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președintele Consiliului agricol 

regional Oltenia

încheierea 
lectivizării 
culturii a 
condiții dintre cele 
mai favorabile 
pentru sporirea 
producției, agricole, pentru ridicarea 
nivelului material și cultural al țără
nimii colectiviste. In satele noastre 
există azi un mare număr de ingi-, 
neri agronomi, ingineri zootehniști, 
medici veterinari care sprijină ne
mijlocit țărănimea colectivistă în or
ganizarea și dezvoltarea producției 
agricole. Pentru rezolvarea cu succes 
a multiplelor probleme ale agricul
turii noastre este însă nevoie nu 
numai de munca calificată a spe
cialiștilor. Toți lucrătorii ogoarelor 
trebuie să se înarmeze cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
agricole.

învățământul agrozootehnic de 
masă constituie un important mijloc 
de ridicare a nivelului de cunoștințe 
agricole al țăranilor colectiviști. In 
toamna anului 1962, în regiunea Ol
tenia s-au înscris în cercurile 
de învățămînt agrozootehnic peste 
100 000 de cursanți. In 1963 celor care 
au promovat în anul II li s-au adău
gat aproape 67 000 noi înscriși în 
anul I. Organizațiile de partid au 
sprijinit îndeaproape consiliile de 
conducere, lectorii în pregătirea 
cursanților. In prima parte a lunii 
martie a avut loc închiderea cursu
rilor agrozootehnice. Seminariile re
capitulative care au avut loc cu a- 
cest prilej au constituit un mijloc de 
verificare a celor învățate la lecții 
și un punct de plecare pentru apli
carea lor în practică. Astăzi, mulți 
dintre cursanți sînt fruntași în pro
ducție. Aplicînd în practică^ la cîmp 
ori la fermele de animale, cele învă
țate la cursuri, colectiviștii au con
tribuit la sporirea simțitoare a pro
ducției. Pentru obținerea unor rezul- 
*4te și mai bune, consiliile agricole, 

' .inducerile gospodăriilor colective 
și lectorii urmăresc ca metodele noi 
de lucrare a pămîntului și de creștere 
a animalelor care au fost dezbătute 
pe larg la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic să fie aplicate pe o 
scară cît mai largă în producție. La 
începutul anului, odată cu reorgani
zarea brigăzilor, consiliile de condu
cere din gospodăriile colective au 
reușit să asigure la conducerea aces
tora pe colectiviștii care au obținut 
cele mai bune rezultate la cursurile 
învățămîntului agrozootehnic.

Datorită faptului că lectorii sînt 
în cea mai mare parte specialiști 
din unitățile agricole, au posibilita
tea să urmărească aplicarea în pro
ducție a celor predate la lecții. 
Pentru aceasta se folosesc diferite 
metode. Organizarea de loturi de
monstrative pe care se cultivă 
diferite soiuri, ori se aplică mă
suri agrotehnice noi, dă posibilitate 
colectiviștilor să aprofundeze cunoș
tințele primite.

La Gostavățu și Mîrșani, raionul 
Caracal, Dobridor și Poiana Mare, 
raionul Calafat, Lipovu și Goicea 
Mică, raionul Segarcea, și multe al
tele, pe loturile demonstrative orga
nizate se urmăresc comportarea di
feritelor soiuri de grîu și hibrizi de 
porumb, efectele densității plante
lor, îngrășămintelor, ale lucrărilor 
de întreținere etc. O serie de conclu
zii trase încă anul trecut sînt acum 
aplicate în practică. In majoritatea 
gospodăriilor colective semănatul 
porumbului s-a făcut la timpul op
tim, în decurs de numai 6—8 zile. 
S-a manifestat o grijă deosebită 
pentru calitatea lucrărilor. Mașinile 
a u fost bine reparate și revizuite, au 
fbst instruiți mecanizatorii. în fie
care raion din regiunea noastră, în 
cîte 2—3 gospodării colective s-au 
organizat demonstrații practice pri
vind semănatul, întreținerea culturi
lor. Este o adevărată satisfacție să 
privești astăzi semănăturile gospo
dăriilor colective din Moțăței, raio
nul Calafat, Giubega, raionul Băi
lești, Redea, raionul Caracal, și al
tele. învățămîntul agrozootehnic a 
contribuit la cunoașterea și apli
carea unor lucrări agrotehnice noi. 
Cu numai cîțiva ani în urmă, colec
tiviștii priveau cu neîncredere folo
sirea sapei rotative. Acum, această 
lucrare s-a efectuat pe zeci de mii 
de hectare. S-a generalizat prășitul 
mecanic la porumb, floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr.

Colectiviștii au învățat la cursu-

La întreținerea culturilor
CONSTANȚA (coresp. „Scinteii"]. 

— In ultimele zile, lucrările de în
treținere a culturilor agricole în re
giunea Dobrogea s-au intensificat. 
Prașila întîia la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui s-a terminat in între
gime, iar acum, la aceste culturi se 
execută prașila a doua. Și la porumb 
lucrările de întreținere sînt avansa
te. Gospodăriile colective și de stat, 
care aparțin de orașul Constanța, au 
terminat prima prașila la porumb, iar 
în unitățile din raionul Hîrșova și 
Negru Vodă se lucrează pe ultimele 
suprafețe. Pînă acum, în regiunea 
Dobrogea, porumbul a fost prășit pe 
230 000 hectare, ceea ce reprezintă 
peste 80 la sută din suprafața însă- 
mînțată cu această plantă.

rile agrotehnice că 
irigarea culturilor 
aduce sporuri mari 
de recoltă. In 
primăvara acestui 
an, în multe co- 

acțiuni de masămune s-au pornit 
pentru amenajarea surselor de apă 
existente, săparea rețelei de canale 
în vederea irigării unor suprafețe 
mai mari. Colectiviștii din comunele 
Călărași și Orlea, raionul Corabia, 
au amenajat, prin mijloace proprii, 
cîte 70 de ha în vederea cultivării 
lor cu porumb irigat. Au sporit su
prafețele irigate în multe alte gos
podării colective din regiune.

O preocupare importantă a colec
tiviștilor este și folosirea cu eficien
ță mai mare a fondului funciar. Nu
mai în primăvară s-au redat circui
tului agricol aproape 3 000 de hec
tare. Pe pantele dealurilor slab pro
ductive și pe terenurile nisipoase 
din sudul regiunii s-au plantat mii 
de hectare cù vii și livezi.

Metodele avansate învățate la 
cercurile agrozootehnice sînt aplica
te pe scară tot mai largă și în do
meniul creșterii animalelor. La 
G.A.C. Isbiceni, raionul Corabia, Bă- 
lănești, raionul Tîrgu Jiu, Rastu, 
raionul Băilești, și multe altele va
cile au fost grupate după producția 
de lapte, iar furajarea se face dife
rențiat. Ca urmare a bunei îngrijiri 
a. animalelor s-a obținut un număr 
sporit de produși. A fost înlăturată 
fluctuația îngrijitorilor de animale. 
La cercuri s-a vorbit despre cele 
mai valoroase culturi furajere. A- 
nul acesta acordîndu-se o mai 
mare atenție asigurării bazei fura
jere s-au extins culturile valoroase. 
Suprafețele cultivate cu lucernă au 
crescut considerabil. în primă
vară, colectiviștii din regiune, în
deosebi din raioanele Baia de 
Aramă, Segarcea, Tîrgu Jiu, Turnu 
Severin și altele au pornit acțiuni 
de masă pentru curățirea și îmbu
nătățirea pășunilor în vederea spo
ririi producției de iarbă. La Cerătu 
și Radovanu, raionul Segarcea, Flo- 
rești, raionul Baia de Aramă, și în 
alte comune au fost organizate pă
șuni model.

Creșterea păsărilor ia în regiunea 
noastră o tot mai mare dezvoltare. 
Gospodăriile colective din raioanele 
Calafat și Corabia cresc fiecare cel 
puțin 500 de păsări la suta de hec
tare. Pentru a completa cele învă
țate la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic, consiliile agricole ra
ionale Corabia și Vînju Mare au or
ganizat consfătuiri cu crescătoarele 
de păsări.

Firește, în ce privește continuita
tea învățămîntului agrozootehnic de 
masă pot fi întreprinse încă nu
meroase acțiuni. S-au prevăzut or
ganizarea de vizite la gospodăriile 
de stat și la cele trei stațiuni expe
rimentale, schimburi de experiență.

Rezultatele obținute în cei doi ani 
ai învățămîntului agrozootehnic de 
masă constituie un mare aport la 
sporirea producției agricole vege
tale și animale.

„Conductele“ întreprinderii
® Gospodărire judicioasă la „Balanța" ® Economiile și contul de beneficii 
concrete • Nu numai producție ci producție marfă vindută și încasată

timp ce vizitam zilele acestea 
ne-a 
vor- 
rea- 
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două întreprinderi, cineva 
sugerat o comparație. Venise 
ba despre modul cum se 
lizează planul de 
compara beneficiul 
legat prin mai multe conducte 
de activitatea întreprinderii. Dacă 
toate aceste conducte funcționea
ză bine — în cazul nostru, dacă 
se îndeplinește planul la producția 
marfă (vîndută și încasată), se ob
țin economii tot mai mari la pre
țul de cost, se respectă sortimente
le planificate —r atunci vasul se 
umple mereu, beneficiile întreprin
derii cresc. Cu totul alta este situația 
cînd în activitatea întreprinderii stă
ruie diferite neajunsuri: se plătesc 
amenzi și penalizări pentru stocu
rile supranormative de materii pri
me și materiale, locații pentru imo
bilizări de vagoane, se produc anu
mite sortimente care nu sînt real
mente solicitate de economie și de 
consumatori, sau care sînt refuzate 
din motive de ordin calitativ. Se în
țelege că acestea nu sînt altceva de
cît niște fisuri în vasul despre care 
vorbeam — și care influențează ne
gativ volumul beneficiilor planifica
te, creșterea lor continuă.

Să analizăm prin prisma activității 
Fabricii „Balanța“ din Sibiu și U- 
z.inei metalurgice „Unirea“ din Cluj 
cîteva aspecte legate de realizarea 
planului de beneficii.

După cum dovedește experiența, 
calea cea mai importantă de spori
re a beneficiilor este reducerea pre
țului de cost. Intre nivelul prețului 
de cost și mărimea beneficiului e- 
xistă în. fiecare întreprindere o le
gătură nemijlocită. Cu cît este mai 
redus prețul de cost, cu atît mai 
mare este volumul beneficiilor. Ca 
să menținem comparația, ceea ce

O nouă șarjă la Reșița
Foto Gh. Vințilă

Se extinde

întreprinderile de specialitafe 
lizaf și experimentat noi piese 
feriale plastice. Printre acestea se nu
mără rotori-statori folosiți la turbinele de 
foraj. Prin folosirea lor, randamentul tur
binelor sporește cu 15—20 la sută, se e- 
conomisesc importante cantități de oțel, 
iar prețul de cost al acestor piese este 
de aproape cinci ori mai mic decît al 
celor fabricate din metal. Proprietățile 
superioare ale produselor din mase 
plastice — rezistență la intemperii și a- 
genți corozivi, conducfibilitate termică 
redusă, greutate mică, prelucrare ușoară 
și altele — determină folosirea lor în 
cele mai variate ramuri ale economiei, 
în fabricarea utilajelor chimice, de pildă, 
ele se folosesc la căptușirea anticorozi- 
vă, confecționarea diferitor piese care 
înlocuiesc metale. Tabla de zinc, de e-

au rea- 
din ma-

vine prin conducta economiilor re
prezintă ponderea covîrșitoare în vo
lumul beneficiului.

La întreprinderea „Balanța“, s-au 
realizat în primele patru luni din 
acest an economii peste plan la 
prețul de cost care depășesc 300 000 
lei. In aceeași perioadă beneficiile 
peste plan s-au ridicat la 340 000 lei. 
Iar lucrul principal constă în aceea 
că economiile realizate prin reduce
rea suplimentară a prețului de cost 
s-au concretizat integral în creșterea 
beneficiului întreprinderii. Firește, 
asemenea rezultate nu s-au obținut 
de la sine.

Majoritatea măsurilor și acțiunilor 
întreprinse pe linia economiilor și 
beneficiilor la „Balanța“ se referă la 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale auxilia
re. In toate verigile producției — 
de la proiectare la alegerea materia
lelor și introducerea lor în fabrica
ție, de la utilizarea largă a înlocui
torilor la extinderea procedeelor 
tehnologice moderne — se manifes
tă grijă pentru economisirea și va
lorificarea superioară a metalului. 
Cea mai mare parte a economiilor 
suplimentare la prețul de cost (a- 
proape 80 la sută) s-au obținut pe 
seama reducerii consumurilor speci
fice de materii prime și materiale.

Activitatea unei întreprinderi este 
însă complexă. Cuprinzătoare tre
buie să fie și preocuparea colectivu
lui. Pentru reducerea prețului de 
cost, la „Balanța“, alături de pro
blemele esențiale ale producției, s-a 
dat atenție și laturii gospodărești a 
întreprinderii. Putem afirma că fi
surile prin care s-ar putea scurge 
economiile la prețul de cost au 
fost bine supravegheate. Stă în 
puterea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor fabricii sibiene să con-
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maselor plastice
xemplu, a fost înlocuită în proporfie de 
25 la sută cu plăci din policlorură de vi
nii. Cu rezultate bune sînt întrebuințate 
masele plastice în industria electrotehni
că. La construcția aparatelor de radio și 
televizoarelor, de exemplu, consumul de 
mase plastice ajunge pînă la 3 kg. O 
dată cu intrarea în funcțiune a fabricii de 
la lași, sortimentul articolelor pentru 
construcții din materiale plastice s-a lăr
git cu conducte, parchete, linoleum, ta
pete și alte materiale durabile și ușor de 
întreținut. Tn prezent, industria noastră 
chimică produce peste 32 000 tone de 
materiale plastice și rășini sintetice, față 
de 360 tone cît producea în 1950. Intra
rea în funcțiune a unor noi obiective va 
permite lărgirea în continuare a gamei a- 
cestor produse.

(Agerpres)

tinue cu aceeași perseverență acțiu
nea de reducere a prețului de cost, 
paralel cu fabricarea unor produse 
de un înalt nivel tehnic.

Nu se poate spune că Uzina me
talurgică „Unirea“ din Cluj nu are 
rezultate care merită a fi reținute. 
Și aici s-au obținut economii supli
mentare la prețul de cost. Mai sînt 
însă unele produse la care se depă
șesc consumurile specifice normate. 
La turnătorie, în unele luni și la 
unele produse, procentul de rebuturi 
a fost încă ridicat, cu toate că pe 
ansamblul întreprinderii a scăzut 
simțitor. E lesne de înțeles că aces
tea au diminuat economiile realiza
te prin reducerea prețului de cost. 
Dar și mai mult influențează volu
mul economiilor cheltuielile legate 
de menținerea în întreprindere a 
unor stocuri supranormative mari 
de materii și materiale. Este oare 
normal să se irosească trimestrial a- 
proape 70 000 lei drept cheltuieli ne- 
economicoase, în loc să se lichideze 
aceste stocuri ? Desigur, fiecare în
treprindere trebuie să aibă o anumi
tă rezervă de materii și materiale 
pentru a se asigura continuitatea 
producției. Dar în cazul fabricii clu
jene există tendința de a se „ago
nisi“ cu mult peste necesitățile pro
ducției și astfel întreprinderea își 
creează singură greutăți financiare.

