galați au luat parte la întrecerile or
ganizate în prima etapă a Spartachia- 
dei de vară. In raionul Bujoru, unde 
s-a înregistrat cea mai largă participa
re a tinerelului sătesc la manifestările 
de pînă acum (cu 4 000 participanți 
mai mult față de aceeași etapă a Spar- 
tachiadei din anul trecut), au fost or
ganizate duminici sportive cu progra
me variate, întîlniri la gimnastică, vo
lei, fotbal, atletism, oină, șali, haltere 
la care au participat și tineri din alte 
raioane. Un număr mare de antrenori, 
arbitri și profesori de educație fizică 
din orașele Galați, Brăila, Tecuci, Foc
șani au sprijinit în această perioadă^ 
organizarea și desfășurarea competi
țiilor, In comunele Smulți, Tudor Vla- 
dimirescu, Bujoru au avut loc concur
suri sportive la care au participat toți 
tinerii din satele respective.

Organizînd în acest fel lucrările; asigurăm predarea la termen și chiar mai înainte a blocurilor de locuințe. Pentru reducerea volumului de manoperă, centrala de betoane va fi completată cu o stație de ciuruire-sortare. Pe șantier, vom înființa și un atelier centralizat de _ vopsito- rie mecanizată a tîmplăriei. Vom extinde, de asemenea, pe scară largă, pardoselile din plăci PVC, în loc de mozaic turnat în monolit și parchet, iar lucrările de instalații sanitare vor fi executate în mare parte cu țevi din policlo- rură de vinii.Colaborarea cu proiectanții a dus la îmbunătățirea unor soluții prevăzute inițial în proiect —■ eliminarea unor coloane verticale de instalații pentru încălzire prin comasarea lor, simplificarea sistemului coloanelor electrice de alimentare în „casa“ scărilor etc. — fără a dăuna cu nimic confortului în noile apartamente. Cu furnizorul de prefabricate s-a stabilit executarea în fabrică a tuturor găurilor de montaj și străpungere de conducte, fixarea de dibluri, eliminîndu-se astfel în întregime spargerile și rectificările la panouri pe șantier.Acestea sînt numai o parte din preocupările colectivului nostru.
★— Din propria experiență — ne spune Constantin Vaier, șef de lot — ne-am convins că atunci cînd avem muncitori calificați putem obține o creștere mai însemnată a productivității muncii și, odată cu aceasta, îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor, îndeosebi a celor de finisaj. Pe șantierul nostru există o preocupare deosebită în acest sens. Anul trecut s-a organizat un curs de specializare pentru zugravi, vopsitori și tapetari — cu durată de o lună cu scoatere din producție — și altul pentru pafehetari. Au funcționat, de asemenea, și cursuri de calificare pentru tinichigii — cu o durată de 8 luni, dar fără scoaterea din producție — și pentru geamgii, cu durata de 3 luni. Anul acesta am organizat un curs de specializare în meseria de sudor și se vor înființa alte două cursuri de specializare.în scopul îmbogățirii cunoștințelor profesionale ale constructorilor, pe șantier sînt organizate periodic conferințe. Muncitorilor li s-a vorbit despre metodele și materialele noi folosite în construcții, despre executarea corectă a lucrărilor și despre alte probleme izvorîte din practica și cerințele muncii pe șantier. S-a urmărit în permanență ca cele învățate la cursurile teoretice sau cu prilejul conferințelor să fie aplicate Ia locurile de muncă, astfel ca diferitele forme de ridicare a calificării să-și dovedească cît mai deplin eficacitatea în producție.

Incidente 
în Guyana britanicăGEORGETOWN 4 (Agerpres). — Elemente reacționare, aflate în slujba partidelor de opoziție sprijinitoare ale politicii colonialiste, au organizat noi incidente în Guyana britanică. După cum transmite a- genția Reuter, bande de huligani s-au dedat la atacuri împotriva unor locuințe și cetățeni pașnici în timpul înmormîntării ministrului de interne al Guyanei britanice, Claude Christian. Poliția a fost nevoită să intervină.Potrivit agenției France Presse, într-un discurs radiodifuzat, primul ministru al Guyanei britanice, Cheddy Jagan, a declarat că „tulburările sînt rezultatul incitărilor la violență adresate fără încetare populației țării de liderii partidelor aflate în slujba colonialiștilor”.
Cauzele devalorizării 
peso-ului UruguayanMONTEVIDEO 4 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, guvernul. Uruguayan a hotărît devalorizarea, cu aproape 50 la sută, a monetei naționale. în legătură cu aceasta, Ministerul Uruguayan de finanțe a arătat într-o declarație că devalorizarea peso-ului se datorește refuzului băncilor particulare din S.U.A. de a amîna plata datoriilor, în sumă de 90 milioane dolari, făcute de guvernul Uruguayului în S.U.A. Surse din Montevideo au indicat că acest refuz trebuie pus în legătură cu presiunile cercurilor economice din Statele Unite asupra guvernului Uruguayului, pentru ca acesta din urmă să înceteze comerțul cu Cuba și cu alte țări socialiste.Centrala unică a oamenilor muncii din Uruguay a dat publicității o declarație în care protestează împotriva încercării de a arunca pe umerii oamenilor muncii criza economică provocată în urma devalorizării monetei naționale. Declarația cheamă pe oamenii muncii din Uruguay să-și apere dreptul la o viață mai bună.

Pe scurt

încercări de a activizaWELLINGTON 4 (Agerpres). — în zilele de 5 și 6 iunie, la Wellington, capitala Noii Zeelande, își va desfășura lucrările sesiunea Consiliului blocului militar A.N.Z.U.S,, creat, după cum se știe, în septembrie 1951, în urma străduințelor Iui Dulles și la care participă S.U.A., Australia și Noua Zeelandă. (Anglia, inițiatoarea de fapt a acestui bloc, fiind lăsată pe dinafară).în ultima perioadă, S.U.A. au început să acorde o atenție sporită pactului militar A.N.Z.U.S. Atitudinea aceasta este determinată de u- nele dificultăți întîmpinate de americani în stabilirea planurilor de dominație în Asia de sud-est, precum și de frămîntările care caracterizează celălalt pact agresiv de sub egida S.U.A., S.E.A.T.O. Pentru a continua lupta împotriva mișcării de eliberare națională din aceasta regiune, Washingtonul a recurs la

Pplugaevski a cîștigat în 23 de mu
tări la Biîek, Krogius, cu negrele, l-a 
învins pe Haag, Partida dintre Holmov 
și Zaițev, întreruptă în runda a doua, 
s-a dat remiză.

După 3 runde, în clasămenl con
duc Polugaevski și Krogius cu cite 2,5 
puncte, urmați de Smîslov și Ciocîltea 
cu cîte 2 puncte.

