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MĂSURI IMPORTANTE

PENTRU CREȘTEREA
PRODUCȚIEI AGRICOLE

mai 
agri- 
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agri-

plata lucrărilor 
de S.M.T., consolidarea fon- 
de bază etc.), stabilește 
din producția realizată pe 
va valorifica, precum și cea

?resa a publicat Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Române pri
vind unele măsuri de îmbunătățire 
a regimului de valorificare a pro
duselor agricole vegetale și animale, 
încadrîndu-se în ansamblul preocu
părilor partidului și guvernului pen
tru dezvoltarea armonioasă a între
gii economii și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, măsu
rile stabilite în Hotărîre creează noi 
condiții pentru creșterea continuă a 
producției agricole, atît în interesul 
țărănimii, al sporirii veniturilor a- 
cesteia, cît și al aprovizionării tot 
mai bune a populației cu produse 
agroalimentare, satisfacerii necesită
ților industriei prelucrătoare, asigu
rării fondului de rezervă și de ex
port.

Aplicarea cu consecvență de că
tre statul nostru a principiului 
cointeresării materiale a țărănimii 
a avut și are o însemnătate deo
sebită în punerea tot mai largă în 
valoare a marilor rezerve ale agri
culturii. Desființarea — în 1956 — 
a cotelor obligatorii Ia cereale și 
alte produse agricole și introduce
rea sistemului de contractări și a- 
chiziții au asigurat dezvoltarea con
tinuă a schimbului de mărfuri din
tre oraș și sat pe baze comerciale. 
De-a lungul anilor, acest sistem a 
fcst în mod sistematic îmbunătățit, 
constituind un stimulent tot 
puternic pentru cooperativele 
cole de producție și membrii 
tora, pentru toți producătorii
coli, să sporească producția agricolă 
totală și marfă. Actuala Hotărîre 
cuprinde noi măsuri menite să ducă 
la perfecționarea sistemului de va
lorificare a produselor agricole, pe 
baza strictei respectări a principiu
lui bunei învoieli în relațiile dintre 
organizațiile economice însărcinate 
cu contractarea produselor agricole, 
pe de o parte, și cooperative agri
cole de producție, membrii acestora 
și ceilalți producători agricoli, pe de 
altă parte.

Așa cum se subliniază în Hotărîre, 
cooperativa agricolă de producție 
este aceea care, după asigurarea ne
cesităților și a obligațiilor colective 
(semințe, furaje, 
făcute 
dului 
partea 
care o
destinată retribuirii muncii coopera
torilor. Contractele pentru valorifi
carea producției marfă a cooperati
velor agricole devin valabile numai 
după aprobarea lor de către adu
nările generale ale cooperatorilor.

Relațiile comerciale cu statul, va
lorificarea prin contractări a unor 
cantități tot mai mari de cereale 
și alte produse pe bază de prețuri 
stimulatorii și ferme, cu avantajul 
avansurilor bănești, constituie prin
cipala sursă a veniturilor coopera
tivelor agricole, care permite întă
rirea și dezvoltarea continuă a pro
prietății obștești — temelia traini
că a bunăstării țăranilor coopera
tori. Viața a demonstrat că venitu
rile cele mai mari, traiul îndestulat 
sînt asigurate țărănimii în acele 
cooperative de producție care duc 
o politică chibzuită de dezvoltare a 
avutului obștesc, valorificînd larg 
posibilitățile lor în acest scop, care 
au investit fonduri însemnate în 
construcții și alte obiective gospo
dărești productive, și-au sporit șep- 
telul proprietate obștească. Anul 
trecut cooperativele agricole din 
raionul Negru Vodă, regiunea Do- 
brogea, au vîndut pe bază de con
tracte produse agricole în valoare 
de aproape 200 milioane lei ; aceasta 
le-a dat posibilitate să sporească 
fondul de bază — care s-a ridicat 
la peste 186 milioane lei — și să 
asigure membrilor lor venituri mari, 
'•*‘*$4,10 lei. în medie, la ziua mun
ca, din care 25,71 lei în numerar. 
Asemenea cooperative 
toate regiunile țării — 
sibilitatea să-și
mari și o bună retribuire 
ratorilor chiar și în anii 
te mai slabe.