Economiștii au o părere foarte con
cretă în privința economiilor și be
neficiilor: pentru ca beneficiile unei 
întreprinderi să crească nu e sufi
cient să se realizeze doar cît mai 
mari economii la prețul de cost ; 
este foarte important ca economiile

Petre NEDELCU

(Continuare în pag. IlI-a)

încheierea tratativelor dintre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romine 

si Statelor Unite ale Americii
J

WASHINGTON 1 — Trimisul spe
cial L. Rodescu transmite : Luni di
mineața, la Washington au continuat 
tratativele între delegațiile guverna
mentale ale R. P. Romîne și Statelor 
Unite. în după-amiaza aceleiași zile 
a avut loc semnarea Comunicatului 
comun cu privire la tratativele din
tre cele două delegații guvernamen
tale.

La ora 15,30 (ora locală) delegația 
romînă condusă de Gh. Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a sosit la Departamentul de

COMU
Intre 18 mai și 1 iunie 1964, re

prezentanții guvernelor Republicii 
Populare Romîne și Statelor Unite 
ale Americii s-au întîlnit la Wa
shington pentru a discuta probleme 
de interes comun, îndeosebi econo
mice și comerciale. Delegația ro
mînă a fost condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării. Delegația Statelor Unite a fost 
condusă de W. Averell Harriman, 
subsecretar de stat pentru afacerile 
politice.

în cursul tratativelor, cele două 
delegații au constatat îmbunătățirea 
relațiilor dintre cele două țări, ca 
urmare a acordului din 30 martie 
1960 privitor la rezolvarea reciprocă 
a pretențiilor și altor probleme fi
nanciare. Ele au constatat îndeo
sebi rezultatele reciproc avantajoase 
ale intensificării schimburilor cultu
rale, de învățămînt, științifice și 
altele care au avut Ioc în ultimii ani 
între cele două țări.

Reprezentanții celor două guverne 
au căzut de acord că trebuie făcuți 
noi pași spre îmbunătățirea în con
tinuare a relațiilor reciproce. în 
acest scop ei au ajuns la următoa
rele înțelegeri :

1. Guvernul Statelor Unite este de 
acord să stabilească o procedură de 
licențe generale în baza căreia cea 
mai mare parte a mărfurilor va pu
tea fi exportată către Romînia fără 
a fi necesare licențe individuale de 
export. Pe lingă aceasta, guvernul 
Statelor Unite este de acord să eli
bereze licențe pentru un număr de 
instalații industriale speciale pentru 
care delegația romînă a manifestat 
interes deosebit.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne este de acord să autorizeze în
treprinderile și instituțiile din Romî
nia să vîndă sau să acorde licențe 
pentru tehnologie romînească către 
firme din Statele Unite.

Cele două guverne au conve
nit ca produsele, proiectele și proce
deele tehnice exportate din Statele 
Unite în Romînia să nu fie retrans
mise sau reexportate fără consimță- 
mîntul prealabil al guvernului Sta
telor Unite. Ele au fost, de aseme-

Din t
La C. F. R.

Telefoane automate, circuite tranzistorizate
In ultimii ani a fost modernizată și 

rețeaua de telecomunicații a căilor fera
te. In anul 1963 rețeaua de telecomuni
cații a C.F.R. a fost dotată cu 4 cen
trale telefonice automate cu o capaci
tate de 1150 linii. Pentru acest an este 
prevăzută montarea unor centrale tele
fonice automate cu 1200 linii. In acest 
fel se îmbunătățește legătura între sta-

Pe litoral
CONSTANȚA (coresp. „Scinteii”). 

Prima serie de oaspeți, sosită ieri, 
a redeschis sezonul balnear pe li
toralul Mării Negre. In stațiunile 
Mamaia, Eforie sud, Eforie nord etc, 
au fost primiți peste 3 000 de oa
meni ai muncii din țară și turiști de 
peste hotare. In zilele următoare 
numărul celor ce-și vor petrece 
concediul pe litoral va spori. în fie
care serie stațiunile de aici vor 
găzdui aproape 40 000 de oaspeți.

Brigăzi de medici la sate
Brigăzi formate din medici specia

liști și medici primari de la spitale 
și policlinici raionale au vizitat săp- 
tămînile trecute satele din regiunea 
Argeș. în ultimul timp, aceste bri
găzi au îndrumat activitatea cura- 
tivo-profilactică a spitalelor și cir
cumscripțiilor sanitare din raioanele 
Costești, Drăgănești-Olt, Cîmpulung 
Muscel și Slatina.

în 40 de zile 
cît intr-un an

In anii șesenalului, Fabrica de ciment 
„Victoria socialistă“ din Turda și-a spo
rit capacitatea de producție de trei ori. 
In prezent, întreaga producție a fabricii 
din anul 1938 este realizată în numai 40 
de zile. Numai în ultimii doi ani, aici au 
intrat’ în exploatare 3 linii tehnologice, 
dotate cu utilaje fabricate aproape în 
întregime în țară, au fost construite două 
uscătoare de zgură, o hală pentru depo
zitarea materiei prime etc. Totodată, nu
mai în ultimele luni au fost introduse în 
fabricație trei noi sortimente de ciment 
folosite în producția de prefabricate. 

Stat, unde a fost primită de Averell 
Harriman, subsecretar de stat, șeful 
delegației americane, și de membrii 
acesteia. în sala în care s-au des
fășurat timp de două săptămîni tra
tativele, la masă au luat loc Gh. 
Gaston Marin și Averell Harriman, 
care au semnat textul Comunicatu
lui comun în limbile romînă și en
gleză, în numele guvernului Repu
blicii Populare Romîne și, respectiv, 
al guvernului Statelor Unite.

Timp de mai multe minute, repre
zentanți ai agențiilor fotografice, ai

NICAT C
nea, de acord ca contractele dintre 
întreprinderile de stat romîne și fir
mele din Statele Unite privind im
porturile din Romînia să poată pre
vedea limitări asupra reexportului 
sau retransmiterii fără consimță- 
mîntul prealabil al furnizorului ro- 
mîn. Cele două guverne vor înlesni 
în mod reciproc schimbul de infor
mații cu privire la folosirea și des
tinația produselor, proiectelor și 
procedeelor tehnice exportate din- 
tr-o țară în alta.

2. Cele două guverne au fost, de 
asemenea, de acord să stabilească 
aranjamente pentru protecția reci
procă a drepturilor de proprietate 
industrială și de procedee. S-a că
zut de acord ca contractele comer
ciale dintre întreprinderile de stat 
romîne și firmele din Statele Unite 
să poată prevedea rezolvarea diferen
delor și disputelor comerciale prin 
arbitraj într-o țară terță sau prin 
tribunale internaționale corespunză
toare, potrivit înțelegerii părților 
contractante.

3. Cele două guverne au convenit, 
de asemenea, ca, la cererea uneia 
din părți, să se consulte în legătu
ră cu orice alte probleme care s-ar 
putea ivi pe măsura dezvoltării co
merțului dintre cele două țări.

4. în scopul promovării comerțu
lui dintre Rominia și Statele Unite 
reprezentanții guvernului romin 
și-au exprimat dorința de a lărgi 
activitatea Oficiului comercial de 
la New York din cadrul misiunii ro
mîne din Statele Unite. Delegația 
Statelor Unite a expus planuri în ve
derea înființării la București a unui 
oficiu pentru promovarea comerțu
lui în cadrul misiunii Statelor Uni
te din Romînia. S-a convenit, de a- 
semenea, că cele două țări vor pu
tea înființa oficii pentru promova
rea turismului.

5. Ambele guverne au fost de 
acord să faciliteze intrarea, călătoria 
și activitatea reprezentanților firme
lor și întreprinderilor, precum și a 
misiunilor comerciale. Ele au fost, de 
asemenea, de acord să faciliteze 
schimbul de expoziții comerciale și 
publicarea de materiale pentru pro
movarea comerțului.

țiile C.F.R. pentru efectuarea operații
lor urgente : avizarea, compunerea și 
descompunerea trenurilor, reținerea 
locurilor la trenurile de călători sau alte 
chestiuni de serviciu. S-a trecut la tran- 
zistorizarea circuitelor telefonice, ceea 
ce permite ca, pe același circuit, să se 
efectueze simultan mai multe convor
biri ; se realizează prin aceasta însem
nate economii de materiale și energie 
electrică și o siguranță mai mare în ex
ploatare. Au fost confecționate și mon
tate 4 instalații de teleconferință pen
tru asigurarea unei legături permanente 
între regulatoarele de circulație din raza 
Direcției regionale C. F. R. Timișoara. 
Anul acesta se vor realiza astfel de le
gături între toate regulatoarele de cir
culație din Direcția regională Cluj. 

Ieri, de ziua lor, cei mai mici cetățeni ai Bucureștiului au participat 
la numeroase spectacole, manifestări cultural-artistice și concursuri 
sportive. întreprinderea cinematografică București a prezentat la două 
cinematografe programe cu filme pentru copii. în cursul dimineții s-a 
deschis în pavilionul C, din parcul Herăstrău, „Expoziția națională de 
desene ale copiilor și tineretului școlar", (fotografia de mai sus), orga
nizată cu prilejul zilei de 1 Iunie de Ministerul învățămîntului și Comi
tetul Central al U.T.M. Expoziția cuprinde un mare număr de lucrări 
executate în cărbune, acuarelă și ulei. Foto : M. Cioc

televiziunii au luat imagini înfățl- 
șînd momentul semnării și momen
tul cînd cei doi șefi de delegații 
și-au strîns mîinile, exprimîndu-și 
reciproc felicitări. Au asistat, de a- 
semenea, reprezentanți ai marilor 
agenții de presă și ziarelor ame
ricane și străine, specialiști și ex- 
perți ai celor două delegații, func
ționari superiori din Departamentul 
de Stat.

O dată cu semnarea Comunicatu
lui comun tratativele oficiale ro- 
mîno-americane s-au încheiat.

6. Ambele delegații au recunoscut 
că dezvoltarea de relații comerciale 
importante și durabile între cele 
două țări cere promovarea comerțu
lui în ambele sensuri.

Delegația romînă a subliniat că 
produsele romînești nu pot concura 
în condiții de egalitate pe piața Sta
telor Unite datorită tarifelor vamale 
aplicate acestor produse. Ea a decla
rat că acest factor ar putea limita 
dezvoltarea comerțului dintre cele 
două țări. Delegația Statelor Unite a 
luat notă de această preocupare și a 
explicat prevederile în vigoare din 
legislația Statelor Unite. Cele două 
delegații au convenit să se acorde o 
preocupare continuă mijloacelor de 
dezvoltare a comerțului dintre Ro
mînia și Statele Unite.

7. Cele două delegații au luat notă 
de progresele realizate în probleme
le consulare și, în numele guverne
lor lor, au fost de acord să fie luate 
noi măsuri pentru a facilita rezol
varea reciprocă a problemelor 
consulare. în interesul îmbunătăți
rii în continuare a relațiilor consu
lare, ele au fost de acord ca repre
zentanții celor două guverne să se 
întîlnească la Washington în luna 
septembrie 1964 pentru a negocia o 
nouă convenție consulară între cele 
două țări.

8. Delegațiile au exprimat intenția 
celor două guverne de a lărgi pro
gramul existent de schimburi cultu
rale, de învățămînt, științifice și al
tele între Romînia și Statele Unite.

9. Guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Statelor Unite 
ale Americii au ridicat astăzi nivelul 
misiunilor lor diplomatice din Bucu
rești și Washington de la rangul de 
legație la cel de ambasadă. Schimbul 
de ambasadori se va face la o dată 
apropiată.

La încheierea întîlnirilor, vicepre
ședintele Gaston Marin și subsecre
tarul Harriman și-au exprimat spe
ranța, în numele guvernelor lor, că 
progresul ce se va realiza prin tra
ducerea în viață a înțelegerilor la 
care s-a ajuns va constitui baza 
pentru lărgirea și îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre Repu
blica Populară Romînă și Statele 
Unite ale Americii.

Trăgătoria de oțel moale 
de la Galați

La întreprinderea de sîrmă, cuie 
și lanțuri din Galați se lucrează in
tens la mărirea capacității de pro
ducție. Pe o suprafață de 3 970 m p 
se construiește trăgătoria de oțel 
moale nr. 2, cu o producție anuală 
de 15 000 tone sîrmă trefilată. Ea va 
cuprinde o hală de decapare și ^e- 
coacere, o hală de fabricație și un 
depozit de produse finite, o clădire 
anexă în care vor fi grupate atelie
rul de întreținere, postul de trans
formare și spațiile social-adminis
trative. La execuția halelor noi s-au 
folosit pe larg elemente prefabricate 
și preturnate din beton armat. 
Noua trăgătorie de sîrmă urmează 
să fie dată în curînd în folosință. 
Procesul de producție de aici va a- 
vea un ridicat grad de mecanizare 
și automatizare.
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de C. Eftimiu 
de Galia Giu- 
au apărut în

gîndire“
■

Secțîa extracție a fabricii de medicamente „Bioiarm" din Capitală. Muncitoarele Ileana Georgescu, 
Veronica Mihăilescu și Elena Cămărașu condiționează prin liofilizare medicamentele

CU ÎNTOARCERI Șl OCOLURI MIR

• Obștea țărănească în Țara Ro- 
mîneascâ șl 
feudală de P.
Academiei R.

Moldova. Orînduîrea
P. Panaitescu (Editura 
P. Romîne).

spaniol-romîn. Dicțio- 
în Editura științifică,

• Ce se întîmplă înapoia unor ghișee • Cînd se 
sare peste rînd • închis... dar nu pentru inventar

E vineri. Una din zilele în care o 
parte din funcționarii Sfatului popu
lar raional Grivița Roșie din Capi
tală lucrează cu publicul. După ora 
opt, ghișeele se deschid. Ne alătu
răm unui șir de cetățeni din fața 
registraturii serviciului de spațiu lo
cativ, căreia îi sînt adresate un 
mare număr de cereri privind dife
rite mutații, schimburi de locuință, 
eliberări de adeverințe etc.

Nici n-apucă bine primul cetă
țean să deschidă gura, că se și tre
zi cu un răspuns din partea func
ționarului : „Dumneata vii luni“. 
„Dar așa mi-ați spus și acum o săp- 
tămînă !...“ Degeaba s-a mai stră
duit omul să explice. Privirile func
ționarului de la ghișeu se și în
dreptaseră spre altcineva. Și, cu 
aceeași „operativitate“, hotărî : 
„Miercuri. Dumneata vii miercuri !“.

Șirul se subțiază văzînd cu ochii. 
Anton Pancu, șeful registraturii, 
lucrează cu o viteză amețitoare. 
Apropiindu-ne de ghișeu, rămînem 
uimiți : ne așteptam să-1 găsim în
conjurat de hîrtii sau măcar cu un 
tabel în mînă, 
care 
vită 
zile, 
țiile 
oare 
va re
cestui 
practic, imposibil.

★

Dacă la serviciul spațiului locativ 
activitatea ar fi temeinic organiza
tă, drumul unei cereri 
poate de 
ea ar fi 
spectorii 
cesta ar 
locului,
serviciu referatul cuvenit. Așa cum 
am putut însă constata la registra
tură și cum ne-au informat nume
roși cetățeni, căile de rezolvare a ce
rerilor sînt, de multe ori, 
cheate, pline de ocolișuri.

Iată, de exemplu, cazul 
Oprea. S-a căsătorit și, în 
resc, vrea să se mute în

cu o situație după 
se orientează atunci cînd in- 
oamenii să vină în anumite 
Anton Pancu face însă invita- 
din... memorie. Să cunoască 
pe dinafară stadiul de rezol- 
a feluritelor cereri adresate a- 

serviciu ? Ar fi un lucru,

simplu : după 
trimisă unuia 
de teren, iar 
face 
ar

ar fi cît se 
înregistrare, 

dintre in- 
după ce a-

constatările la fața 
prezenta șefului de

întorto-

Tudorei 
mod fi- 
locuința

soțului, situată în raionul Grivița 
Roșie. Este oare de admis ca o a- 
semenea cerere de mutație — care 
nu ridică nici o problemă — să fie 
lăsată să stea două luni de zile în 
sertarul unui inspector ? L-am în- 
tîlnit, la ghișeu, și pe Zamfir Pasu- 
la. De circa o lună tot bate dru
murile pe la sfat pentru rezolvarea 
unei cereri asemănătoare : câsâto- 
rindu-se, solicită mutație la domici
liul socrilor.