Lupte libere
Echipa de lupte libere a Japoniei, 

care a participat la campionatele mon
diale de la Sofia, va susține joi la 
Brașov o întllnire amicală cu repre
zentativa R.P. Romine. Din echipa ja
poneză fac parte doi campioni mon
diali, Watanabe și Horiuki.

NOI ACTIVITĂȚI DE DESERVIRE. Co
operativa meșteșugărească „Metalo-casni- 
ca” din București a organizat recent noi 
activități de deservire a populației. Ast
fel, pe la mijlocul acestei luni vor începe 
să funcționeze pe traseul turistic Bucu
rești—Constanta trei ateliere mecanice 
unde se pot face tot felul de reparații 
auto-moto. Aceste ateliere amplasate la 
Afumați, Urziceni și Slobozia au la dis
poziție tehnicieni cu o înaltă calificare și 
sint dotate cu ateliere mobile care se 
pot deplasa pentru depanări la fața locu
lui atunci cind sint chemate.

In București, pe calea Călărași 260, se 
va deschide in curind a doua mate stație 
de spălat-gresat care va sta la dispoziția 
posesorilor de automobile și motociclete. 
Pe strada Mendeleev 20 — telefon 16 46 19 
— s-a deschis o unitate pentru primirea 
comenzilor de reparații a frigiderelor la 
domiciliu.

Scrimă
întîlnirea prietenească dă scrimă 

dintre echipele R.P. Romîne și R.S.Ș. 
Bieloruse a continuat ieri în sala Di
namo din Capitală. Proba de floretă 
femei a fost cîștigată de sportiva so
vietică Tatiana Samușenko cu 6 vic
torii, urmată de Olga Orban-Szabo. La 
sabie pe primul Ioc s-a clasat concu
rentul romin Dumitru Mustață — 6 
victorii. Scorul după întrecerile indi
viduale este egal 2—2. Astăzi încep 
probele pe echipe.

Box — f o
în campionatul republican de box pe 

echipe, Dinamo București a învins cu 
scorul de 22—18 pe Progresul București, 
O surpriză a. furnizat St. Popoacă (Pro
gresul), care l-a învins la puncte pe 
M. Dumitrescu (Dinamo). D. Davidescu 
(Dinamo) a terminat la egalitate cu Al. 
Barîciu (Progresul). Alte rezultate : 
Manea (P.) egal cu Crudu (D.) ; Fieraru 
(P.) b.p. Hîrsu (D.) I Bîrsu (D.j b.p. P. 
Anghel (P.) ; D. Gheorghiu (D.) b.p. 
Schnapp (P.) ; Ioanovici (D.) b.p. Dan 
Filip (P.).

★
Echipa de fotbal Stanke Dimitrovo 

(R.P. Bulgaria) îșl continuă turneul in 
țara noastră jucind astăzi la Tg. Mureș 
cu echipa locală Mureșul. Joi, la Pi-

al — haltere
tești, Motor Zwickau (R. D. Germană) 
va întîlni pe Dinamo din localitate,

■k
în cadrul campionatului de haltere pe 

echipe al orașului București, în sala 
Dinamo II s-au desfășurat două nöi 
■întîlniri. Formația Sirena a învins cu 
5—1 Mătasea Populară, iar Dinamo 
Obor a întrecut cu 4—3 pe Olimpia 
București. Cu acest prilej, tînăiui hal
terofil Cornel Kelemen de la clubul Di
namo Obor a stabilit în cadrul catego
riei semigrea un nou record republican 
de juniori la stilul „aruncat”, realizind 
150 kg, rezultat superior vechiului re
cord cu 5 kg. El a egalat la totalul ce
lor 3 stiluri vechiul record care îi apar- 
ținea, obținînd 370 kg.

CURS PRIVIND CULTIVAREA CIUPER
CILOR. Recent, la Casa agronomului din 
Capitală au fost înminate diplome unui 
număr de 29 colectiviști și lucrători din 
alte unități care au absolvit un curs de 
60 de zile privind cultivarea ciupercilor 
comestibile, organizat de Consiliul Supe
rior al Agriculturii. Cursurile s-au ținut 
|a gospodăria de stat Popești-Leordeni. 
Pe lingă audierea expunerilor teoretice 
ținute de specialiști, cursanții au lucrat 
practic în ciupercăria gospodăriei, însu- 
șindu-și temeinic această meserie. Ase
menea cursuri vor fi organizate și în alte 
regiuni ale tării.

EXPOZIȚIE DE EDUCAȚIE SA
NITARĂ. Din inițiativa Inspecției re
gionale de stat Crișana pentru igienă 
și protecția muncii, în sala Galeriei de 
artă din Oradea s-a deschis recent o 
expoziție de educație sanitară intitula
tă „îngrijirea copilului“. Expoziția cu
prinde numeroase tablouri, grafice etc 
tnfățișind aspecte ale activității de e- 
ducație sanitară desfășurate in rîndul 
mamelor și copiilor din regiune.

în locul mîinii 
lui, care a scris ciu
turi puternice re
voluționare și înari
pate stihuri despre pace, este mina 
prietenilor săi, care scriu despre 
moartea sa. A murit Nazim Hikmet, 
neînfricat comunist și luptător neîn
duplecat pentru libertatea poporului 
său, Nazim Hikmet, creator al poe
ziei turcești contemporane, mare 
meșter al versului vremii noastre, al 
versului luminat de incandescența 
idealurilor leniniste și ale umanis
mului socialist. La durerea de a su
feri dispariția unui mare poet, noi 
mai adăugăm adânca mâhnire de a fi 
pierdut un sincer, un drag prieten 
al Romîniei, al poporului nostru, al 
operei sale de făurire a vieții socia
liste.

Nazim Hikmet s-a născut la Salo
nic în anul 1902, a trăit puțin mai 
mult de 60 de ani, din care 17 ani 
a zăcut în închisorile din țara sa 
pentru ideile sale revoluționare.

Cînd a ieșit din închisoare a pus 
pentru întîia oară piciorul pe pămînt 
liber în Romînia, la Constanța, de 
unde în seara aceleiași zile a venit 
la București. Neuitată rămâne în a- 
mlntirea noastră, a scriitorilor, seara 
aceea petrecută împreună cu el. Era 
cuprins de o nestăpînită bucurie, ca 
unul care, după furtună, pe talazuri 
sălbatice, simte pămîntul tare sub 
pașii săi, ji avea fața crispată și o- 
chii strînși și plini de lacrimi ai o- 
mului scăpat din întuneric la prea 
multă lumină. Ne-a recitat mult, 
versuri de pace, versuri de dragoste,

de MIHAI BENIUC
versuri de luptă, 
versuri despre pa
tria sa, despre ai 
săi, în limba so

noră a poporului la care se gîndea 
necontenit.