Am stat de vorbă și cu Maria 
Bălăceanu din str. Abrud 33. „De 
mai bine de 3 luni — ne-a relatat 
ea — am înaintat o cerere pentru 
schimb de locuință. Dar nici pînă 
acum nu s-a rezolvat. De la regis
tratură sînt trimisă la inspectorul 
de teren, iar acesta mă trimite la 
șeful serviciului. Și, tot așa, de zeci 
de zile“. Pornind să căutăm cere
rea în cauză, am găsit-o alături de 
cererea Elenei Ungureanu, din str. 
D. Cantemir 7, într-un sertar. în a- 
mîndouă se solicita cam același lu
cru și amîndouă zăceau cam tot de 
atîta timp : trei luni. Deosebirea era 
doar că una trebuia rezolvată de 
inspectorul Ion Budescu, iar cealaltă 
de inspectorul Ion Niculescu. Am 
discutat cu ambii inspectori și cu șe
ful lor, Mihai Micu. Cu toții au fost 
de acord că la orice instituție care 
lucrează cu publicul este necesar să 
se asigure o bună și promptă infor
mare a cetățenilor, că atitudinea 
funcționarilor trebuie să fie plină 
de solicitudine, iar rezolvarea cere
rilor operativă. Atunci de ce nu 
se procedează așa ? In cursul discu
ției, șeful serviciului de spațiu lo
cativ a recunoscut că în activitatea 
funcționarilor sînt lipsuri, că sem
nalele critice sînt îndreptățite. Dar 
imediat au apărut și inevitabilele 
greutăți „obiective“ : cînd merg la 
fața locului, inspectorii nu-i găsesc 
pe petiționari acasă ; mulți cetățeni 
nu prezintă la timp actele necesare 
etc. 
însă 
de 
nii 
na
pectorului ; nu 
devărat că inspectorii fac promi-

etc. După 
seama, e 
pretexte, 

nu sînt 
de data

cîte ne-am putut da 
vorba mai degrabă 

Bunăoară, cetățe- 
informați întotdeau- 
și ora vizitei ins- 

este mai puțin a-

siuni pe care nu le respectă. însuși 
șeful serviciului are cunoștință de 
faptul că unii dintre ei nu țin seama, 
în rezolvarea cererilor, de ordinea în 
care au venit la sfatul popular, să
rind peste rînd ; uneori, nu se depla
sează la adresele mai îndepărtate 
din comoditate, alteori din cauza 
unor preferințe strict personale. Ca 
urmare, inspectorii au sute de lu
crări restante, iar funcționari de 
genul lui Anton Pancu își permit 
să se comporte după bunul lor plac 
în relațiile cu cetățenii.

...In mai toate întreprinderile și 
instituțiile, biroul de informații își 
are rolul lui bine stabilit, 
mai 
roul 
Iar, 
care 
meroși cetățeni.

Și Sfatul popular raional Grivița 
Roșie are un asemenea birou. Numai 
că acesta este închis de cîte
va luni. Cine dă relații cetățenilor ? 
Portarul. Dar cum acesta are și alte 
atribuții, și cum nu cunoaște a- 
mănunțit chiar tot ce i se cere 
(ceea ce este, de altfel, firesc), in
formează pe apucate, iar de multe 
ori dă îndrumări greșite. Ca urmare, 
cetățenii caută să se descurce sin
guri, direct de la sursă : 
birourile funcționarilor, 
nesc de 
forfotă 
popular 
ment de 
tru faptul că elemente atît de im
portante în stabilirea 
corecte cu publicul sînt neglijate, ci 
și pentru desconsiderarea unei 
chestiuni, ca să-i spunem așa, de 
decor. înfățișarea sălilor de aștep
tare e trecută cu vederea ; ele nu 
oferă cetățenilor minimul de con
fort cerut 
popular.

Cu atît 
mult își justifică existența bi
de informații la un sfat popu- 
instituție cu zeci de servicii, 
intră zilnic în legătură cu nu-

intră în 
îi stînje- 

la lucru, pe coridoare e o 
necontenită. Vizitînd sfatul 
amintit, încerci un senti- 
nedumerire nu numai pen-

unor relații

de un sediu de sfat

★

așteptat ca asupra celor 
mai sus să-și îndrepte 

într-o măsură mai mare

Este de 
semnalate 
atenția, 
decît pînă acum, Comitetul execu
tiv al Sfatului popular raional Gri- 
vița Roșie, analizînd temeinic acti
vitatea și întărind controlul sectoa
relor unde se lucrează direct cu ce
tățenii și li se rezolvă cererile.

Gheorghe GRAURE

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

La școala progresului tehnic Doar cu numele

De la act la gîndire este o oarte de 
sinteză teoretică în domeniul psiholo
giei, aparținînd cunoscutului psiholog 
francez H. Wallon (1879—1962), inte
lectual progresist care s-a apropiat trep
tat de marxism și în 1937 a aderat la 
Partidul Comunist Francez. Studiul in
troductiv la ediția romînă a lucrării, 
apărută în Editura științifică, este sem
nat de prof. Stanciu Stoian.

Problema dezbătută în lucrare este 
de multă vreme în centrul preocupări
lor filozofice și a rămas pînă astăzi 
de mare interes teoretic : corelația din
tre viața psihică a omului și compor
tamentul său. In opoziție cu idealismul, 
marxismul a demonstrat că omul își 
dezvoltă și perfecționează facultățile 
psihice în cadrul general al activității 
practice, sub influența acțiunilor și 
atitudinilor practice la care este deter
minat de societate.

In explicarea fenomenelor psihice, 
Wallon își dă seama că nu poate să se 
limiteze doar la momentul propriu-zis 
psihic, ci trebuie să-1 situeze pe acesta 
în lanțul determinărilor la care în,mod 
real este supus. El arată că „orice miș
care provoacă efecte care devin cauze 
și care, la rîndul lor, o generează, tre
zind, explorînd și ordonînd sensibilită
țile corespunzătoare: este vorba de reac
țiile circulare“. Prin urmare, între ordo
narea mișcărilor în acțiune și ordonarea 
sensibilității este o strînsă corelație.

In cartea sa, Wallon militează pentru 
o fundamentare fiziologică și biologică 
a proceselor psihice, motiv pentru care 
apelează la teoria reflexelor elaborată 
de Pavlov. In același timp, remarcăm 
efortul de a prezenta unitatea dintre 
biologic și social în dezvoltarea psihică, 
condițiilor sociale atribuindu-li-se o în
semnătate precumpănitoare. Referin-

du-se la cunoaștere, autorul arată că 
„...experiențele noastre cele mai indi
viduale sînt modelate de societate“ ; re
pudiind tratarea biologizantă, subiecti
vistă a emoțiilor, el arată în continua
re : „existența în comun a fost matri
cea emoțiilor, în măsura în care a creat 
între indivizi o solidaritate de compor
tament și, ca urmare, de atitudini, în 
raport cu celelalte genuri de situații“.

Wallon scoate în evidență neîncetata 
interacțiune între subiect și ambianța 
socială, în cursul căreia se dezvoltă 
inteligența omului. In această privință 
este deosebit de interesant felul în care 
explică dezvoltarea psihică, prin îm
binarea activității cognitive și a ce
lei de comunicare interumană și totoda
tă de conlucrare practică. Astfel el a- 
cordă o mare însemnătate imitației în
țeleasă ca „o manieră subiectivă de a 
repeta lucrurile“. Pe baza imitației — 
după Wallon — s-a constituit repre
zentarea mentală. Sensul reprezentării 
este eminamente practic, acest fenomen 
„corespunde uneia și aceleiași nevoi de 
figurare în vederea acțiunilor“. Intr-un 
mod similar este analizată și interven
ția cuvîntului care, făcînd „apel la 
activitatea celorlalți, fecundează acțiu
nea fiecăruia prin experiența și cunoș
tințele colective“. Astfel cuvîntul ne 
leagă de modificarea colectivă a lumii 
exterioare și 
sune în om

Urmărind 
reprezentare 
surprinde elemente importante ale a- 
cestui proces dialectic. El arată că for
mele superioare, conceptuale ale cunoaș
terii nu rezultă doar din simplificarea 
modalităților senzoriale de reflectare a 
lumii, că există o succesiune și

prin aceasta face „să ră- 
lumea exterioară“.

trecerea de la senzații la 
și la concept, H. Wallon

valorificare pe plan superior a urior a- 
chiziții directe, elementare. Dar la fie
care nou nivel de cunoaștere intervine și 
contribuția acțiunilor, a factorilor care 
au determinat noile forme și perfor
manțe ale cunoașterii. „Evoluția de la 
act la gîndire — relevă ultimele rînduri 
ale cărții — se explică simultan prin 
opus și prin același“.

Concluziile lucrării lui Wallon au o 
mare valoare atît pentru teoria psiho
logică cît și pentru practică. Ele repre
zintă incontestabile contribuții la psi
hologia copilului, psihologia pedagogică 
și la fundamentarea științifică a didac
ticii.

In același timp trebuie săin același timp trebuie sa spunem 
că lectura cărții a suscitat și unele o- 
biecții. Nu ne referim numai la unele 
disonanțe terminologice, dar și la pro
bleme de principiu. Astfel, noi consi
derăm că, deși explicarea reprezentării 
prin imitație este veridică, totuși, nu 
poate fi considerată suficientă. In ge
nere, autorul, interpretînd just relația 
genetică dintre activitate și cunoaștere, 
își îngustează totuși baza explicativă 
atunci cînd elimină din analizele sale 
concrete tocmai cele mai importante 
forme ale activității practice, respectiv 
activitatea productivă. Cititorul va tre
bui să țină seama de faptul că lucrarea 
a fost elaborată în urmă cu mai bine de 
două decenii și că în sistemul ei de con
cepte au rămas și unele elemente mai 
vechi pe care, ulterior, H. Wallon le-a 
depășit.

In ansamblu, cartea „De Ia act la gîn
dire“ este o lucrare interesantă și utilă, 
care nu și-a pierdut actualitatea și me

să fie studiată cu toată atenția.

• Dicționar 
nărui, apărut 
cuprinde peste 50 000 de termeni . 
cuvinte din fondul principal al lim
bii spaniole, termeni de specialitate 
întîlniți în literatura științifică, bele
tristică, în presă, precum și nume
roase cuvinte întrebuințate în țările 
de limbă spaniolă din America.

o Popasuri pe malurile lacurilor 
patriei de Tiberiu Moraru și A. Savu 
(Editura științifică).

o Biografia luminii 
și Metale neobișnuite 
der, ambele broșuri 
colecția „Mari descoperiri", în Edi
tura științifică.

• Ultrasunetul în acțiune de ing. 
Mircea Grumăzescu (Editura științi
fică).

• Depresiunea Petroșanilor de V. 
Tufescu și C. Mocanu (Editura știin
țifică).

• Al III-lea Congres internațional 
de patologie înfecțioasă. Comuni
cări. (București, 8—11 octombrie 
1962). Comunicările sînt scrise în 
limbile : romînă, rusă, engleză, fran
ceză, italiană și germană (Editura 
Academiei R. P. Romîne).

• Sub egida Institutului de me
dicină și farmacie din București a 
apărut de curînd monografia învăță' 
mîntul medical și farmaceutic din 
București. De la începuturi pînă în 
prezent. Lucrarea este prefațată de 
acad. Th. Burghele, rector al Institu
tului de medicină și farmacie din 
București, și redactată de un colec
tiv format din: prof. Teodor Ilea, 
conf. Iuliu Ghelerter, dr. Benone Du- 
țescu și Constantin I. Bercuș.

Conf. univ.
Paul POPESCU-NEVEANU

„DIAGNOSTICUL
CU RADIOIZOÎOPI IN CLINICA

Sînt numai doi ani de cînd în fața 
colectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Uzinele „Grivița Roșie" din 
Capitală s-a pus sarcina de a trece de la 
repararea de material rulant la produc
ția de utilaj chimic și petrolier. Reprofi
larea uzinei a impus ca sute și sute de 
forjori, strungari și montori care de ani și 
ani de zile se obișnuiseră numai să re
pare locomotive, să-și schimbe meseria 
și să se specializeze în producția de uti
laj chimic și petrolier. Aceasta n-a fost 
deloc ușor — și totuși, azi, uzina noas
tră produce utilaj chimic și petrolier care 
se bucură de aprecierea beneficiarilor. 
Succesele obținute de colectivul nostru 
se datoresc, între altele, faptului că în în
treprindere toți oamenii învață pentru a-și 
ridica calificarea profesională.

In prezent, cursurile de ridicare a ca
lificării sînt frecventate de peste 3 000 
de muncitori, iar la cele de specializare 
participă 400 cadre tehnice. Pentru pre
darea lecțiilor sînt antrenați aproape 500 
de ingineri și tehnicieni cu o temeinică 
pregătire profesională. O deosebită aten
ție esfe acordată, printre altele, lucrului 
după desenul tehnic și nu după „model“, 
cum se lucra înainte de reprofilare. Mun
citorii sînt învăța?! cum să „citească" și 
cum să folosească 
ducție.

In același timp, tn uzină se organizea
ză cu regularitate 
teme profesionale. Numai în primele pa
tru luni ale acestui an au fost ținute 40 
de conferințe tehnice șl tehnlco-șflinfili- 
ce, in Cadrul cărora s-au dezbătut pro
bleme importante privind .îmbunătățirea 
continuă a calității producției de utilaj
chimic și petrolier. Biblioteca tehnică
este des vizitată de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. Ea înregistrează lunar peste 
fOO de cititori. Intre strungari și între 
sudori sînt organizate diferite concursuri 
pe teme profesionale, care îi ajută să 
pătrundă mai adine în tainele meseriei 
Totodată, numeroși muncitori, dornici 
să-și îmbogățească cunoștințele de cul
tură generală, urmează învățămîntul de 
sta*. Peste 300 muncitori învață la școlile

medii serale, iar alfi 47 sînt înscriși la 
facultăfi.

Studiul a creat posibilitatea ca nu
meroși muncitori și chiar echipe și 
secții întregi să se situeze, în scurt timp, 
în primele rînduri in întrecerea socialistă. 
Aurel Bolboceanu, de pildă, care 18 ani 
a lucrat la repararea fremurilor de loco
motivă, acum recalificîndu-se și muncind 
conștiincios, a devenit unul dintre cei 
mai destoinici șefi de echipe de la sec
torul utilaj chimic. Pentru succesele obți
nute în muncă în 1963, el a primit insig
na de fruntaș în întrecerea socialistă, iar 
întreaga echipă a primit diploma de frun
tașă în întrecere. Dumitru Călin, fost 
montator, azi cazangiu, Bufu Ovidiu și Ion 
Nertea, foști montatori, azi sudori, au 
primit și ei insigna de fruntaș în între
cerea socialistă. Asemenea distincții au 
primit și Vasile Bîzgă, Lazăr loniță, Con
stantin Ghidarcea, Oprea Stan și alții. 
Faptul că întreg colectivul uzinei învață 
cu sîrguinfă este de bun augur, întreprin
derea noastră va putea realiza o produc
ție sporită, la nivel tehnic superior.

Ion PARASCHIVESCU 
tehnician

în cartierul 
siruit o casă 
frumoasă. Pînă nu de mult se adunau aici, 
în timpul liber, muncitori și funcționari din 
întreprinderi, care activau în diferite 
cercuri și în formații de artiști ama
tori. Se prezentau spectacole nu nu
mai pe scena casei de cultură, ci și în 
comunele din împrejurimi. Acum nu ne 
putem mîndri cu activitatea casei de cul
tură. Spectacole se prezintă o dată la 
cîteva luni. De altfel nu există nici un 
program precis de activitate. Sala de fes
tivități a fost preluată de întreprinderea 
cinematografică ; alte două încăperi sînt 
ocupate de o școală, iar două au deve
nit depozite pentru decorurile și instru
mentele unei formații artistice regionale. 
După cum se vede, a rămas doar numele 
de casă de cultură.

Socotim că această situație se datoreș- 
te lipsei de preocupare de care dă 
dovadă conducerea casei de cultură. 
Așteptăm ca și sfatul popular orășe
nesc să manifeste mai mult interes pen
tru activitatea culturală în cartierul Gă- 
vana.

desenul tehnic în pro-

expunerl pe diferite
Pînă la expediție

Colectivul Exploatării miniere Bă
lan, raionul Ciuc, înscrie zilnic în 
graficul întrecerii noi realizări în 
îndeplinirea angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. înfăptuirea an
gajamentelor înseamnă nu numai 
scoaterea la suprafață a unor im
portante cantități de minereu și 
concentrate, ci și grija pentru gos
podărirea minereurilor și concen
tratelor pînă la expedierea la uzine
le prelucrătoare. Din păcate, o par
te din minereu] scos din adîncuri 
nu este depozitat în bune condiții 
El este descărcat în 
provizate, de unde —
— este împrăștiat și amestecat cu

depozite im- 
de multe ori

Găvana din Pitești s-a con- 
de cultură încăpătoare și

Gheorghe VLAD 
muncitor

noroi de roțile 
lucru se întîmplă și cu 
tratul de 
ar trebui să existe și 
grijă. De 
fapt nu
Am sesizat Trustul minier 
reșul“. De acolo au venit în grabă 
cîțiva delegați, au văzut, au notat în 
carnețele și au plecat fără să ia mă
suri. Credem că pînă la construirea 
depozitelor, despre care se tot dis
cută. conducerile trustului și exploa
tării miniere ar putea să găsească 
o soluție care să împiedice risipa și 
degradarea minereului.

Un grup de mineri

mașinilor. Același 
concen- 

minereu, față de care 
mai mare 

bună seamă că acest 
ne-a lăsat indiferenți. 

„Mil

în biologie și medicină, științe care 
au beneficiat din plin de progresele 
remarcabile înregistrate de alte spe
cialități, ca fizica, chimia, matemati
ca, electronica etc., asistăm în ulti
mul deceniu la un transfer continuu 
de metode care îmbogățesc arsena
lul de lucru cu numeroase procedee 
de mare finețe, obiectivitate și utili
tate. Printre metodele împrumutate 
în ultimele două decenii se numără 
și metodele radioizotopice, care au 
căpătat o largă aplicabilitate deve
nind un mijloc prețios în studiul pro
ceselor metabolice și în depistarea 
a numeroase afecțiuni patologice.

în aceste condiții, editarea unor 
lucrări de specialitate apare ca o 
necesitate atît pentru 
desfășoară activitatea 
nou domeniu, cît și 
care vor să fie la curent 
realizări tehnice și teoretice ale cer
cetării moderne. Lucrarea Diagnosti
cul cu radioizoiopi în clinică, de dr. 
B. Gheorghescu și dr. I. Braslă, a- 
părută nu de mult în Editura medi
cală, răspunde acestei necesități. în 
prima parte, generală, a acesteia 
sînt prezentate. într-o formă accesi
bilă, date sumare asupra structurii 
materiei, originii, naturii și proprie
tăților fizice ale radiațiilor ; conside
rații bioiizice și statistice, boala de 
iradiere, precum și măsurile de pro
tecție necesare pentru a evita riscu
rile pe care radiațiile le produc în 
cazul nerespectării măsurilor de 
securitate. Materialul, bine ales și 
sistematizat, familiarizează pe cititor 
cu noțiunile și principiile care stau 
la baza metodelor de 
Totuși, după părerea 
această parte a lucrării 
ită a anumită lipsă de 
a literaturii de specialitate, ceea ce 
a permis strecurarea unor greșeli în 
redactare și a dus la o insuficientă 
explicare a unor fenomene astăzi 
bine cunoscute.

Redarea sub aspectul lor tehnic și 
teoretic a celor mai importante pro
cedee de investigație radioizotopice 
nu se bazează numai pe informații 
din literatură, ci și pe experiența 
proprie a autorilor. Credem că au
torii ar fi putut renunța la tratarea 
auto și histoautoradiografiei ca me
tode de explorare clinică, ele nefiind 
de uz curent. în schimb s-ar fi putut 
acorda o atenție mai mare unor me
tode de largă aplicabilitate, în spe
cial celor folosite în diagnosticul tu
morilor maligne.

Reprezentînd prima monografie ro- 
mînească mai completă, care sinte
tizează cele mai importante proce
dee radioizotopice de investigație, 
lucrarea „Diagnosticul cu radioizo- 
topi în clinică" este de un real fo
los pentru cadrele care-și desfă
șoară activitatea în acest domeniu.

Nicolae VOICULET
șeful Serviciului de medicină 
nucleară al Institutului 
oncologic — București

cei care-și 
în acest 

pentru cei 
cu ultimele

investigație, 
noastră, în 
se face sim- 
aprofundare

TEATRE — Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Traviata — (orele 
19,30). Teatrul de stat de Operetă : Prin
țesa circului — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” (Sala Comedia): 
Maria Stuart — (orele 19); (Sala Studio) : 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara” (Sala din Bd. Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 19,30) : (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra” 
(Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30); (Sala 
Studio, din Str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Comedia erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Rinocerii — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
Str. C. Miile) : Himera — (orele 20). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase” (Sala 
Savoy) : Șapte păcate — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (Sala din Str. Acade
miei) : A fugit un tren — (orele 16).

CINEMATOGRAFE — Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic : 
Sala Palatului R. P. Rpmîne (rulează la 
orele 17,15 cu seria de bilete nr. 1 114 și 
la orele 20,15 cu seria de bilete nr. 1 184), 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Cei 
patru călugări : Republica (10; 12:. 14; 
16,45: 18,45; 21), Capitol (9,30; 11,45: 14; 
16,15: 18,4o; 21 — la grădină — orele 20), 
Excelsior (9,45. 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tînă-

în Editura politică a apărut Curs 
de construcție economică. Industrie- 
Construcții. El se adresează celor 
care studiază în școlile de partid, 
cercurile de economie concretă și în 
alte forme ale învățămîntului de 
partid. Cursul răspunde totodată ce
rințelor unui cerc mai larg de citi
tori — propagandiști, cadre didac
tice, studenți din învățămîntul eco
nomic, precum și tuturor acelora 
care studiază problemele construc
ției economice din țara noastră.

Cele mai reprezentative lucrări 
ale savantului romîn Emil Racoviță 
— întemeietorul biospeologiei — au 
fost înmănuncheate în volumul de 
Opere alese, apărut recent în Edi
tura Academiei R. P. Romîne. Lucra
rea cuprinde cunoscutul „Eseu" a- 
supra problemelor biospeologice, 
două dintre captivantele sale con
ferințe asupra vieții în Antarctica, 
un memoriu documentat asupra ghe
țarului de la Scărișoara și altele.

In Editura didactică și pedagogică 
a apărut Hidraulica de ing. Cristea 
Mateescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne. Adresîn- 
du-se studenților din facultățile pio- 
filate pe disciplinele hidrotehnice, 
lucrarea servește în același timp in
ginerilor din producție și cercetăto
rilor în diferitele domenii ale hidro
tehnicii: construcții hidrotehnice, na
vigație, hidroameliorații, alimentări 
cu apă și canalizări etc.

Pomotogia R. P. Romme
„Mărul" este al doilea volum din 

lucrarea de mari proporții „Pomo- 
logia R. P. Romîne" apărut, de cu- 
rînd, în Editura Academiei R. P. Ro
mîne. La elaborarea noii lucrări, a- 
lături de comitetul de coordonare 
alcătuit din acad. T. Bordeianu, N. 
Constantinescu și N. Ștefan, au par
ticipat academicieni, cercetători 
științifici de la institutul de cercetări 
hortiviticole, cadre didactice din în
vățămîntul agricol și numeroși spe
cialiști din unitățile agricole socia
liste.

în partea introductivă a lucrării 
se face o descriere amplă a origi
nii și proprietăților biologice ale 
mărului, se relevă importanța mere
lor pentru asigurarea consumului de 
fructe în stare proaspătă pe o du
rată de timp cît mai lungă din cursul 
anului, valoarea nutritivă și rolul lor 
ca materie primă pentru industria 
alimentară. în continuare sînt pre
zentate speciile din care provin so
iurile de măr și legăturile biologice 
dintre acestea. Altă parte a lucrării 
este destinată descrierii comportă
rii diferitelor soiuri de măr la tem
peraturi scăzute, la secetă, la acțiu
nea bolilor și dăunătorilor, influența 
portaltoiului asupra dezvoltării po
mului și a producției de fructe etoț. 
O atenție deosebită se acordă gru-

pârii soiurilor de măr pe baza vîrs- 
tei la care încep să rodească, dura
tei de viață a pomilor și productivi
tății lor. In mod sugestiv și clar sînt 
prezentate pe soiuri maturitatea de 
consum a trudelor, durata lor de 
păstrare și însușirile tehnologice. La 
baza tratării acestor probleme stau 
rezultatele unor cercetări teoretice și 
experimentale efectuate în ultimii 20 
ani de autorii volumului.

Partea cea mai dezvoltată a lu
crării o constituie descrierea unui 
număr de 289 de soiuri de măr i- 
dentificate în diferite bazine pomi
cole din țara noastră. Pentru fiecare 
soi se arată originea, se precizează 
aria lui de răspîndire pe glob și în 
țara noastră, principalele proprie
tăți biologice și comportarea în 
condiții pedoclimatice diferite, de
clanșarea și durata înfloritului, com
portarea în procesul polenizării. 
Privitor la fructe se dau date privi
toare la maturitatea de recoltare și 
de consum, durata de păstrare, re
zistența la transport, iar cele despre 
calitate și defecte dă amelioratorilor 
putința de a cunoaște posibilitățile 
de îmbunătățire a acestora prin se
lecție. Un Ioc important ocupă de
scrierea propriu-zisă a soiului po
trivit unei scheme comune care

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
rul de pe vasul Columb — cinemascop : 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Golful
Elena : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
București (10; 12; 15; 17; 19; 21), Feroviar 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Lumea 
comică a lui Harold Lloyd : Festival (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Grlvița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Grădina „Festival" (Pasajul „Efo
ria” — orele 20), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20,30), Stadionul 
.,Dinamo" (Șos. ștefan cel Mare — orele 
20,15). Căpitanul : Victoria (10; 12; 14: 
16; 18,15; 20,30), înfrățirea între popoare 
(14; 16; 18; 20), Volga (10; 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Dă-i înainte fără grijă : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) 
fără teamă și reproș : Lumina (ruleazi 
de la orele 10 la orele 14 în continuare : 
16; 18,15; 20,30), Daeia (9,30; 11; 13; 15; 17 
19; 21). Dragoste lungă de-o seară : Union 
(16; 18,15; 20,30). Program de filme pen
tru copii : Doina (orele 10) Valea vul
turilor : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Aventurile unui tînăr — cinema
scop • Giulești (9; 12; 15; 18; 21), Drumul 
Sării (15; 18; 20,45), Pacea (11; 16; 19). 
Anaconda : Timpuri Noi (rulează de la 
orele 10 la orele 21 în continuare). Lo
vitură de pedeapsă : Cultural (16; 18,15;

20,30). Anotimpuri : Buzești (16; 18,15), 
Lira (15,30; 18). Un suris în plină vară : 
Crîngașl (16; 18; 20), Grădina „Arta" 
(Calea Călărași nr. 153 — orele 20). Li
muzina neagră — cinemascop : Unirea 
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30), Lu
ceafărul (16; 18,15; Ia grădină - orele
20.30) . Un om care nu există : Tomis (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; la grădină — orele
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; 
la grădină — orele 20). Domnișoara... 
Barbă Albastră : Flacăra (16; 18; 20). 
Păpușile rîd : vitan (16; 18; 20), Cosmos 
(16; 18; 20). Imblînzitorli de biciclete — 
cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Nu se poate fără dragoste : Munca
(16; 18,15; 20,30), Viitorul (16; 18; 20). Fra
ții corsicani — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,30; 21), Moșilor (11; 15; 17,30; 
20; la grădină — orele 20.30). Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 20,15). 
Kaloian : Alta (16; 18,15; 20,30). Litur
ghia de la miezul nopții — cinemascop : 
Colentlna (16; 18,15; 20,30). Cauze drepte 
— cinemascop • Floreasca (10,30; 16; 18,30: 
21), Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.30) , Grădina ..Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20.15), Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie - orele 20,30). Dezrădăci
nați! : Progresul (15,30; 18; 20,15). Cascada

,;märul“
ține seama de caracterele morfolo
gice ale pomului și fructului, ceea ce 
înlesnește mult determinarea fiecă
rui soi. în această privință specia
listul este ajutat mult de ilustrațiile 
reprezentînd pomul în perioada de 
repaus, de desenele de fructe sec
ționate, de planșele în culori ale 
principalelor fructe ale soiurilor a- 
flate în cultură. Merită relevate con
dițiile tehnice ireproșabile în care 
lucrarea a fost tipărită, reproduce
rea fidelă a soiurilor pe planșe co
lorate. Trebuie spus însă că prin- 
tr-o paginație mai bună, o redac
tare mai economică a textului, vo
lumul cărții putea fi mai redus.

Lucrarea aduce o contribuție
seamă la îmbogățirea literaturii de 
specialitate, întrucît în cuprinsul ei 
sînt identificate și prezentate un nu
măr important de soiuri autohtone 
de măr, majoritatea fiind descrise 
pentru întîia dată în țara noastră. 
Cartea este utilă pentru inginerii și 
tehnicienii agronomi, pentru cadrele 
didactice și cercetătorii de specia
litate. Totodată, ea contribuie la 
stabilirea pe baze științifice a sor
timentelor și asocierea soiurilor 
ținîndu-se seama de însușirile lor 
biologice.

de

Ion HERTEG

diavolului : Ferentari (14,15; 16,30; 18,45; 
21). Nu pleca : Cotroceni (16; 18; 20). 
Pompierul atomic : Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune : Con
trolul calității construcțiilor, de ing. N. 
Tănăsescu. 19,00 — Jurnalul televiziunii, 
19,10 — Filmul pentru copil „Caruselul 
boreal”. 19,25 — Emisiune de știință : 
Oameni în adîncuri (V), de ing. Mihail 
Lefterescu. 19,45 — Emisiune de teatru 
„In lumea apelor”, de Aldo Nlcolaj — 
în romînește de Constanța Trlfu și Li
dia Sava. In pauză — Șah. în încheiere 
— Buletin de știri șl buletin meteoro- 
logic.

Cum e VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, , 

și 5 iunie a.c. In țară : Vreme în ge 
neral frumoasă cu cer schimbător. Voi 
cădea ploi locale mai ales în vestul ță
rii. Vint slab pînă la potrivit, tempe
ratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 8-18 grade, iar maximele 
între 18—28 grade. In București : Vreme 
în general frumoasă, cu cer schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura staționară.
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Solemnitatea înminării unor inalte ordine 
și titluri ale R. P. Romine

0 delegație a Marii Adunări Naționale 
a plecat în R. P. Ungară

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
La Consiliul de Stat a avut loc 

luni la amiază solemnitatea înmînă
rii unor înalte ordine și titluri ale 
R. P. Romîne.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraș, 
Leonte Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec și 
Grjgore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat.