Poate din acea seară a prins rădă
cină iubirea lui Nazim Hikmet pen
tru Romînia. în vasta sa operă poe
tică există minunate flori din care 
se răspândește peste timp mireasma 
dragostei pentru țara noastră, pentru 
prietenii săi atît de numeroși aici, 
penttu și mai numeroșii săi cititori.

Nazim Hikmet, prin amploarea o- 
perei sale, prin rezonanța ei interna
țională, atît de organic crescută din 
umanismul socialist și din mișcarea 
pentru pace, este unul din cei mai 
reprezentativi poeți ai timpului nos
tru. Cunoscut azi în toate limbile 
mai importante, avînd piese de tea
tru jucate cu succes pe scene de 
renume mondial, Nazim Hikmet s-a 
înscris prin creația lui, încă de pe 
cînd era în viață, în patrimoniul uni
versal al culturii progresiste, în inal
terabilul ei tezaur.

Inima lui Nazim Hikmet, poet al 
poporului turc, poet al zilelor noastre 
și al viitorului omenirii, a încetat să 
mai bată. Dar din cărțile sale nu
meroase, din filele lor răsfoite cu în
frigurare de milioane de cititori, ver
sul său cîntă dragostea de viață, cu
vântul său rostește răspicat adevărul 
vieții. Frumusețea și elanul înari
pat al scrisului său stârnesc încre
derea în om și în omenie, în lupta 
pentru omenesc și omenire.

Oamenii muncii din Argentina în luptă 
pentru apărarea drepturilor democraticeBUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Analizînd acțiunile desfășurate cu succes în cadrul Săptămînii de protest împotriva ofensivei reacțiunii asupra drepturilor democratice ale poporului, Consiliul național al „Mișcării pentru unitate și coordonare sindicală" (M.U.O.S.) arată în declarația sa că, în decursul acestei săptămîni, oamenii muncii, călăuziți de programul Confederației Generale a Muncii, „au ridicat și mai sus steagul de luptă împotriva oligarhiei și imperialiștilor".Numai pe baza unității și luptei, în frunte cu clasa muncitoare, declară M.U.O.S., poporul argentinian poate pune capăt politicii salariilor mizere, scumpirii costului vieții, concedierilor, trădării intereselor naționale, represiunilor și interzicerii partidelor politice — politică ce a avut drept urmare recentul decret ultrareacționar din 24 mai, care interzice orice activitate comunistă în țară, inclusiv participarea comuniștilor la vot, desfășurarea muncii didactice etc.

Clasa muncitoare și întregul popor, se subliniază în declarație, au răspuns la chemarea Confederației Generale a Muncii printr-o mobilizare activă. Acțiunile desfășurate în cadrul Săptămînii de protest, precum și greva generală reprezintă o expresie a combativității și unității majorității locuitorilor țării.în încheiere, M.U.O.S. cheamă Confederația Generală a Muncii să creeze o conducere unică a tuturor forțelor muncitorești, politice, studențești și populare pentru continuarea luptei în vederea îndeplinirii programului C.G.M.

blocul militar AXZ.U.S.„detașamentul său de rezervă" — A.N.Z.U.S. în acest sens este grăitor faptul că la sesiunea precedentă — de la Canberra — a acestui bloc militar s-au discutat probleme ca : sprijinirea grupării lui Fumi Nosa- van în Laos și a dictatorului Ngo Dinh Diem în Vietnamul de sud, unde intervenția americană a luat proporții. în conformitate cu o hotărîre luată la sesiunea de la Canberra a fost trimis la Saigon, pentru a participa alături de americani, la lupta împotriva forțelor patriotice sud-vietnameze, un numeros grup de „veterani australieni cu experiență în operații militare în junglă".Observatorii apreciază că și la actuala sesiune vor fi discutate probleme legate de situația din Vietnamul de sud, Laos, precum și din teritoriile Saravak, Brunei și Borneo de nord.

lin interviu ol scriitorului 
german Erich Maria RemarqueBONN 4 (Agerpres). — Cunoscutul scriitor progresist german Erich Maria Remarque, care în anii fascismului a fost alungat din patrie, a acordat unui corespondent al ziarului vest-german „Die Welt“ un interviu în care declară în legătură cu actuala situație din Germania occidentală: „Sînt foarte neliniștit de ceea ce se petrece în momentul de față în Republica Federală Germană. Oare s-au produs multe schimbări în ultimii 20 de ani? în ce mă privește găsesc că este inadmisibil ca vechii criminali naziști să dețină în continuare funcții de conducere în principalele sectoare ale vieții economice, politice și în justiție".Arătînd că presa vest-germană abundă în scandaluri legate de vechii criminali de război naziști, cunoscutul scriitor german spune în continuarea declarației sale: „Dacă se continuă menajarea acestora și se încearcă să se justifice activitatea lor, niciodată consecințele trecutului nu vor dispare pentru că criminalul care se plimbă în libertate va fi tentat oricînd să acționeze din nou“.

T1EÆT1R1E *
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Călărețul de aramă — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă 
(Sala Teatrului) : Mam-zelle Nitouche — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 10,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 20). Teatrul 
„C I. Nottära" (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar șl 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) ; Cred în tine — 
(orele 10,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C Miile) : O felie de lună — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Măria sa bărbatul — (orele 
19,30). Teatrul satiric muzical .,C. Tănase" 
(Sala Savoy): Ca la revistă — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 10).

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematograful Libertății 
(10; 12,15; 14; 16.45; 19 — grădină 20,30). 
Niciodată ; rulează la cinematografele 
Magheru (10, 12; 15; 17; 19; 21). Elena
Pavel (10,15; 12; 14.45; 16.45; 18,45; 20,45). 
Floreasca (16; 18,15: 20,30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop; Patria (9-, 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), București (8,30; 10,45; 
13; 15: 17,15; 19,30; 21,30), Gh. Doja (9;
11,30; 14; 16.30; 19; 21,30), 1 Mal (10.15: 
12.45: 15 15; 17,45; 20,15), Alex. Sahia (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 21,15 - grădină 
20.45) Arta (10; 12 15; 15; 17,15; 19.30 — 
grădină 20). Arenele Libertății (orele 20). 
Stadionul Dinamo (orele 20), G Coșbue 
(9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). Pla.la : ru
lează la Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 18 - seria de bilete 785). Republica 
(9.30: 11,45: 14; 16,45: 19: 21.15) I. C. Frimu 
(9: 11,15, 13 30: 16,15: 18,45; 21.15 - gră
dină 20.15) Ștefan cel Mare (10; 12,15; 
14.30; 16.45; 19; 21,15), Miorița (ti; 13.15; 
15.30; 17.45: 20.15). Grlvlța (9.45: 12: 14.15; 
16,30: 18,45; 21). Stadionul Glulești (orele 
26,15). Grădina Progresul (orele 20). Des