Au fost distinși cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“, cla
sa I, general de armată Iacob Te
clu, pentru activitate în mișcarea 
muncitorească și pentru merite deo
sebite în opera de construire a so
cialismului și de întărire a Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, și tova
rășii Mihai Burcă și Nicolae Gold
berger, pentru activitate îndelunga
tă în mișcarea muncitorească și me
rite deosebite în opera de construire 
a socialismului.

Pentru activitate îndelungată, 
contribuție valoroasă în dezvoltarea 
științei și merite deosebite în învă- 
țămîntul superior, s-au conferit „Or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“, clasa I, acad. Raluca Ri- 
pan și „Ordinul Muncii“, clasa I, a- 
cademicienilor Gheorghe Atanasiu 
și Remus Răduleț.

Au fost decorați cu „Ordinul Mun
cii“ clasa I tovarășii : Barbu Solo
mon, pentru activitate în mișcarea 
muncitorească și contribuția adusă la 
opera de construire a socialismului,

Tudor Teodorescu-Braniște, pentru 
îndelungată activitate și merite în 
domeniul ziaristicii și creației litera
re, Constantin Prisnea, pentru me
rite în opera de construire a socia
lismului, Maria Banuș, pentru me
rite deosebite în domeniul creației 
literare.

A fost distins cu titlul de „Artist 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne“ pictorul Andrei Mikola, pen
tru merite deosebite în domeniul 
creației plastice. Cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de la înființarea 
Școlii medii „Nicolae Bălcescu“ din 
orașul Brăila, pentru activitate deo
sebită și contribuția adusă la dez
voltarea învățămîntului, s-a conferit 
titlul de „Profesor Emerit al Repu
blicii Populare Romîne“ tovarășului 
Vasile Goraș, profesor pensionar de 
la această școală.

După ce a înmînat înaltele or
dine și titluri, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a felicitat călduros 
pe cei distinși, în numele C. C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și guver
nului, urîndu-le sănătate, mulți ani 
de viață și succese în activitatea lor 
de viitor.

în numele celor distinși au răs
puns general-locotenent Mihai Burcă 
și acad. Raluca Ripan.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți conducători de partid 
s-au întreținut cordial cu cei deco
rați. (Agerpres)

La invitația Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, luni dimineața a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Budapesta, o delegație a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne 
care va face o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară.

Din delegație fac parte deputății 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, conducă
torul delegației, Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Bacău al P.M.R., Iosif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Maramureș al P.M.R., Gheorghe 
Stan, președintele Sfatului popular 
al regiunii Ploiești, Stanciu Stoian, 
profesor universitar, Elena Grigoriu, 
președinta Comitetului regional al 
femeilor București, Nicolae Hudi- 
țeanu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. „Filimon Sîrbu“ 
din regiunea Dobrogea, Ionel Rădu- 
canu, matrițer la Uzinele „Electro
nica“.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Jenö Kuti, amba

sadorul R. P. Ungare în R. P. Romî
nă, și membri ai ambasadei.

★
La aeroportul Ferihegy din Buda

pesta, delegația parlamentară romî
nă a fost întîmpinată de Vass Ist- 
vânné, președinta Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, Miklos Beresztoczy și 
Janos Polyak, vicepreședinți ai A- 
dunării de stat, Ernö Mihalyfi, Da
niel Nagy, Arpad Szakasits, membri 
ai Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. P. Un
gare, deputați.

Au fost de față Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Buda
pesta, precum și membri ai ambasa
dei.

Vass Istvânné, președinta Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, și Anton 
Moisescu, conducătorul delegației 
romîne, au rostit cuvîntări.

Membrii delegației R. P. Romîne 
au fost primiți la parlament de to
varășa Vass Istvânné, care le-a îm
părtășit din munca Adunării de Stat 
a R. P. Ungare. Apoi au vizitat clă
direa parlamentului și galeria na
țională.

Seara, tov. Vass Istvânné a oferit 
în cinstea delegației o cină la res
taurantul Gundel. (Agerpres)

Frămîntările
din Siria

lează situafia din Siria, după formarea 
noului guvern condus de Salah Bitar.

politice

INFORMAȚII
NUMIREA AMBASADORULUI 

EXTRAORDINAR 
ȘI PLENIPOTENȚIAR 

AL REPUBLICII POPULARE 
ROMINE ÎN REPUBLICA 

ARGENTINA

Ca urmare a ridicării Legației Re
publicii Populare Romîne din Repu
blica Argentina la rangul de amba
sadă, prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Dumitru Fara a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica Ar
gentina.

SEMNAREA PROGRAMULUI 
DE COLABORARE DINTRE 
ACADEMIA R. P. ROMÎNE 
ȘI CENTRUL NAȚIONAL

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
DIN FRANȚA

în cadrul programului de schim
buri culturale, științifice și tehnice 
dintre R. P. Romînă și Franța, luni 
a avut loc în Capitală semnarea 
programului de colaborare între A- 
cademia R. P. Romîne și Centrul 
național de cercetare științifică din 
Franța. în scopul intensificării rela
țiilor științifice între cele două țări, 
programul prevede organizarea unor 
schimburi de cercetători științifici 
pentru efectuarea de studii, schim
buri de publicații și documentație 
științifică etc. Programul a fost sem
nat de acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei R. P. 
Romîne, și prof. Michel Lejeune, di
rector adjunct al Centrului na
țional de cercetare științifică din 
Franța. La semnare au asistat Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, membri ai Prezidiului 
Academiei, academicieni, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost prezent. Jean François 
Noiville, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței în R. P. Ro
mînă.

★
Cu acest prilej, dl. Jean François 

Noiville a oferit la ambasada Fran
ței un dejun, iar seara, Prezidiul 
Academiei R. P. Romîne a oferit un 
dineu la „Athenée Palace“.

(Agerpres)

Cartea romînească 

peste hotare
în acest an au fost trimise tipărituri 

romînești la al IX-lea Tîrg internațio
nal de carte de la Varșovia, la expoziția 
internațională de carte de la Bombay și 
Calcutta și la Tîrgul internațional de la 
Leipzig. La biblioteca regală din Stock
holm a fost deschisă o expoziție a cărții 
romînești. Editurile romînești vor parti
cipa în curînd cu diferite cărți la Tir- 
gurile internaționale de la Plovdiv, 
Frankfurt pe Main și Belgrad. între 
7—10 iunie cartea romînească va fi 
prezentă la expoziția internațională de 
la Washington, iar între 10—20 iunie la 
Tîrgul internațional de la Londra. Pe 
baza convențiilor culturale și în cadrul 
schimburilor comerciale se vor organiza 
în lunile următoare expoziții ale cărții 
romînești în R. D. Germană, Japonia, 
R. P. Polonă, U.R.S.S.

ȘTIRI CULTURALE
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Co

lectivul Teatrului Comediei Fran
ceze aflat în turneu în țara noastră 
a sosit ieri la Iași. Actorii fran
cezi au prezentat seara, pe scena 
Teatrului Național Vasile Alecsandri, 
„Tartuffe“ de Molière. Publicul a 
răsplătit cu vii aplauze măiestria 
artiștilor francezi.

★

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani 
de activitate teatrală a artistului 
emerit Grof Ladislau, la Teatrul de 
Stat din Oradea a avut loc un spec
tacol festiv cu piesa „Avarul“ de 
Molière, în care rolul principal a 
aparținut sărbătoritului.

„Conductele“ întreprinderii

„După mult dufe-vino, Salah Bitar, 
unul din liderii moderafi ai Baas-ului, a 
creai un nou guvern, care intenționează 
să încerce acuma să facă punți de tre
cere spre păturile populației aflate în 
opoziție și să pună pe picioare econo
mia care stagnează. De reușită se îndo
iesc cercuri largi.

Oricum, reîntoarcerea lui Biter în frun
tea guvernului reprezintă triumful aripei 
moderate a Baas-ului. Situația politică in
ternă a Siriei a fost determinată, după 
Congresul extraordinar al partidului Baas 
care a avut loc în februarie, pe de o 
parte de contradicțiile puternice dintre 
aripa moderată și cea extremistă a parti
dului. „Consiliul revoluționar“ nu a dat 
curs continuării programului grupului 
extremist al Baas-ului care ar fi dus la un 
război civil șj care ar fi pus sub semnul 
întrebării chiar existența statului și l-a 
numit pe Bifar ca șef al noului guvern.

Cea mai puternică opoziție față de 
întoarcerea noului prim-ministru a mani

festat-o grupul extremist al lui Hamud 
Schufi, secretarul destituit al Baas-ului si
rian și persoană apropiată de Saleh 
Saadi, fostul ministru extremist irakian, 
acum exilat. Acest grup a cerut în toamna 
trecută, după o dezbatere furtunoasă, ex
cluderea lui Bitar din partid, iar după a- 
ceea a revenit asupra hotărîrii cerînd ca 
Bitar să-și facă autocritica, lucru pe care 
acesta nu l-a acceptat niciodată. Grupul 
extremist a trebuit să se mulțumească a- 
cuma, vrînd-nevrînd, cu un protest îm
potriva numirii lui Bitar. Pentru moment, 
aceasta ar putea să nu aibă însemnătate 
deosebită. Mai important este că și alte 
grupări politice sînt împotriva acestui 
om, acum, la fel ca și înaintea alegerii 
sale. El se bucură însă de sprijinul secre
tarului partidului, Michel Aflak, și a ge
neralului Hafez. Dar aceasta nu promite 
nimic bun pentru viitor și, în ciuda de
clarațiilor oficiale, nu poate fi vorba de 
terminarea controverselor din cadrul po
liticii interne.

Bitar însuși nu a ușurat în nici un caz 
lucrurile și, ca prim-ministru, și-a făcut 
colaboratorii dependenți de acceptarea 
unui șir de condiții, despre care nu se 
știe însă dacă au fost într-adevăr accep
tate. El a cerut, după cum se spune, pu
tere nelimitată pe șase luni, încetarea 
pievăzutei etatizări a economiei pentru 
aceeași perioadă de timp, sistarea tutu
ror naționalizărilor în curs de efectuare, 
care au fost hotărîte în urma ciocnirilor 
sîngeroase de la Hama și a grevei gene

rale din comerțul cu amănuntul. El a ce
rut de asemenea limitarea armatei la 
scopul ei propriu-zis, apărarea țării.

Om încăpățînat, el a respins concesiile, 
cerînd : sau acceptarea condițiilor sale 
sau pașaport de plecare din țară. Grupul 
extremist, care la început mai domnea 
încă în partid, s-a pronunțat pentru exi
lul benevol al lui Bitar. Cu privire la a- 
cest lucru au existat controverse în con
siliul revoluționar între generalii Hafez și 
Omran. Primul caută de mult să obțină o 
lărgire a regimului, în timp ce al doilea 
militează pentru îndeplinirea măsurilor 
extremiste. Amîndoi au adepți în rîndu- 
rile Baas-ului. Controversele se întind ți 
în sinul armatei, care deține, de fapt, 
puterea. Ieșirea a rămas neconturată 
și ar fi putut avea o desfășurare lungă 
și furtunoasă, dacă nu ar fi avut loc un 
incident cu ocazia vizitei generalului 
Omran, făcută unei garnizoane din apro
pierea orașului Damasc. S-a afirmat că 
garnizoana s-a pronunțat clar împotriva 
generalului. In urma acestui fapt, parti
dul s-a hotărîf pentru Bitar și Hafez.

Noul premier consideră drept o sar
cină primordială să repare raporturile 
față de Egipt, foarte mult stricate în ul
timul timp, pentru a scoate Siria din izo
larea politică. Pe plan intern, deciderea 
conflictului crescînd între Hafez și Om
ran și a luptei deschise între grupul mo
derat și extremist al Baas-ului a fost doar 
amînată. Baza guvernului rămîne îngustă; 
ar putea fi lărgită prin participarea lui 
Haurani (liderul aripii de stînga a parti
dului Baas — n.r.) a cărui cerință de a 
se face alegeri pentru o adunare națio
nală a fost respinsă de consiliul revolu
ționar pe motiv că prin astfel de alegeri 
întregul regim actual, după toate proba
bilitățile, ar fi serios periclitat.

(Urmare din pag. I-a)

din reducerea peste plan a prețului 
de cost să se reflecte în întregime 
sau într-o proporție cît mai mare 
în volumul beneficiilor.

După cum arătam mai înainte, așa 
stau lucrurile la întreprinderea 
..Balanța“ din Sibiu. Cum se explică 
aceasta ? Economiile suplimentare 
realizate la prețul de cost s-au 
putut concretiza în mărirea be
neficiului tocmai pentru că fa
brica a intrat în posesia con
travalorii mărfurilor — și deci 
și a beneficiilor — prin îndeplinirea 
planului la indicatorul producție 
marfă vîndută și încasată în pro
porție de 103,5 la sută. Aceasta este 
urmarea directă a ritmicității pro
ducției și desfacerii, a respectării 
normelor privind calitatea produse
lor. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei întreprinderi au realizat 
în fiecare lună planul în mod ritmic, 
decadă cu decadă, au livrat la ter
men mașinile și utilajele pentru con
strucții rutiere, aparatele de mă
sură și control de o înaltă precizie 
și alte produse pe care le fabrică.

Ca un amănunt semnificativ me
rită să fie subliniat că la „Balanța“ 
conducerea întreprinderii nu așteap
tă numai să se încheie dările de sea
mă statistice pentru a vedea stadiul 
realizării planului și livrărilor. în 
întreprindere se urmărește zilnic, 
de către serviciul contabilului-șef și 
serviciul desfacerii, nivelul vînzări- 
lor și beneficiului. Este o practică 
pe cît de bună, pe atît de folositoa
re. Tovarășii de la uzina din Sibiu 
nu se gîndesc numai la întreprinde
rea lor, ci și la beneficiari. De aceea,

deseori se aud cuvinte de mulțumi
re la adresa acestei uzine pentru rit
micitatea exemplară a livrărilor și 
calitatea ireproșabilă a produselor, 
întregul colectiv și-a făcut un titlu 
de cinste din a realiza produse de 
bună calitate, la nivelul prototipu
rilor.

Nu tot așa stau lucrurile la „Uni
rea“. E adevărat că și aici s-a reali
zat și s-a depășit planul la produc
ția marfă. Dar unele produse nu au 
fost realizate la nivelul tehnic și ca
litativ cerut. Este cazul unor mașini 
de răsucit cu fuse mari pentru bum
bac, al căror beneficiar este între
prinderea „Textila“ din Pitești. Ma
șinile au intrat în fabricație — după 
spusele conducerii uzinei din Cluj — 
fără a fi omologate. A venit și 
timpul cînd ele s-au expediat, pe 
bază de autorecepție, fabricii din 
Pitești. Dar au fost refuzate de be
neficiar. Pe drept cuvînt, fiindcă a- 
ceste mașini nu aveau parametrii 
tehnici corespunzători. Din această 
cauză, întreprinderea clujeană nu 
și-a încasat la timp contravaloarea 
mașinilor livrate. Nu e vorba de 
sume mici, ci de, 10 la sută din va
loarea producției marfă pe trimes
trul I. în aceste condiții întreprin
derea nu a putut să-și îndeplinească 
în întregime planul la indicatorul 
producția marfă vîndută și încasa
tă, ceea ce a avut consecințe asupra 
rezultatelor financiare și, în primul 
rînd, asupra beneficiului realizat.

Se poartă acum discuții. Conside
răm însă că prea tîrziu. Comisia de 
omologare a celor două ministere in
teresate nu a avizat prototipul, a tă
răgănat din septembrie 1963 răs
punsul la întrebarea : merită sau nu

merită să se producă respectivele 
mașini ? Fapt este că „Unirea“ a 
primit ca sarcină de plan fabricarea 
acestor mașini, fără ca ele să fie o- 
mologate.