coperirea lui Julian Böll: rulează la cine
matografele V. Alecsandri (10.30 ; 16; 
18,15; 20,30), Tineretului (10,30; 12,30: 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea între 
popoare (15,45; 18; 20,15). Pînă inline :
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,15; 20,30). Mila regească : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August 
(9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21 - grădină 
20), V. Roaită (10; 12; 16; 18,15 — grădină 
20,15). Noaptea pe autostradă : Central 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Volga (10; 12,15; 
14.15: 16,30; 18,45; 21), B. Delavrancea (16; 
18; 20). Certificatul de naștere : rulează 
la cinematograful Alex. Popov (orele 
0,15). Mamelucul : rulează în continuare 
de la orele 11 pînă la orele 2t la cinema, 
tograful Alex. Popov. Camelia : Maxim 
Gorki (15; 17; 19; 21). Tinerețea lui Ma- 
iakovski : 8 Martie (16; 18.15; 20.30 — 
grădină 20), Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Floarea de fier : Olga Bancic (15,30; 18 
— grădină 20 30). Balada husarilor : Dru
mul Serii (15; 17; 19; 21). Idiotul : rulează 
la cinematograful Aurel Vlalcu (15,30; 
18; 20.30). O viață : Unirea (16; 18,15 — 
grădină 20,36). Cînd comedia era rege — 
Vîrsta de aur a comediei: Cultural (10,15; 
13.30; 16,45; 20). Vîrsta dragostei : Ciu
lești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Toată
lumea e nevinovată ; rulează la cinema
tografele Ille Pintille (16; 18,15 — gră
dină 20,30), C-tin David (16,30; 18,15; 
20.30) Salut viață! : Moșilor (16; 18 — gră
dină 20,30) G. Bacovia (15,30, 18: 20,15). 
Cartouche — cinemascop : Popular (10,30; 
15; 17; 19; 21) Grădina T. Vladimlrescu 
(orele 20 15) Omul amfibie ; Munca (16; 
13.15; 20,30). Raidul vărgat : 16 Februarie 
(16: 18: 20). Expresul de seară : T. Vladi
mlrescu (16; 10; 20). Țarcul : Flacăra (16; 
18,15; 20 30) Vacanță la mare — cine
mascop ■ Grădtna 13 Septembrie (orele 
20). Mongoli; — cinemascop • Patinoarul 
,.23 August" (orele 20 30). Umbre albe — 
cinemascop ; Grădina Etena Pavel (20,15). 
Festivalul Chaplin ■ 13 Senfembrle (11 HO- 
13.45; 16: 18.15: 20 30). Program special
pentru copii la orele 1Ö la cinematograful

13 Septembrie. Cetatea Hurramzamin — 
cinemascop : Grădina Luceafărul (orele 
20) Rocco și frații săi — ambele serii : 
30 Decembrie (10; 15; 18,30), M. Emlnescu 
(16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 - Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri Din cuprins : Telejurnalul săptă- 
minii. Despre activitatea Institutului de 
cercetări în construcții și economia con
strucțiilor. de Dar)' Demetrescu, candidat 
în științe tehnice, directorul''nstîtutului. 
Reportajul filmat ,,Noi construcții în 
București". în vizită cu aparatul de fil
mat. Pregătiri în stațiuni balneare pen
tru deschiderea sezonului de vară. Ponas 
liric. Artiști amatori în studio. 19,00' — 
Emisiunea pentru sate. In încheiere'« 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, mal mult noros în 
cursul dimineții. Cu totul izolat în sud- 
vestul țării au căzut averse slabe de 
ploaie. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la orele 14 înregis
tra valori cuprinse între 24 grade la 
Banloc șl 15 grade la Gheorghieni, In 
București : Vremea a devenit schinibă- 
toarè și s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a aerului a fost de 22 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6—7 
șl 8 iunie. In țară : Vremea continuă să 
se încălzească ușor. Cerul va fl variabil. 
Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse. Vini slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura in creștere 
ușoară. Minimele vor fl cuprinse între 
5 și 15 grade. Iar maximele între 18 șl 
28 grade In București : Vremea continuă 
să se încălzească ușor. Cerul va fl va
riabil. Vor cădea ploi sub formă de 
averse mai ales după-amiază. Vînt potri
vit cu intensificări trecătoare. Tempera
tura în creștere ușoară.



Sesiunea Adunării parlamentare a U.K 0 
s-a deschis sub semnul divergențelor

ÎN CENTRUL DEZBATERII — PROBLEMA RELAȚIILOR DINTRE PIAȚA 
COMUNĂ Șl ANGLIA Șl PROIECTUL DE CREARE A FORȚELOR 

MULTILATERALE NUCLEAREîncordată care a dominat ultima întîlnire de la Bruxelles a Consiliului ministerial al Pieței comune. După cum scrie corespondentul la Paris al agenției United Press International, obiecțiile cercurilor conducătoare franceze față de încercările partenerilor lor din Piața comună de a stabili contacte periodice între acest organism vest-european și Anglia, precum și opoziția franceză față de proiectul american de creare a unor forțe multilaterale nucleare ale N.A.T.O., voi; constitui, ca și la precedentele întîlniri interoccidentale, principalele surse de conflicte.De altfel chiar din prima ședință, Eduardo Martino, subsecretar de stat în Ministerul de Externe al Italiei a cerat, în discursul său, instituirea unui mecanism care „să asigure contactul dintre Anglia și C.E.E.” și a susținut primirea Angliei în Piața comună. Se știe că am. bele idei sînt respinse de guvernul francez. în ședința de miercuri va lua cuvîntul Heath, reprezentantul Marii Britanii la negocierile pentru aderarea Angliei la Piața comună.

PARIS 4 (Agerpres). — Marți după-amiază s-a deschis la Palatul Chaillot din Paris sesiunea Adunării parlamentare a Uniunii Europei Occidentale. U.E.O. este un organism din care fac parte cele șase țări ale Pieței comune și Anglia. Adunarea U.E.O. are doar un rol consultativ, fiind compusă din membrii parlamentelor naționale ale celor șapte țări.După cum relatează agențiile de presă, în prima ședință, Carlo Schmid, vicepreședinte al grupului parlamentar socialist din Bundestag, a fost ales președinte al adunării, în cadrul actualei sesiuni, care va dura pînă Ia 7 iunie, vor prezenta expuneri generalul Lyman Lem- nitzer, comandantul suprem al forțelor armate N.A.T.O. din Europa, Kai-Uwe von Hassel, ministrul de război al R. F. Germane, Edward Heath, lordul Sigiliului Privat al Marii Britanii, Habib Deloncle, ministru secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Franței, și Henry Fayat, ministru de externe adjunct al Belgiei.Sesitmea s-a deschis în atmosfera
Soluționările se amină^

„New York Times“ despre relațiile din cadrul 
comunevreme de Statele Unite. „Se stabilise ca cele șase țări membre ale Pieței comune să se întrunească cu reprezentanții altor țări occidentale membre ale G.A.T.T. pentru tratative preliminare în această problemă”, scrie ziarul. Eșecul tratativelor pentru stabilirea unui contact cu Anglia a provocat acum o nouă criză în Piața comună și a dus la amîna- rea acestor tratative preliminare așteptate de Washington.