Ai- mai fi de adăugat un fapt re
feritor tot la uzina clujeană. Une
ori, cînd se constată că sortimentele 
nu se realizează conform planului, 
se ,yaleargă“ după cele mai rentabi
le. Se înțelege că în asemenea ca
zuri întreprinderea poate să rapor
teze un beneficiu sporit, cum de alt
fel a raportat și în primul trimestru 
din acest an. Dar cu prețul încălcă
rii obligațiilor contractuale față de 
unele întreprinderi beneficiare. Se 
cuvine ca o asemenea practică dău
nătoare intereselor economiei națio
nale să fie combătută cu toată pu
terea de către organizația de partid 
din uzină.

Concluzia care se desprinde este 
că la uzina „Unirea“ din Cluj exis
tă posibilități reale pentru reduce
rea în și mai mare măsură a prețu
lui de cost și sporirea beneficiului. 
E nevoie însă, așa cum spuneam la 
început, ca toate conductele să func
ționeze normal, să fie astupate fisu
rile și înlăturate neajunsurile care 
ar putea să diminueze economiile 
în producție, să aibă consecințe ne
gative asupra beneficiilor. Realiza
rea de cît mai mari beneficii trebuie 
privită nu numai sub aspectul îm
bunătățirii continue a activității în
treprinderii, ci și dincolo de poarta 
ei, prin prisma efectelor pozitive pe 
care le are pentru economia na
țională, concretizate înainte de toa
te în sporirea acumulărilor bănești 
ale statului.

Probleme ale conferinței
Commonweaithului

Ziarul vest-german „DIE WELT" înse
rează o corespondentă din Londra, în 
legătură cu apropiata conferință a Com- 
monwealthului, din care extragem :

Ca o lovitură de bici a lovit afirmația, 
în ziarul „Times", a unui politician conser
vator anonim că Commonwealthul este o 
«farsă gigantică». N-a fost însă nevoie de 
această constatare pentru a-ți da seama că 
Commonwealthul a atins o fază critică a 
evoluției sale. In ultimii doi ani, prăpas
tia dintre ideal și realitate s-a adîncit tot 
mai mult. Ficțiunea nutrită de romantici 
că Commonwealthul britanic ar constitui 
o comunitate de națiuni cu o concepție 
fundamentală identică a fost dezmințită 
destul de limpede de fapte.

Caracteristic pentru situația dificilă în 
care a ajuns Commonwealthul de cîțiva 
ani este faptul că, ultimele două întru
niri ale șefilor săi de guverne au stat sub 
semnul unor grave controverse interne. 
In 1961, politica de apartheid promo
vată de Uniunea Sud-Africană s-a dovedit 
a fi o temă atît de explozivă, încit, pen
tru prima oară în istoria sa, Common
wealthul a pierdut un membru. Următoa
rea conferință, din toamna anului 1962, a

fost dominată de temerile primilor mi
niștri ai Commonwealthului, că Anglia se 
va alătura Pieței comune, lucru ce se plă
nuia atunci. Și de data aceasta se contu
rează, din nou, o problemă litigioasă cen
trală, care ar putea înfierbînfa sentimen
tele primilor miniștri. Ea împovărează 
chiar și pregătirile pentru conferință, în- 
trucît exercită o influență asupra compo
nenței acesteia. Mărul discordiei se nu
mește, de data aceasta, Rhodesia de sud.

Guvernul Rhodesiei de sud, controlat 
exclusiv de minoritatea albă, a cerut inde
pendența ; concomitent, Londra a renun
țat să recurgă la măsuri de constrîngere 
pentru a modifica constituția acestei țări, 
cu argumentul că a acordat Rhodesiei de 
sud, încă acum 30 de ani, autonomie în 
ce privește treburile ei interne. Statele 
de culoare din Commonwealth nu recu
nosc acest argument.

Pentru a-și sublinia dreptul la indepen
dență, noul prim-ministru al Rhodesiei de 
sud, lan Smith, vrea să participe la confe
rința de fa Londra, în aceeași calitate ca 
și șefii de guvern ai țărilor independente 
din Commonwealth. El se referă la fap
tul că, de la acordarea autonomiei, Rho
desia de sud a participat la conferințele 
Commonwealthului și că în anii Federației 
Africii Centrale, dizolvată între timp, a 
fost reprezentată la masa conferințelor 
de la Londra de către primul ministru al 
guvernului federal.

Smith pierde, ce-i drept, din vedere o 
împrejurare esențială. Dreptul de parti

cipare la conferințele Commonwealthului 
îl au numai șefii de guvern ai țărilor 
independente din Commonwealth, Pen
tru participarea șefilor de guvern ai Rho
desiei de sud și mai tîrziu a primului mi
nistru al federației, guvernul britanic a 
trebuit să obțină, de fiecare dată, apro
barea expresă a celorlalți prim-minișfri 
din Commonwealth. Aceasta era ușor de 
obținui, deși statele membre de culoare 
nu constituiau încă majoritatea covirși- 
toare la mas. conferinjei de la Londra. 
De data aceasta însă, mai mulți prim-mi- 
nișfri din Commonwealth au și arătat, în 
mod clar, că nu au intenția de a se așeza 
la masă cu un șef de guvern, pe care 
nu-l pot considera ca reprezentant legi
tim al poporului său, deoarece guver
nează numai din însărcinarea micii mi
norități albe și refuză oamenilor de cu
loare drepturile cetățenești.

• Guvernul britanic n-ar dori să-și com
plice relațiile și așa destul de încordate 
cu Rhodesia de sud, prin refuzul unei in
vitații pe care, în calitate de gazdă a 
conferinței, ar trebui s-o emită. Aceasta 
s-ar putea dovedi a fi picătura care ar 
face să dea în' foc oala și așa clocoti
toare din Salisbury. Atunci Rhodesia 
și-ar putea proclama independența pnn- 
tr-o lovitură de st t. Pe de altă parte 
însă, Londra nu poate risca Ca prim-mi- 
nișirii din țări ale Commonwealthului ca 
India, Tanganica sau Ghana (care s-au 
ridicat împotriva invitării guvernului sud- 
rhodesian) să boicoteze conferința.

Nu poate însă exista nici o îndoială că 
sir Alec Douglas-Home se va hotărî în fa
voarea prim-miniștrilor de culoare din 
Commonwealth, în cazul cînd ar fi pus în 
fața alegerii de a renunța la participarea 
acestora sau la participarea Rhodesiei de 
sud.

Am călătorit ieri după-amiază în avio
nul special cu care s-a întors de la Sofia 
echipa olimpică de fotbal a țării noastre. 
Zborul a durat pufin, circa 70 de minute. 
Dar în atmosfera plină de bucurie și en
tuziasm tineresc ce a domnit între jucă
tori, minutele s-au scurs parcă mult mai 
repede. Discuțiile gravitau, firește, în ju
rul performantei realizate cu o zi înainte 
pe stadionul „Vasil Levski" și care ne-a 
adus calificarea în turneul final al Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. Comportarea 
exemplară la Sofia a olimpicilor noștri ne 
revine mereu în minte.

Pe micul ecran și la aparatele de ra
dio, milioane de iubitori ai fotbalului din 
țara noastră au urmărit desigur cu răsu
flarea întretăiată jocul în care echipa ro- 
mînă a luptat cu adevărat eroism spor
tiv. Nici unul din cei care au purtat 
cu cinste tricourile nationale n-a precu
peții vreun efort. Ei s-au dăruit cu toată 
ființa într-o întrecere care cerea un ex
ceptional efort nu numai fizic, ci și de 
voință — putere de concentrare și dîrze- 
nie, calm și tenacitate, multă, multă încre
dere.

Ziarele apărute ieri la Sofia remarcau 
faptul că romînii au fost bine pregătiți, 
că au jucat sigur și chibzuit. „Narodna Mla- 
dej" arată : „Cu o pregătire fizică exce
lentă, romînii au știut să dejoace tactica 
echipei bulgare. Ei și-au îndeplinit pla
nul maxim prin contraatacuri simple, bine 
orientate, care le-au permis să-și măreas
că avansul". Comentatorul ziarului „Ra- 
bofnicesko Delo” scrie, printre . altele : 
„Drumul echipei noastre olimpice a fost 
barat chiar pe stadionul „Vasil Levski” 
de către echipa Romîniei. Există un ade
văr indiscutabil — mai bun este cel care 
știe să înscrie goluri. Victoria romînilor 
este pe deplin meritată. Au luptat cu 
multă energie tot meciul și au știut să 
combine tactica de a menfine mai întîi 
rezultatul, cu acfiuni pe contraatac. Arbi
trajul a fost foarte bun, impartial". „E- 
chipa romînă a avut o apărare de nepă
truns — se spune, printre altele, în „Na- 
roden Sport”. Am văzut la lucru o for
mație fermă, care la momentul oportun

în favoarea sa. 
să contraatace 
din ocazii. In

a înclinat balanța victoriei 
Fotbaliștii romîni au știut 
viguros și să fructifice una 
acest joc, în care apărarea a purtat pe 
umerii săi toată greutatea, un merit deo
sebit îl are Nunweiller III. Foarte activ 
s-a dovedit de asemenea și Koszka. In 
repriza a ll-a o serie de combinații spec
taculoase au realizat Sorin, Crăiniceanu și 
Constantin".

în timp ce revedem comentariile presei 
bulgare, comandantul avionului, Const. 
Mănescu, primește (și transmite bucu
ros 1) un mesaj din partea personalului 
T.A.R.O.M. de pe aeroportul Băneasa : 
„Bravo, băiefi. Felicitări. Succese mai de
parte I".

Tînărul rapidist C. Dan, un adevărat 
stîlp al apărării în meciul de duminică, 
este foarte comunicativ. Nu stă locului o 
clipă. Recapitulează fazele cele mai pal
pitante și, împreună cu Greavu și Ivan, 
apreciază că „jocul a fost greu, dar nu... 
îndeajuns. Am mai fi putut continua par
tida". Nunweiller III stă ceva mai retras. 
La oboseala firească după eforturile de
puse („a muncit cîf șapte !" — spunea 
ieri un ziarist bulgar) s-a adăugat și ac
cidentul suferit în timpul jocului. Cunos
cutul fotbalist este totuși muljumit de 
faptul că a reușit să facă o partidă admi
rabilă tocmai în momentul în care opinia 
noastră sportivă a fost solicitată să-și 
spună părerea în legătură cu propunerea 
de a i se acorda titlul de „maestru eme
rit al sportului". Pe o banchetă Constan
tin discută cu Pîrcălab. Suciu, lonescu, 
Sorin Avram așteaptă liniștiți, cu gîndul 
acasă, aterizarea avionului. Cei trei, deși 

. debufanți într-o competiție oficială a 
echipei noastre reprezentative, au trecut 
cu bine primul lor examen. Ei, ca dealt
fel și ceilalți component ai echipei, au 
răsplătit întrutoful încrederea ce li s-a a- 
cordat. în privința selecției și pregătirii 
echipei este de remarcat contribufia pre
țioasă a specialiștilor federației și în pri
mul rînd a celor doi antrenori — Silviu 
Ploieșteanu și Gh. Ola, care au asigurat 
selecfionabi li lor un judicios program de 
instruire și au dat echipei indicații tactice 
dintre cele mai corespunzătoare.

• •

...La orizont, Bucureștiul. Fîșia de asfaH 
a pistei de aterizare se vede toi mai a- 
proape. Privirile tuturor sînt țintite spre 
aeroport. Pe peron mii de bucureșteni. Și 
în timp ce avionul „atinge" în viteză pă- 
mîntul, cei dragi de acasă — rude, prie
teni, simpatizant ai fotbalului — încep 
să-i salute pe admirabilii noștri sportivi 
care au reușit strălucita performantă.

Mulfimea le face o primire entuziastă ; 
îi aplaudă, îi îmbrățișează, le oferă flori. 
Jucătorii sînt purtați pe sus. Gimnaste din 
lotul olimpic înmînează fiecărui fotbalist, 
antrenorilor buchete mari de flori. Apoi, 
în sala de primire a aerogării, în cadrul 
unei scurte festivități, fotbaliștii sînt feli
citați de tov. Aurel Duma, președintele 
Consiliului general al U.C.F.S.

Iubitorii sportului sînt bucuroși de com
portarea de pînă acum a echipei olim
pice de fotbal. Ei doresc ca în continua
re, dînd dovadă de multă seriozitate și 
perseverentă în pregătire, fotbaliștii să 
obțină succese de un tot mai înalt presti
giu pentru sportul din țara noastră.

In c î t e v a r î n d u r i
® în turneul internațional feminin 

baschet desfășurat la Marsilia, echipa R.P. 
Romine a învins cu 53—33 (24—23) repre
zentativa Franței și s-a clasat pe locul doi.

Meciul dintre selecționatele R. P. Chi
neze și R. P. Ungare a luat sfîrșit cu re
zultatul de 43—36 (21—16) în favoarea 
sportivelor chineze. Clasament final : 1.
R. P. Chineză ; 2. R. P. Romînă ; 3. Fran
ța ; 4. R. P. Ungară.

0 Echipa feminină la floretă a R. P. 
Romine a obținut un frumos succes în con
cursul internațional de scrimă de la Berlin, 
clasîndu-se pe locul I, la egalitate cu echi
pa U.R.S.S. Sportivele noastre au reușit să 
învingă cu 10—6 puternica formație a R.P. 
Ungare. Maria Vicol a obținut 4 victorii în 
acest meci.

O Turneul final al campionatului repu
blican masculin de handbal s-a încheiat la 
Onești cu victoria echipei Dinamo Bucu
rești care a învins din nou pe Steaua 
(16—12). Totalizînd 12 puncte Dinamo re
intră în posesia titlului de campioană a 
țării.

O Participînd la concursul internațional 
atletic disputat în orașul Hagen de lingă 
Düsseldorf (R.F. Germană) sportiva romînă 
Iolanda Balaș a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu rezultatul de 1,87 m. Pe 
locul doi s-a clasat Knowels (Anglia) — 
1.72 m. Un alt rezultat valoros la această 
competiție a obținut atleta engleză Mary 
Rand-Bignal, învingătoare la săritura în 
lungime cu o performanță de 6,42 m.

O După nouă runde, în turneul interzo
nal de șah de la Amsterdam, continuă să 
conducă marele maestru danez Larsen cu 
7,5 puncte, urmat de Bronstein (U.R.S.S.), 
Ivkov (Iugoslavia), Reshevsky (S.Ü.A.) 6,5
puncte ; Smîslov, Spasski, T; 
U.R.S.S.) cu cîte 6 puncte fiecare.

de ® A început turneul internațional de fot
bal de la New York. în prima etapă, echipa 
braziliană Bahia a făcut joc egal 2—2 
(0—1) cu formația vest-germană Bremen, 
în timp ce echipa scoțiană Hearts of Mil- 
dethian a învins cu 1—0 (0—0) echipa 
Blackburn Rovers.

0 Campionatul italian de fotbal s-a înche
iat, dar echipa cîștigătoare va fi cunoscută 
numai după disputarea meciului de baraj 
dintre echipele Internazionale Milano și 
F.C. Bologna care au obținut același număr 
de puncte (54).

® Campionatul de fotbal al Turciei a re
venit la actuala ediție echipei Fenerbahce 
(Istanbul) care va participa astfel la Cupa 
campionilor europeni. în meciul decisiv, Fe
nerbahce a învins cu 3—0 
orașul Izmir.