PiețeiPARIS 4 (Agerpres). — într-un comentariu apărat în ediția sa vest- europeană, ziarul american „New York Times” se ocupă de divergențele dintre participanții la Piața comună. Subliniind că „Piața comună este zdruncinată ca urmare a veto- urilor exprimate de Franța” în cursul recentei sesiuni de lucra a Consiliului ministerial, ziarul citează în continuare o declarație a ministrului de externe al Luxemburgului, Sçhaus, care după falimentul sesiunii din 31 mai a Consiliului ministerial- al Pieței comune, arăta că „n-are nici un sens pentru moment să se continue programul Pieței comune dacă problema relațiilor cu Anglia nu a fost soluționată...”. Criza actuală, adaugă ziarul, pune sub semnul întrebării și viitoarea sesiune a Consiliului ministerial al Pieței comune fixată inițial pentru 17 iunie. „Se vorbește, scrie „New York Times", că această sesiune va fi amînată pînă se va găsi un compromis, mai ales că ministrul economiei vest-german, Erhard, și-a exprimat îndoieli că se va ajunge în curînd la vreo înțelegere în această privință”.Din punctul de vedere al Statelor Unite, faptul că la ultima sesiune a Consiliului ministerial al Pieței comune, la sfîrșitul lunii mai, nu s-a ajuns la un progres în ce privește „apropierea” Angliei de Piața comună, reprezintă un eșec deoarece —■ explică ziarul „New York Times” — aceasta întîrzie și discuțiile între țările vest-europene pentru o eventuală reducere a tarifelor vamale în cadrul organismului economic G.A.T.T., reducere cerută de multă
O schimbare radicală în lupta populației

de culoare din S. U.A.
La Jackson, capitala statului Mis

sissippi, rasiștii s-au năpustit asu
pra demonstranților de culoare. Po
liția a intervenit pentru a aresta... pe 
negri. La High Point, în Carolina de 
nord, unde se desfășoară demons
trații similare, rasiștii i-au atacat pe 
participanți cu pietre și cu sticle 
goale. La Tallahasee, statul Florida, 
continuă neîntrerupt șirul manifesta
țiilor populației de culoare pentru a 
obfine accesul în localurile publice. 
Americanii, albi și negri, se mîn- 
dresc, pe bună dreptate, cu rezulta
tele sportive obținute de Wilma Ru
dolph, care a cîștigat, în 1960, trei 
medalii de aur la jocurile olimpice 
de la Roma. Dar în 1963, zadarnic a 
încercat atleta — supranumită „ga- 
zela neagră" — să intre împreună cu 
alți demonstranți, la un restaurant 
din Clarksville (statul Tennessee), 
rezervat „numai pentru albi“. Iată 
numai cîteva din ultimele Știri sosite 
de pe fronturile „bătăliei pentru e- 
galitate";

Reprimarea numeroaselor demon, 
strații antirasiste care se desfășoară 
în toate statele din sudul S.U.A., cru
zimea cu care polițiștii din mai mul
te orașe au azmutit cîinii împotriva 
oamenilor, cei 1 000 de elevi de cu
loare participanți la demonstrații, 
care au fost exmatriculați, ca și alte 
multe fapte deopotrivă de rușinoa
se, dovedesc cît de înverșunată este 
împotrivirea pe care continuă să o 
opună rasiștii.

Primele roade ale luptei nu întîr- 
zie să se arate. Camera de comerț 
din orașul Charlotte (statul Carolina 
de nord) a recomandat lichidarea 
imediată a segregației în toate în
treprinderile comerciale. Curtea su
premă a statului Alabama a validat 
alegerea ca primar al orașului Bir
mingham a unui politician considerat 
ca moderat în problema rasială. Tot
odată a ordonat reprimirea în șco
lile din Birmingham a copiilor de cu
loare exmatriculați. Tribunalul su
prem al S.U.A., ca urmare a acțiunii

/AA y ‘ RT1t y &

Wordiai Europei să devină o zonă 
denuclearizaiă !
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La San José (Costa Rica) a avut loc o mare demonstrație a muncitorilor în sprijinul revendicărilor 
lor economice și împotriva amestecului S.U.A. în treburile interne ale țării.

judiciare intentată de 11 negri din 
orașul Memphis (statul Tennessee), 
a ordonat încetarea neîntîrziată a 
segregației rasiale în toate parcu
rile, bibliotecile și muzeele acestui 
oraș. La Charlotte (Carolina de nord) 
cinci hoteluri dintre cele mai mari 
au anunțat că restaurantele lor vor 
fi puse la dispoziția consumatorilor 
fără deosebire de rasă. Primarul o- 
rașului a declarat că acordul în-

Corespondentă din New-York

cheiat se bazează pe .,principiul că 
discriminarea întemeiată pe culoa
rea pielii este o greșeală legală și 
morală și, totodată, o pierdere eco
nomică". *

acestei schim-

joacă influenta
S.U.A. a impe-

Actualele demonstrații antirasiste 
din sudul S.U.A., care se extind cu 
repeziciunea unui incendiu în pre
rie, marchează o schimbare radicală 
în atitudinea populației de culoare. 
De data aceasta ea a trecut la ofen
sivă în lupta pentru a pune capăt 
rușinosului sistem al discriminării 
rasiale.

Care sînt cauzele 
bări ?

Un rol important îl 
asupra negrilor din 
tuoasei mișcări de eliberare națio
nală din fostele țări coloniale și de
pendente. Acesta ar fi mai mult un 
factor extern. Mai important este 
însă factorul intern, anume că, ine
galitatea în drepturi, legile și prac
ticile rasiste din multe state ale 
S.U.A. și discriminarea economică 
au dus la o continuă agravare a 
condițiilor în care trăiește populația 
de culoare.

în perioada de după cel de-al doi
lea război mondial, statele din su-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața t,Scînteii” Țel. 17,60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafie Casa Scînteil

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 3 iunie, după încheierea vizitei de prietenie în Uniunea Sovietică, Fidel Castro, prim secretar al conducerii naționale a Partidului Unit al Revoluției Socialiste, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, a plecat pe bordul unui avion „TU-114” spre patrie.Pe aerodromul din Murmansk, Fidel Castro a fost condus de N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., de mareșalul Malinovski, ministrul apărării, și de alte personalități.
*HAVANA 4 (Agerpres). — Fidel Castro s-a înapoiat în patrie din Uniunea Sovietică. Avionul „TU-114“, pe bordul căruia a călătorit, a aterizat pe aeroportul Jose Marti. Cu același avion s-au înapoiat în Cuba tovarășii cubani care l-au însoțit pe Fidel Castro în vizita sa în Uniunea Sovietică, precum și A. Alexeev, ambasadorul Cuba. U.R.S.S. în Republica

Un raport al O.N.U.700 ceea ce „reprezintă o gravă amenințare“ pentru creșterea nivelului de trai al popoarelor. „Faptul că majoritatea analfabeților sînt femei, continuă raportul, are consecințe deplorabile pentru viața umană și educația copiilor“.în legătură cu datele prezentate, raportul propune organizarea unei campanii pe scară

de milioane de analfabet! pe globNEW YORK 4 (Agerpres). — La New York a fost dat publicității un raport pregătit de Organizația Națiunilor Unite pentru problemele învățămîntului, științei și culturii (U.N.E.S.C.O.) cu privire la situația analfabetismului în lume. Potrivit datelor raportului, în prezent există în lume peste 700 de milioane de analfabeți

dul S.U.A. au înregistrat o dezvolta
re economică relativ mai rapidă de- 
cît în alte state. Aceasta se dato- 
rește, între altele, faptului că în sta
tele din sud salariile albilor sînt cu 
20 la sută mai mici decît în nord, iar 
salariile negrilor cu încă 20 la sută 
sub nivelul salariilor primite de 
albi. Monopolurile care-și transferă 
întreprinderile în statele din sud ob
țin astfel — potrivit celor mai mo
deste calcule — profituri suplimen
tare de 4—5 miliarde de dolari 
anual. în legătură cu aceasta au 
crescut și rîndurile clasei muncitoa
re din sînul populației de culoare; 
iar acesta este un factor de radica
lizare ce exercită o influență tot mai 
puternică asupra luptei tuturor ce
lor 18 000 000 de negri americani.

Lichidarea discriminării și segre
gației, salariu egal la muncă egală 
și acordarea de drepturi cetățenești 
egale cu ale albilor — acestea au 
devenit acum obiectivele luptei. Tî- 
năra generație de negri „refuză să 
mai accepte inferioritatea cu acea 
pasivitate cu care au făcut-o părin
ții și bunicii lor" — constată Walter 
Lippmann în revista „Newsweek“. 
Referindu-se la mișcarea pentru „un 
statut de egalitate al sclavilor 
emancipați“, Lippmann subliniază că 
„deși și-a luat angajamentul să ur
mărească și să atingă acest obiec
tiv, guvernul federal nu este decît 
un spectator din afară în procesul 
de îndeplinire a lui“.

Autoritățile sînt conștiente că inci
dentele rasiale din Statele Unite 
contribuie la continua scădere a 
prestigiului international al tării și 
lovesc direct în încercările diploma
ției de a prezenta S.U.A. drept 
„prietena“ africanilor. Secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, vorbind 
despre incidentele rasiale, a decla
rat că S.U.A „se află în fața celei 
mai grave probleme cu care au avut 
de-a face din anul 1865 (perioada

Pregătiri în vederea conferinței muncitorilor din țările 
regiunii Mării Balticedeclarat că inițiativa șefului statului finlandez ține seama de lupta cres- cîndă a oamenilor muncii din țările regiunii Mării Baltice pentru pace.Reprezentantul Norvegiei, A. Bek- hold, a spus că refuzul guvernelor Danemarcei și Norvegiei — state care fac parte din N.A.T.O. — de a participa la crearea forțelor atomice multilaterale se datorește năzuinței spre pace a populației acestor țări. El a subliniat necesitatea luptei con- secvențe și active împotriva militarismului german.La întîlnire s-a anunțat că la cea de-a șasea conferință a muncitorilor din țările regiunii Măfii Baltice, Norvegia și Islanda, care va avea Ioc în cadrai Săptămînii păcii în regiunea Mării Baltice în iulie a.c., vor participa peste 750 de delegați și oaspeți.

BERLIN 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.D.N., la Rostock-Warnemunde (R.D.G.), a a- vut loc o întîlnire consacrată pregătirii celei de-a șasea conferințe a muncitorilor din țările regiunii Mării Baltice la care au participat președinții comitetelor conferințelor muncitorilor din țările regiunii Mării Baltice, finlandez, suedez, danez și norvegian, precum și reprezentanți ai Uniunii Sovietice și Poloniei.Participanții au sprijinit declarația lui Rudi Schepkin (R.D.G.), președintele Comitetului permanent al conferințelor muncitorilor din țările regiunii Mării Baltice, Norvegia și Islanda, că cererea de dezarmare și asigurare a păcii în regiunea Europei de nord găsește un ecou din ce în ce mai larg. Acest lucru îl a- testă, printre altele, faptul că recenta propunere a președintelui Finlandei, Kekkonen, privind crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, a găsit un sprijin larg în toate păturile populației țărilor din regiunea Mării Baltice.K. Buch, președintele Comitetului danez al conferințelor muncitorilor ... ..................... adin țările regiunii Mării Baltice,
Y X Ömondială împotriva nalfabetismului, campanie care va trebui să fie dusă pe două fronturi : cuprinderea tuturor copiilor de vîrstă școlară în sistemul de învățămînt și lichidarea în masă a analfabetismului în rîndurile adulților.Raportul menționează țările Asiei, Africii și Americii Latine ca cele mai grav lovite de analfabetism.

a-

războiului de secesiune — T.W.) șl 
această problemă afectează profund 
relațiile noastre externe“. „Noutățile 
din Statele Unite despre cîinii poli
țiști, despre furtunurile cu apă și 
despre protestele negrilor din Bir
mingham — scrie și revista „News
week“ — neliniștesc pe liderii afri
cani“.

Avînd în vedere aceste prejudicii 
de ordin diplomatic, cît și din con
siderente electorale, oficialitățile din 
Washington sînt interesate să ate
nueze amploarea actualului conflict. 
De aici și jumătățile de măsură care 
au fost luate: trimiterea de trupe în 
Alabama, dar fără a li se da 
strucțiuni să intervină, hotărîri 
diciare cu efecte întîrziate, etc. 
de altă parte, ele se feresc să 
irite prea mult pe rasiștii din sud, 
întrucît este știut că de 
statele din sudul S.U.A. 
o bază de vo
turi pentru parti
dul democrat. Zbă- 
tîndu-se în aceas
tă dilemă, oficia
litățile nu pot găsi 
soluționarea pro
blemei populației 
de culoare — una 
din cele mai ne
vralgice probleme 
ale vieții politice 
din S.U.A. Tocmai 
de aceea negrii 
devin tot mai 
conștienți că nu
mai prin lupta lor 
se vor realiza cu 
adevărat progrese 
în atingerea o- 
biectivelor pe care 
le urmăresc.

TONY WALES
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— Un polițist a 
tras asupra mea 1

— Și de ce te-au 
arestai ?