® Cea de-a 63-a ediție 
Bordeaux-Paris a fost 
tînărul Michel Nedelc, în vîrstă de 24 ani. 
El a parcurs distanța de 557 km în 14h 
36’25” (medie orară 38,467 km, nou record 
al probei — vechiul record Kubler : 38,278 
km). Pe locul doi s-a clasat, la diferență 
de 4 minute, alergătorul belgian Theo Nijs 
care a participat în 1960 la turul ciclist al 
R.P. Romîne, în cursa Bordeaux-Paris ci
cliștii aleargă în spatele unor motociclete 
speciale.

• Cu prilejul concursurilor sportive des
fășurate la Addis Abeba, campionul olim
pic Bikila Abebe a realizat cea mai bună 
performanță mondială la maraton, par- 
curgînd clasica distanță de 42,195 km în 
2h 15’13”. Pînă acum acest „record“ apar
ținea japonezului Terasawa cu timpul de 
2h 15’15”8/10.

La olimpiada de la Roma, Bikila Abebe 
a cîștigat maratonul în 2h 15’16”2/10.

echipa Altai din

a cursei cicliste 
cîștigată de
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Lotul olimpic de fotbal, la sosire pe aeroportul Băneasa

DE PESTE HOTARE
La Dubna

Lu cran’le ses io ii 
Consiliului științific

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La In
stitutul unificat de cercetări nuclea
re de la Dubna s-au încheiat lucră
rile celei de-a 16-a sesiuni a Con
siliului științific, la care au luat 
parte fizicieni din țările socialiste 
participante la această organizație 
științifică internațională. Au fost 
ascultate raportul direcției institu
tului și corapoartele directorilor de 
laboratoare cu privire la perspecti
vele de dezvoltare a Institutului u- 
nificat de cercetări nucleare pe ur
mătorii cinci ani (1966—1970). Pro
punerile Consiliului științific în le
gătură cu planul de perspectivă vor 
fi prezentate spre examinare Comi
tetului reprezentanților împuterni
ciți ai guvernelor statelor membre 
ale Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna.

Președintele Tito 
a sosit in Finlanda

HELSINKI 1 (Agerpres). — La in
vitația președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, luni a sosit 
la Helsinki, într-o vizită oficială de 
o săptămînă, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. Preșe
dintele Tito a fost salutat la aero
port de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, precum și de personali
tăți ale vieții politice și publice din 
Finlanda.

Acțiuni împotriva 
politicii de apartheid

CANBERRA 1 (Agerpres). — Luni 
dimineața, docherii celui mai mare 
port al Australiei, Sidney, au încetat 
lucrul, declarînd o grevă în semn de 
protest împotriva politicii de apart
heid duse de guvernul sud-african 
și împotriva insistențelor adminis
trației portului de a descărca mărfu
rile de proveniență sud-africană de 
pe unul din vasele sosite în port. 
Cei 3 000 de docheri au organizat un 
miting la care au cerut instituirea 
unui boicot total, în toate porturile 
australiene, împotriva vaselor cu 
mărfuri sud-africane.
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Acord algero-marocan pentru lichidarea 
încordării dintre cele două țări

ALGER 1 (Agerpres). — Agenția 
MEN anunță că delegațiile Algeriei 
și Marocului care au purtat trata
tive în ultimele zile în localitatea 
Tlemcen din vestul Algeriei, au 
ajuns la un acord de a se pune ca
păt încordării intervenite în rela
țiile dintre cele două țări ca urmare 
a conflictului de frontieră izbucnit 
în toamna anului trecut. Cele două 
părți s-au angajat să suspende res

tricțiile în deplasarea cetățenilor 
între cele două țări, să permită re
întoarcerea pe teritoriile lor a cetă
țenilor aparținînd celeilalte părți, 
înapoindu-le proprietățile. S-au an
gajat, de asemenea, ca la 8 iunie, 
la Rabat, să fie reluate tratativele 
bilaterale în vederea realizării unei 
mai strînse colaborări în domeniul 
financiar și comercial.

0 nouă întrunire ministerială a Pieței comune 
consacrată problemei prețurilor agricole

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
La Bruxelles a fost convocat Con
siliul ministerial al Pieței co
mune, la care iau parte miniș
trii de externe și miniștrii agricul
turii ai celor șase țări vest-, 
europene membre ale acestei gru
pări economice. Principala pro
blemă în discuție este prețul produ
selor agricole, de care depinde inte
grarea agricolă vest-europeană. 
După ce, la întîlnirea miniștrilor a- 
griculturii, reprezentantul vest-ger- 
man a respins „planul Mansholt re
vizuit", acum Consiliul ministerial, 
care este unicul organ împuternicit 
să adopte hotărîri în cadrul Pieței 
comune, a reluat dezbaterile în a- 
ceastă problemă. La Bruxelles, în 
cercurile din preajma miniștrilor, 
s-a lansat ideea, reluată de agențiile 
de presă occidentale, că se va preco
niza înghețarea în acest an a prețu

lui produselor agricole la nivelul a- 
nului trecut.

La actuala sesiune a Consiliului 
ministerial al Pieței comune se va 
discuta, după cum s-a anunțat, și 
problema relațiilor cu Spania și Ni
geria.

■Âr
LUXEMBURG 1 (Agerpres). — 

Guvernul R. F. Germane a făcut cu
noscută înaltei autorități a Comu
nității economice a cărbunelui și o- 
țelului (C.E.C.O.) dorința exprimată 
de Bundestagul de la Bonn de a 
reexamina recomandarea înaltei 
autorități făcută celor șase țări 
membre ale acestui organism de a 
ridica cu 9 la sută tarifele vamale 
privind importurile de oțel prove
nite din celelalte țări. Această reco
mandare are un caracter provizoriu 
pe care înalta autoritate a C.E.C.O. 
are oricînd dreptul s-o anuleze.

congo Lupte între trupele 
guvernamentale și partizani

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță că cinci com
panii guvernamentale au fost puse 
pe fugă de detașamentele de parti
zani în provincia Kivu, fiind nevoi
te să se refugieze în dezordine peste 
graniță în Ruanda. întreaga vale 
Ruzizi, situată între orașele Bukavu 
și lacul Tanganica, se află în pre
zent sub controlul partizanilor. Știri 
sosite la Leopoldville afirmă că 
partizanii organizează o ofensivă 
împotriva capitalei provinciei. în a- 
cest oraș, situația este deosebit de 
încordată, relatează agenția Associa
ted Press. Printre cele cinci compa
nii care au fost înfrînte de partizani 
— subliniază Associated Press — se 
află și o companie de parașutiști, 
considerată a fi o parte din trupele

de elită ale armatei congoleze. A- 
ceastă companie a raportat la Leo
poldville că a pierdut în ciocnirile 
cu partizanii 27 de oameni. Celelal
te companii au pierdut între 70 și 80 
de oameni.

Comandantul forțelor armate gu
vernamentale din provincia Kivu, 
maiorul Vangu, a fost ucis.

Pe de altă parte, în capitală, la 
Leopoldville — se mențin severe 
restricții de circulație. Toți călătorii 
care vin sau pleacă din Leopoldville 
sînt percheziționați în mod minu
țios de patrulele de jandarmi.

Guvernul congolez — transmite 
agenția U.P.I. — a adresat în mod 
oficial autorităților O.N.U. din Con
go cererea de a se trimite în pro
vincia Kivu trupe ale O.N.U.

SECVENȚE ITALIENE

VIZITA ÎN U. R. S. S. A DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI Al P. M. R.

Boicotarea alegerilor 
prezidențiale din Bolivia

KUIBÎȘEV — Corespondentul 
„Scînteii", A. Munteanu, transmite:

Continuîndu-și vizita în regiunea 
Kuibîșev, delegația de activiști ai 
P.M.R., condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, împreună cu V. N. Titov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a vizi
tat în cursul zilei de luni orașul 
Stavropol, unul din centrele indus
triale ale regiunii. Oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii A M. Tokarev, 
prim-secretar al comitetului de 
partid regional pentru industrie, 
A. T. Smarev, președintele sovnar- 
hozului Volga de mijloc.

Directorul uzinei de cauciuc sinte
tic, A. G. Muradian, a înfățișat oas

peților istoricul și realizările uzinei. 
Delegația s-a oprit apoi în cîteva 
secții, întreținîndu-se cu muncitori și 
ingineri. în cursul după-amiezei, de
legația a vizitat hidrocentrala „V. I. 
Lenin“, una dintre cele mai mari în
treprinderi energetice din Uniunea 
Sovietică.

In cele două întreprinderi, dele
gația romînă a luat cunoștință de 
activitatea desfășurată de organi
zațiile de partid și de preocupările 
colectivelor de muncă. Delegații au 
felicitat călduros pe muncitori și 
tehnicieni pentru realizările obținu
te, urîndu-le noi succese în activi
tatea lor.

coreea de sud Arestarea 

unor conducători ai studenților
• NOI DEMONSTRAȚII LA SEUL © CONTINUĂ GREVA FOAMEI
• CIOCNIRI ÎNTRE STUDENTI SI POLITIE

•» >. •>

SEUL 1 (Agerpres). — Autoritățile 
sud-coreene au arestat luni aproxi
mativ 30 de conducători ai studen
ților reprezentînd toate colegiile 
universitare din Seul, în momentul 
cînd se îndreptau, în fruntea unei 
coloane de demonstranți, spre reșe
dința președintelui, pentru a cere să 
se pună capăt „corupției guverna
mentale și persecuțiilor polițienești“. 
Studenții au amenințat că vor de
clanșa o acțiune puternică de pro
test dacă cererile lor nu vor fi 
acceptate. După cum transmite a- 
genția U.P.I., aproximativ 150 de 
studenți participă începînd de sîm- 
bătă_la o grevă a foamei în clădirea 
Universității din Seul pentru a de
termina autoritățile să elibereze pe

colegii lor arestați. Ca urmare a în
răutățirii stării sănătății lor, șase 
studenți au trebuit să fie internați 
în spital. Totodată, în orașele Ciun- 
ju și Ciungju s-au semnalat ciocniri 
între studenți și poliție. în același 
timp, agenția U.P.I. relatează că 
peste 40 de membri ai Adunării Na
ționale sud-coreene, din partea par
tidului de guvernămînt republican
democrat, au semnat o petiție în 
care recomandă demiterea președin
telui acestui partid, Kim Ciong Pil, 
ca o măsură venită în întîmpinarea 
cererilor studenților. Sursele au in
dicat că acesta ar fi declarat că 
președintele țării, Pak Cijan Hi, este 
dispus să se retragă din viața poli
tică.

Demonstrație studențească la Seul

refăcute cu maximă exigentă, ca de 
exemplu templul cilindric al Vestei re
constituit din propriile sale ruine.

LA PAZ 1 (Agerpres). — Ultimele 
rezultate oficiale ale alegerilor pre
zidențiale din Bolivia arată că pre
ședintele Paz Estensoro, unicul can
didat, a întrunit în capitala țării 
3 623 de voturi față de 1 419 buleti
ne albe sau nule. Această formulă 
a fost adoptată de mulți alegători la 
chemarea partidelor de opoziție pen
tru a nu risca sancțiunile anunțate 
de autorități împotriva alegătorilor 
ce se abțin de la vot. Rezultate par
țiale sosite din restul țării indică, 
de asemenea, că Paz Estensoro a 
fost reales. Poliția din La Paz a a- 
tacat cu gaze lacrimogene pe stu
denții care demonstrau în fața uni
versității împotriva candidaturii lui 
Estensoro. Agenția Associated Press 
relatează că la Machamaroa, situat 
La circa 64 km de orașul minier 
Oruro, membri ai partidelor de opo
ziție au atacat localurile de vot.

Succes al P. C. Francez 
in alegeri parțiale legislative

PARIS 1 (Agerpres). — Duminică 
s-au desfășurat în localitatea Long- 
wy, departamentul Meurthe-et- 
Moselle, alegeri parțiale legislative 
pentru completarea unui loc de de
putat rămas vacant. Potrivit rezul
tatelor date publicității, victoria a 
revenit candidatului P. C. Francez. 
Louis Dupont, care a obținut 17 751 
voturi față de 14 675 voturi obți
nute de candidatul U.N.R. Pînă a- 
cum în acest departament victoria 
a revenit totdeauna candidaților 
partidului guvernamental U.N.R.

PREȘEDINTELE YEMENULUI
A SOSIT ÎN R. P. CHINEZĂ

PEKIN 1 (Agerpres). — In după- 
amiaza zilei de 1 iunie, a sosit la 
Pekin mareșalul Abdullah al-Sallal, 
președintele Republicii Arabe Ye
men, pentru o vizită de prietenie în 
R. P. Chineză. La aeroport delegația 
din Yemen a fost întâmpinată de 
președintele R. P. Chineze, Liu Șao- 
ți, vicepreședintele Dun Bi-u, pre
mierul Ciu En-lai și alți conducă
tori chinezi.

îrâlRI ALE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMlNE
CU REPREZENTANT! AI UNOR ÎNTREPRINDERI AMERICANE

WASHINGTON 1. — Trimisul spe
cial, L. Rodescu, transmite :

Duminică seara, la invitația con
ducerii societății „Firestone“, delega
ția guvernamentală romînă a avut o 
întîlnire cu Raymond Firestone, pre
ședintele firmei, și cu alți membri 
ai conducerii. Au participat membri 
ai delegației romîne, reprezen
tanți ai societății „Firestone“, spe
cialiști și experți romîni și a- 
mericani. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme de ordin tehnic 
și comercial, s-a convenit asupra 
unui program de convorbiri și vi
zite.

In cursul întîlnirii, care s-a des
fășurat în saloanele hotelului „May
flower“ într-o atmosferă cordială, 
reprezentanții firmei au manifestat 
interes față de colaborarea econo
mică cu țara noastră. Unii din con
ducătorii societății care au vizitat

Romînia au apreciat în cuvinte elo
gioase dezvoltarea rapidă a econo
miei noastre naționale și noile con
strucții din București. Președintele 
societății „Firestone“, unul din cele 
mai mari concerne chimice din Sta
tele Unite, a invitat delegația ro
mînă să viziteze unul din centrele 
mari ale firmei unde se efectuează 
cercetări și se produce cauciuc sin
tetic.

★
După semnarea comunicatului co

mun cu privire la tratativele dintre 
delegațiile R. P. Romîne și S.U.A., 
membrii delegației romîne vor purta 
discuții, în zilele următoare, cu re
prezentanți ai unor firme indus
triale, bancare și comerciale, vor 
face vizite la întreprinderi din cîteva 
centre industriale mari ale Statelor 
Unite.

In Tunisia s-a sărbătorit la 1 iunie Ziua victoriei. Cu acest prilej, în 
capitala țării și în alte orașe tunisiene au avut loc adunări, manifestări 
culturale și sportive, recepții oiiciale. Festivitățile urmează să dureze 
două zile și se vor încheia marți cu un festival al sporturilor, la care vor 
lua parte numeroși sportivi tunisieni și străini. In fotografie : Vedere 

din capitala țării, orașul Tunis

La 2 iunie poporul italian sărbătorește 
aniversarea Republicii. Prilej pentru cîteva 
secvenfe de reportaj din actualitatea ita
liană.

O revistă anunja recent că Roma 
a atins, ba după unele date a și de
pășit, 2 500 000 de locuitori. Cifra, în 
comparație cu populația altor metropole 
europene, nu e deosebit de spectaculoa
să. „Cetatea eternă" se situează din a- 
cest punct de vedere pe locul al șase
lea în Europa. Faptul capătă însă un inte
res inedit dacă urmărim evolufia popu
lației orașului de pe malurile Tibrului în 
cele 27 de secole de istorie care au tre
cut de la întemeierea lui, „ab urbe con- 
dita“ — cum spunea cunoscuta expresie 
latină. In timpui lui Diocletian, Roma a- 
vea un milion de locuitori, sub ultimul 
împărat roman — 100 000, în vremea 
cînd Gioito plîngea de fericire pictînd 
— abia 17 000, acum o sută de ani — 
200 000, iar în 1936 — din nou un mi
lion de locuitori. După ce a cunoscut, 
așadar, perioade de flux și reflux, ritmul 
populării capitalei italiene s-a precipitat 
în ultimele două decenii. Numai în ulti
mii 10 ani, sporul de populație a depă
șit, potrivit cifrelor date publicității, 
600 000 de locuitori, creînd, bineînțeles, 
noi probleme pentru edilii orașului.