— Pentru că... 
nu m-a nimerit 1

(Desen de
RIK AUERBACH)

Poziții în favoarea 
extinderii comerțului 

Est-VcstLONDRA 4 (Agerpres). — Revista „The World Today“ editată de Institutul regal britanic pentru probleme internaționale publică în numărul ei pe luna iunie un amplu articol în care explică avantajele decurgînd pentru Anglia din intensificarea comerțului cu țările socialiste, preçum și obstacolele ridicate în mod artificial de Statele Unite în calea dezvoltării acestui comerț.în articol se arată că oficialitățile britanice nu cred că Anglia ar fi avantajată Iuînd parte la războiul economic inițiat de S.U.A. împotriva țărilor socialiste. Ele sînt de părere că „Anglia își poate dăuna sie însăși mai mult decît dăunează țărilor răsăritene dacă refuză să exporte mărfuri, în felul acesta lip- sindu-se pe sine de banii sau bunurile pe care le-ar primi în schimb“.Există și alt aspect important al intensificării legăturilor comerciale, formulat în articol după cum urmează : „în Anglia se consideră că restricțiile în domeniul comerțului stînjenesc normalizarea relațiilor dintre Vest și Est... Toată lumea va fi de acord că sînt de dorit contacte între cele două grupuri, iar comerțul constituie un element deosebit de important al acestor contacte“.în concluzia articolului se arată că Marea Britanie „trebuie să acționeze cu toată forța pentru liberalizarea comerțului dintre Est și Vest“.
Tulburări într-o provincie 

din PakistanCARACI 4 (Agerpres).— Agențiile occidentale de presă transmit știri despre izbucnirea unor grave tulburări religioase în Pakistan. Dună cum arată agenția Associated Press, 120 de persoane au fost ucise în cursul unor ciocniri între membri ai unor secte musulmane în apropiere de orașul Khaipur situat la 250 km nord de Caraci. Un sat a fost incendiat. Trupe guvernamentale au fost trimise de urgență în regiunea unde au avut loc ciocnirile, insti- tuindu-se, totodată, aci starea excepțională.

Acțiuni agresive saudite
respinse de Yemen

aSANAA. Postul de radio Sanaa 
transmis că la granița cu Arabia Sau- 
dită au avut loc noi ciocniri militare. 
Opt camioane cu militari saudiți, care 
au încercat să se infiltreze pe terito-multi ani 

formează
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Osipä congresul partidului socialist francez
In cercurile politice și de presă din 

Paris se consideră în genere că cel de-al 
54-lea congres al partidului socialist 
francez (S.F.I.O.), care și-a desfășurat 
lucrările săptămîna trecută, a constituit 
un anumit pas in direcția unității de ac
țiune cu partidul comunist, deși a făcut 
să subsiste încă obstacole serioase în ca
lea realizării unui front propriu-zis al 
foițelor de stingă din Franța. Comentînd 
rezultatele congresului, ziarul progresist 
„Libération“ a scris : „Ideea apropierii 
de partidul comunist a înregistrat pro
grese, dar pasul hotărîtor rămîne de fă
cut“.

Congresul, care și-a ținut lucrările la 
primăria din suburbia pariziană Issy Ies 
Moulineaux, a adoptat un document 
„asupra tacticii și structurii“, în care 
problema relațiilor cu partidul comunist 
este abordată în felul următor. Partidul 
socialist respingînd 
posibilitatea unei a- 
lianțe cu partidele 
de dreapta negaul- 
liste admite posibi
litatea unor „coali
ții defensive“ cu 
comuniștii împotriva 
pericolului reacțiunii. „Cursa care ne 
este întinsă de atîția ani și în numele 
căieia am venit, de atîtea ori în ajuto
rul Republicii burgheze pentru că nu 
acceptam, nici ca o tactică defensivă, 
să ne coalizăm cu comuniștii, permitea 
dreptei să obțină un triumf ușor și în 
cele din urmă fără nici o concesie“, se 
spune în acest document. Totodată însă, 
congresul partidului socialist, „fără a re
nega în nici un fel, rezultatele Frontu
lui popular și ale tripartismului" (adică 
ale guvernelor formate cu participarea 
comuniștilor, primul în 1936, cel de-al 
doilea după eliberare — N.R.) declară 
că „condițiile necesare pentru o acțiune 
guvernamentală comună cu partidul co
munist nu sînt îndeplinite“.

In ce constau, după părerea conduce
rii socialiste, aceste condiții, a explicat 
pe larg Guy Mollet, reales în funcția do 
secretar general al partidului. Recunos- 
cînd „necesitatea unui dialog public cu 
partidul comunist“, el a reluat totuși o 
serie de vechi și răsuflate calomnii la a- 
dresa comuniștilor.

Observatorii care au urmărit desfășu
rarea congresului, consideră că rezulta
tele lui oglindesc presiunile puternice 
exercitate asupra conducerii socialiste 
de masa 
partidului. La 
țit ecoul acțiunilor 
fășurate în ultimele luni de 
muniști, socialiști și alți republicani, 
atît în alegerile parlamentare din toam
nă, cît și ulterior, în bătăliile revendi
cative ale clasei muncitoare și îndeo
sebi în marea luptă grevistă a mineri
lor, în lupta pentru pace, inclusiv în 
pregătirea „Statelor generale ale dezar
mării“, în acțiunile de protest împotri
va barbariei franchiste și în parlament. 
Gérard Jaquet, noul director al ziarului 
„Le Populaire“ (numit în locul lui Na- 
egelen, demisionat) a făcut, încă în a- 
(unul congresului, o declarație favora
bilă unității de acțiune cu comuniștii. 
„Interesele noastre sînt convergente, cu 
toate deosebirile noastre de vederi“ a 
spus el. In același timp, la congres s-ou 
făcut auzite și glasurile adversarilor uni
tății cu comuniștii. Astfel, unii dintre 
vorbitori aflați în minoritate, dar foarte

Corespondentă' 
din Paris

membrilor de rînd ai 
congres s-a resim- 

comune des- 
co-

Miting al intelectualilor greci 
în apărareaATENA 4 (Agerpres). — Opinia publică din Grecia continuă să ceară insistent pedepsirea nu numai a asasinilor lui Lambrakis, ci și a celor care i-au inspirat; precum și dizolvarea organizațiilor neofasciste, restabilirea situației politice normale și a democrației în țară.La 3 iunie a avut loc la Atena, un miting al intelectualilor greci în a- părarea democrației. în aceste clipe de grea cumpănă, se spune în apelul adoptat la miting, chemăm pe oamenii de cultură, intelectualii, poporal Greciei să se ridice în apărarea culturii și democrației. Cerem pedepsirea ucigașilor lui Lambrakis, dizolvarea organizațiilor teroriste,

riul Yemenului, au fost distruse. Au 
fost totodată capturate cinci camioane 
încărcate cu arme și muniții.

LONDRA. Ministrul forțelor mili
tare aeriene al Angliei, Hugh Fraser, 
a plecat la 4 iunie într-o vizită de 10 
zile în S.U.A. în programul vizitei 
figurează întrevederi cu președintele 
Kennedy și ministrul de război, Mc
Namara, vizitarea bazelor militare de 
la Cape Canaveral și Colorado Springs, 
înaintea plecării, Fraser a declarat 
că problema creării noilor forțe nu
cleare ale N.A.T.O. va fi cu siguranță 
abordată în cadrul tratativelor.

SAIGON. La 3 iunie a avut loc în importantul oraș Hue, fosta capitală regală a Vietnamului de sud, o puternică demonstrație a peste 1 200 de studenți și preoți budiști în semn de protest împotriva persecuțiilor la care sînt supuși credincioșii budiști de către autoritățile diemiste. Trupele diemiste au atacat cu cruzime pe demonstranți folosind grenade cu gaze lacrimogene și gaze toxice. Peste 60 de persoane grav rănite au fost internate de urgență în spital.
DAMASC. A.F.P. relatează că la 4 

iunie a părăsit Damascul, plecînd la 
Bagdad, o delegație oficială siriană 
condusă de generalul El Atassi, pre
ședintele „Consiliului național al co
mandamentului revoluției“ și coman
dant suprem al forțelor armate siriene. 
Din delegație fac parte membri de 
frunte ai guvernului sirian și repre

agresivi, ca Leenhardt și Boutbien, au 
ținut discursuri violente în care au ce
rut „respingerea oricărei negocieri cu 
partidul comunist“. In aceeași direcție a 
acționat și presa de dreapta, care a dat, 
în preajma congresului, repetate „aver
tismente“ conducerii partidului socia
list, acuzînd-o de intenția „de a arunca 
partidul în brațele comuniștilor“. După 
discursul rostit la congres de Guy Mol
let, unul dintre aceste ziare a calificat 
poziția adoptată de liderul socialist 
drept „acceptabilă“, exprimîndu-și însă 
îngrijorarea cu privire la semnele care 
arată că majoritatea congresiștilor se 
pronunță în favoarea unei apropieri de 
partidul comunist.

Observatorii constată că, deși exis
tă încă piedici în calea unității 
de acțiune a socialiștilor și comuniști
lor, congresul partidului socialist a ară

tat că partidul so
cialist este acum 
practic unanim în a 
voi înlocuirea regi
mului actual al pu
terii personale priti- 
tr-un regim de de
mocrație lărgită și 

de progres social. Totodată din desfășu
rarea congresului rezultă că majoritatea 
socialiștilor își dau seama că această în
locuire, inclusiv o eventuală revenire la 
putere a partidului socialist, nu va putea 
fi realizată decît prin alianța tuturor 
forțelor de stînga.

Comentatorii subliniază că programul 
de acțiune adoptat de congres cuprin
de numeroase propuneri, care sînt co
mune tuturor republicanilor. Chiar în 
chestiunile de politică externă, în care 
se mențin divergențele cele mai mari 
cu comuniștii, ca, de pildă, cu privire 
la pactul atlantic, apar puncte de ve
dere care merg în același sens : este 
cazul tratatului franco-vest-german, pe 
care partidul socialist a declarat că nu-l 
poate aproba, precum și al necesității 
unei îmbunătăți’i a relațiilor între Est și 
Vest.

In comentariul său, ziarul „l'IIuma- 
nité“, exprimînd consecvența politică a 
P.C.F. de înfăptuire a unității de ac
țiune a comuniștilor, socialiștilor și tu
turor forțelor democratice, subliniază că 
progresele mișcării de unitate democra
tică și-au pus amprenta și asupra 
lucrărilor congresului socialist. Congre
sul a declarat totuși că condițiile unui 
acord politic și ale unei acțiuni comune 
cu partidul comunist nu sînt încă înde
plinite și ziarul pune întrebarea : „de 
ce să nu se angajeze acum dialogul 
dintre socialiști și comuniști a cărui ne
cesitate a fost recunoscută de congres 
și să se facă să progreseze ideia unității 
de acțiune intr-un mod concret 
„Raporturile dintre socialiști și comuniști 
au stat în centrul dezbaterilor, sub for
mele cele mai diverse și cîteodată cele 
mai neașteptate, scrie ziarul. Congresul 
a reflectat ceea ce s-a schimbat, ceea 
ce se schimbă în Franța, progresul miș
cării de unire democratică. Niciodată, 
din 1945 încoace, încheie ./Humanité“ 
— aspirația clasei muncitoare spre uni
tate n-a fost atît de vizibilă și de pu
ternică, niciodată ea n-a găsit un ecou 
asemănător“.

GEORGES DASCAL

democrațieiasigurarea drepturilor omului în Grecia.în cadrul mitingului a fost adoptată hotărîrea de a convoca în viitorul apropiat un congres pentru apărarea culturii, drepturilor omului și libertății ideilor.Potrivit relatărilor ziarelor, deputatul Paruhas (E.D.A.), grav rănit de neofasciști, a dat în judecată o serie de ofițeri superiori de jandarmi din nordul Greciei și Salonic făcîndu-i răspunzători pentru evenimentele sîngeroase din Salonic. Paruhas a cerut pedepsirea persoanelor cărora le revine răspunderea morală pentru aceste evenimente.

zentanți ai partidului Baas, care se 
află la putere în Siria.

COLOMBO. A.F.P. anunță că la 3 
iunie a început la Colombo procesul 
celor 24 de persoane acuzate de a fi 
organizat în luna ianuarie 1962 un 
complot menit să ducă la răsturnarea 
guvernului ceylonez, condus de d-na 
Sirimavo Bandaranaike. în rîndul acu
zaților se găsesc foști ofițeri superiori 
din armata ceyloneză, precum și per
soane civile care au deținut funcții 
înalte.

WASHINGTON. Ministrul grec al 
coordonării economice, Panaiotis Pa- 
paliguras, care se află în S.U.A. în 
scopul „promovării investițiilor de 
capital american în Grecia”, a avut 
la 3 iunie o întrevedere cu președin
tele Kennedy. Au fost discutate după 
cum relatează agenția Associated 
Press, „o serie de probleme de ordin 
militar și economic care interesează 
cele două țări’’. într-o declarație fă
cută presei, Papaliguras a precizat că 
o mare parte din timpul întrevederii 
sale cu președintele Kennedy a fost 
consacrată discuțiilor asupra rolului 
Greciei în cadrul N.A.T.O.

Restabilirea relațiilor 
dintre S.U.A. și Haiti

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a anunțat la 3 iunie că Sta
tele Unite au hotărît să reia „relații 
diplomatice normale“ cu guvernul Re
publicii Haiti. în felul acesta, guver
nul de la Washington a încetat 
„boicotul“ față de regimul dictatoru
lui Duvalier, care a început la 15 
mai o dată cu realegerea acestuia in 
funcția de președinte al țării.

i