O metafora geografică
Unii dintre acești noi locuitori au venit 

din „Mezzogiorno". Cuvîntul înseamnă 
„amiază” și denumește metaforic sudul 
Italiei. El evocă puritatea clasică a ceru
lui desfășurat peste cîntecele napolitane 
și pămîntul calcinat de soarele fierbinte 
din Calabria sau Sardinia, evocă un sud 
cu frumuseți naturale și umane aspre. Re
zolvarea decalajului de dezvoltare eco
nomică dintre provinciile meridionale și 
cele nordice reprezintă o sursă de preo
cupări justificate și complexe. Cei din 
„Mezzogiorno" mutati în nordul indus
trial, mult mai dezvoltat, păstrează însă 
în inimă o dragoste statornică și nostal
gică țărmurilor și cîmpiilor natale, așa 
cum vibrează ea, profund și tulburător, 
în poezia lui Salvatore Quasimodo, deși 
marele poet spune undeva că ar fi uitat

„...marea, gravul ghioc 
în care se aud suflînd păstorii

Siciliei, 
cîntecul stins al carelor legănate 

pe drumuri 
pe unde roșcovul freamătă-n

aburul miriștii".

„Roma — spunea Stendhal — are ne
voie de soarele generos al verii pentru

a-și povesti toată istoria ei". Ca un prelu
diu al anotimpului estival, ziarele italiene 
au început să semnaleze sosirea turiștilor 
străini. Acum, cînd soarele e darnic cu 
vestigiile antice din interiorul zidurilor 
aureliene și cu monumentele de arhitec
tură ale Renașterii, convertindu-le um
brele și liniștea în poezie, Roma își dez
văluie cu mai mult relief frumusețile.

Mii de juriști, înarmaji cu aparate de 
fotografiat, o străbat în toate direcțiile. 
Ascultă explicațiile ghidului în Forumul 
roman, ale cărui ziduri l-au auzit odinioară 
pe Cicero rostindu-și discursurile și pe 
lespezile căruia au pășit Horajiu și Virgi- 
liu. Se duc să urmărească un neobișnuit 
spectacol de operă la Termele lui Cara
calla. Parcurg străzile, oprindu-se în fața 
Columnei lui Traian, lîngă zidurile întă
rite cu injecții de ciment ale Colisseum- 
ului, admirînd armonia miraculoasă a do
mului lui Michelangelo, afuncînd, după 
obicei, o monedă în apa fîntînii Trevi, 
cea cîntată de Respighi, sau cercetînd 
Roma modernă. Monumentele istorice și 
artistice ale milenarului oraș sînt îngri
jite cu devoțiune, iar cele care au sufe
rit daune de-a lungul veacurilor au fost

Eminescu în patria 
lui Leopardi

Parafrazînd un cunoscut adagiu, nu 
„toate drumurile“ turiștilor duc la Roma. 
Unii se îndreaptă spre straniile profiluri 
calcaroase ale Dolomitilor. Alții spre lacu
rile brumate de cețuri din nord, spre 
coasta ligurică, sau spre malurile fluviu
lui Arno, pentru a privi seara de la San 
Miniato, Florența. Alții la Vene(ia sau în 
Sardinia, frumoasa insulă care-și frage 
numele de la Sardon, fiul lui Hercule.

In nord se află marile orașe italiene 
— Milano, Torino, Genova... Orașul cu 
străzile în terase, Genova, își are centrul 
vital în port, unde se încarcă și se des
carcă vapoare. Imaginea catargelor su
gerează lungile călătorii marine pe dru
murile comerciale. Unele dintre aceste fire 
invizibile unesc Italia cu fărmul romînesc. 
Publicația de specialitate „Venfiquattro 
ore" sublinia nu de mult „interesul oame
nilor de afaceri din Italia fafă de creșterea 
relațiilor comerciale cu Romînia". Dezvol
tate pe baze reciproc avantajoase, aceste

ROMA : Podul șl castelul San Angelo, unul din monumentele de artă 
ale orașului

schimburi economice contribuie, ca și re- 
lafiile realizate pe plan cultural, la întă
rirea legaturilor prietenești dintre po
poarele noastre. Iubitorii de poezie din 
patria lui Leopardi se întîlnesc acum cu 
lirica de dragoste a lui Eminescu apărută 
în italiană într-o culegere recentă. In a- 
nul acesta, cînd se împlinesc trei sferturi 
de veac de la moartea creatorului „Lu
ceafărului“, la universitatea din Pisa se 
fine un curs despre marele nostru poet, 
fntîlnirile bilaterale între universitățile ro
mîne și italiene, București-Roma, Cluj- 
Bologna, lași-Padova, au marcat și ele 
fructuoase posibilități de colaborare.

Memoria monumentelor
O imagine din marginea orașu

lui Palermo. Un grup de chiparoși so
litari, cu profilul sever și posomorit, iar 
dincolo de ei, marea, de un albastru 
afectuos, grea de sare și de febra luminii 
meridionale. Pare o amintire dintr-o 
pînză a lui Guttuso, cel care a ucenicit 
la Bagheria, orașul lui natal, în atelie
rele meșterilor zugravi de carete sici
liene și care a omagiat cu penelul pe 
muncitorii de la minele de sulf, pe ță
ranii și pescarii insulei.

Singurătatea aceasta a chiparoșilor, 
sculptată parcă în aer, și marea obosită 
de atîta soare le va fi privit poate în 
golful „Conca d’Oro", acum 112 ani, îm
preună cu prietenii săi italieni, Nicolae 
Bălcescu care și-a trăit pe fărmul acela 
îndepărtat, la Palermo, ultimele zile în 
exil. Pe strada din apropierea Jărmului, 
la numărul 24, există o casă-monument 
cu trei caturi deasupra gangului boltit de 
la intrare și cu cinci caturi dincolo de 
curtea interioară.

...Balcoane de fier forjat, ziduri 
în care s-a închis penumbra ploilor și a 
timpului, o tăcere în care nu se aude de
cît ecoul refinut al pașilor și foșnetul pa
ginilor de istorie întoarse de gînduri. La 
intrare, în dreapta, e fixată o placă de 
marmură care spune vizitatorilor : „In a- 
ceastă casă a murit în exil, singur și 
necunoscut, la 29 noiembrie 1852, Nico
lae Bălcescu, însemnat istoric și fier
binte patriot luptător pentru renașterea 
Romîniei moderne“. In stînga, o altă 
placă de marmură. Slovele săpate în ea 
povestesc că tot din această casă a por
nit la 31 iulie 1862 Giuseppe Garibaldi 
la luptă să cucerească Roma, pentru a 
înfăptui visul unității Italiei. Trecuseră 
doi ani de cînd Garibaldi, împreună cu 
o mie de voluntari, debarcase pe coas
tele siciliene, eliberînd insula după 
victoria de la Massala. In Italia s-a săr
bătorit, în aprilie, împlinirea a 104 ani de 
la acesi eveniment memorabil din cro
nica frămîntată a Siciliei.

Casa pe care sînt fixate cele două 
plăci de marmură are astfel și valoarea 
unui simbol. Un simbol al tradițiilor de 
prietenie dintre popoarele romîn și ita
lian.

Octavian PALER

PARIS. La 31 mai, din inițiativa 
Partidului Comunist Francez și a al
tor organizații democratice, a avut loc 
la cimitirul Père Lachaise din Paris 
comemorarea a 93 de ani de la Co
muna din Paris.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, la invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S., la Moscova a 
sosit la 31 mai o delegație a Parti
dului laburist din Marea Britanie con
dusă de liderul acestui partid, Harold 
Wilson.

HONOLULU. Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, ministrul apărării, 
McNamarra, s-au întîlnit luni cu mai 
mulți comandanți militari americani 
și cu consilierii politici și militari ai 
Casei Albe într-o conferință la Hono
lulu pentru a discuta orientarea poli
ticii americane în Asia de sud-est, în 
special în Laos și Vietnamul de sud.

TOKIO. La 1 iunie din portul Niiga
ta (Japonia) a plecat spre Republica 
Populară Democrată Coreeană un

grup de 345 repatriați coreeni. Pînă în 
prezent numărul total de cetățeni co
reeni, care s-au înapoiat din Japonia 
în R.P.D. Coreeană, se ridică la 
SI 684 persoane.

LONDRA. Participanții la Conferin
ța anuală a Asociației lucrătorilor știin
țifici, care își desfășoară lucrările la 
Londra, au adoptat o rezoluție în 
care cer reducerea substanțială a 
cheltuielilor militare ale Marii Bri
tanii. In rezoluție, Asociația se 
pronunță, de asemenea, pentru in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, lichidarea bazelor mi
litare aflate pe teritoriile străine și 
desființarea blocurilor militare.

TOKIO. Japonia și-a propus să invi
te cea de-a 9-a sesiune generală a 
Agenției internaționale de energie a- 
tomică să-și țină lucrările în septem
brie la Tokio. Această propunere va 
fi făcută în cadrul reuniunii biroului 
A.I.E.A., care va avea loc la Viena, 
la 6 iunie.

Consultări diplomatice 
In legătură cu problema 
laoțiană

VIENTIANE 1 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele 
partidului Neo Lao Haksat și vice- 
premier în guvernul de coaliție na
țională al Laosului, i-a adresat pri
mului ministru, prințul Suvanna 
Fumma, o scrisoare, în care îi cere 
să revină asupra hotărîrii de a 
transfera altor miniștri atribuțiile 
deținute pînă acum de prințul Sufa
nuvong și Fumi Vongvicit, miniștri 
din partea partidului Neo Lao Hak
sat. Această măsură, se spune în 
scrisoare, este contrară acordurilor 
de la Zürich și Valea Ulcioarelor, 
contrară principiului unanimității 
celor trei grupări politice stabilit de 
comun acord. Postul de radio Vocea 
Laosului a anunțat că Sufanuvong 
a primit duminică la sediul său din 
Khang Khai pe ambasadorii Fran
ței și Indiei cu care a avut un 
schimb de păreri. Ambasadorul 
Franței a remis lui Suvanna Fumma 
un mesaj al ministrului de externe 
francez.

NOTE

Pîine amară
în apropiere de Champigny-sur-Mar- 

ne — o suburbie muncitorească a Pa
risului — pe un deal unde se află un 
lagăr de barăci, trăiesc mii de emi
grant portughezi. Din cauza condițiilor 
grele de viată, in . ultimii ani peste 
100 000 de portughezi au preferat să-și 
părăsească țara și să-și caute o exis
tentă in străinătate.

„Plecarea din tară" nu este însă o 
chestiune simplă. Dar există oameni — 
așa-zișii „operatori" — care organizea
ză emigrarea ilegală, pentru o anumită 
recompensă. Preful nu este mic. Potri
vit relatărilor săptăminalului „Die An
dere Zeitung" el se ridică la 
2 500 mărci — peste 600 dolari — pe 
cap de om. Deoarece, în majoritatea

cazurilor, emigran|ii nu dispun de bani, 
ei rămîn vîndufi „operatorilor" care, 
după cum scrie publicația amintită, 
sînt denumiți, pe drept cuvînt, „negus
tori de sclavi". Aceștia închiriază pe 
cei aflafi sub „ocrotirea” lor diferitelor 
întreprinderi, în special unor întreprin
deri de construcții care, profitind de 
faptul că atîta timp cit emigrantul nu 
are un loc de muncă permanent, șederea 
sa in tară este ilegală, oferă un sala
riu sub cel tarifar. Iar din el, în primul 
rînd, trebuie stinsă datoria — la care 
se adaugă dobînda respectivă — pe 
care muncitorul o are fafă de „opera
tori". Aceștia nu se mulfurnesc însă cu 
afît. Și lagărul' de barăci Champigny-

sur-Marne, de pildă, este proprietatea 
lor. In acest fel, „operatorii" fie direct, 
fie prin oamenii lor de încredere, exer
cită un adevărat control asupra vieții 
emigranfilor, menfinîndu-i într-o per
manentă dependenfă fafă de ei.

Un tînăr zidar, locuitor al acestui la
găr de barăci, povestește : „Sînt aici de 
5 ani. Am muncit doi ani ca să pot 
restitui banii pe care i-am împrumutat 
pentru a putea emigra. Acum am posi
bilitatea să trimit cîfe ceva acasă C3 
să-mi ajut familia".

In ciuda condițiilor grele de viafă, el 
ca și mulfi al|i portughezi preferă să 
rămînă în Franfa și să încerce să-și a- 
sigure o existentă, decît să se întoarcă 
in Portugalia, unde îl așteaptă întregul 
calvar la care oamenii muncii sînt su
puși de către autorităfile lui Salazar.

Pe încă cinci ani
Autoritățile rasiste dip Republica 

Sud-Africană au emis recent un ordin 
prin care cunoscutului lider ai populafiei 
africane, Albert Luthuli, laureat al pre
miului Nobel pentru pace, i se prelun
gește cu încă cinci ani regimul de „re
ședință forjată“, al cărui termen urma să 
expire la 25 mai. Ca pretext al deciziei 
se invocă așa-zisa participare a pa
triotului sud-african la „acfivităfi de na
tură să promoveze comunismul". In 
realitate este Vorba de altceva. Mai 
îniii, Luthuli este negru. Iar pentru 
autorităfile de la Pretoria acest lucru 
ar fi și singur suficient. Apoi, ca om 
politic și ca scriitor, Luthuli și-a con
sacrat viafa luptei pentru drepturile 
populafiei africane, ceea ce rasiștii nu 
pot să-i ierte. De cinci ani, A. Luthuli

îndură regimul unui om îngropat de 
viu. Căci o persoană din R.S.A. căreia i 
s-a stabilit domiciliu forjat, este pasibilă 
de pedepse cu închisoarea, dacă în
cearcă să publice vreo dedarafie, să 
scrie un articol în presă, să vorbească 
in cadrul unei emisiuni, să participe sau 
să vorbească la întruniri, să se găsească 
în tovărășia a mai mult de două per
soane sau să comunice cu vreun alt 
condamnat la același regim etc. O sin
gură excepfie a făcut guvernul Verwoerd 
in 1961 ; cînd lui Albert Luthuli i s-a 
decernat Premiul Nobel pentru pace, 
sub presiunea opiniei publice, i s-a 
permis să plece Ia Oslo pentru a primi 
personal această distincție. In 1963, 
însă, cînd Luthuli a fost ales rector al 
Universității din Glasgow, autoritățile

sud-africane au refuzat să-i acorde viză 
pentru a pleca în Scofia.

Izolat de tovarășii săi de luptă într-o 
rezervație ,,bantu" din provincia Natal, 
el împărtășește cu curaj soarta hărăzită 
și celorlalți compafriofi ai săi, luptători 
pentru libertate. Partidele Congresul 
national african, al cărui conducător este 
Luthuli, și Congresul Panafrican, repre- 
zentînd pe cei aproape 14 milioane de 
locuitori de culoare, au fost dizolvate 
pentru opoziția fafă de politica inu
mană a apartheidului. Nelson Mandela, 
Walter Sisulu și alți conducători ai 
populafiei africane sînt în prezent ju
decați la Pretoria și ameninfafi cu con
damnarea la moarte.

Prin noua hotărire samavolnică, gu
vernanții sud-africani încearcă să pună 
căluș unui luptător dirz pentru dreptul 
la viafă și libertate al poporului său.

G. O.
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