Potrivit prevederilor
cooperativele agricole vor 
vinde în tot cursul anului unităților 
de stat cereale — grîu, porumb, se
cară — din producția marfă dispo
nibilă, pentru vînzările făcute pe 
bază de contracte încheiate înainte 
de recoltare avînd dreptul la avan
suri bănești. în aceleași condiții, 
cooperativele agricole pot contrac
ta vînzarea de produse agricole cu 
unitățile cooperației de consum,

creîndu-se astfel noi premise pen
tru ca valorificarea să se facă în 
condiții și mai bune, eu mai multă 
operativitate.

Membrii cooperativelor agricole 
care dispun de anumite cantități de 
cereale primite pentru zile-muncă 
pot să-și vîndă prisosul la libera 
lor alegere ; fie — așa cum se pre
vede în noua Hotărîre — prin inter
mediul cooperativei agricole de pro
ducție care, ca mijlocitor încheie 
contracte, la prețuri avantajoase, 
fie, ca și pînă acum, direct pe piață 
sau la achiziții, prin cooperația de 
consum. Desigur cumpărarea de 
grîu, porumb și secară pentru re- 
vînzare — și nu pentru consumul 
propriu al cumpărătorilor — este in
terzisă, întrucît comerțul cu cerea
le este și rămîne monopol de stat.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a gu
vernului stabilește o serie de mă
suri privind îmbunătățirea sistemu
lui de contractare și la legume și 
alte produse agricole ; ea prevede 
totodată extinderea acestui sistem 
Ia fructe, prin încheierea de con
tracte cu cooperativele agricole de 
producție, cu membrii acestora și 
cu producătorii individuali din zo
nele pomicole. Ca și la cereale, pro
ducătorii de legume și fructe care 
încheie contracte înainte de recol
tare se bucură de avantajul de a 
primi avansuri în bani.

Restaurantele, cantinele și alți 
consumatori colectivi pot cumpăra 
legume și fructe pe calea contracte
lor, direct de la cooperativele agri
cole de producție, și, pe calea achi
zițiilor, de la membrii acestora și 
de la producătorii individuali; de 
asemenea, respectînd dispozițiile le
gale în vigoare, cooperativele agri
cole și membrii lor, precum și pro
ducătorii individuali pot să-și valo
rifice disponibilul propriu de legume 
și fructe pe piață. Aplicarea măsu
rilor preconizate de Hotărîre va 
asigura o desfacere mai lesnicioasă, 
mai economică a acestor valoroase 
produse.

în ce privește valorificarea ani
malelor și a produselor animale, la 
reglementările de pînă acum care 
asigură vînzarea liberă, direct pe 
piață, de către cooperativele agricole 
a purceilor, păsărilor, ouălor, lap
telui și produselor lactate etc., în a- 
fara cantităților contractate cu sta
tul — se mai adaugă, potrivit preve
derilor noii Hotărîri, posibilitatea ca 
ele să vîndă bovine pentru produc
ție, prăsilă și muncă nu numai or
ganelor comerciale de stat, la libera 
învoială, ci și altor cooperative a- 
gricole de producție. De asemenea, 
membrii cooperativelor agricole de 
producție și producătorii individuali 
pot vinde în continuare, direct pe 
piață, porci, păsări, ouă, lapte, lac
tate și alte produse animale ; Hotă

rîrea le asigură în plus posibilitatea 
de a vinde bovine pentru producție, 
prăsilă și muncă cooperativelor a- 
gricole de producție și altor produ
cători.

Pentru a da putința cooperativelor 
agricole și celorlalți producători 
să-și valorifice în condiții mai bune 
produsele agricole vegetale și ani
male care le prisosesc, Hotărîrea 
prevede o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea recepționării, preluă
rii și decontării producției livrate 
statului. Astfel se vor simplifica 
formele organizatorice de contrac
tare și achiziție la legume și fructe, 
se vor folosi mijloace mai operative 
de stabilire a prețurilor la aceste 
produse, lărgindu-se competența or
ganelor locale.

Spre a se asigura îndeplinirea în
tocmai a prevederilor Hotărîrii și 
respectarea riguroasă a principiilor 
ce stau la baza măsurilor stabilite, 
sfaturile populare regionale și raio
nale au sarcina de mare răspun
dere de a controla îndeaproape ac
tivitatea unităților economice de 
stat care se ocupă cu cumpărarea 
produselor agricole, modul cum a- 
ceste unități își realizează sarcinile 
de contractare și achiziții.

Prevederile Hotărîrii privitoare la 
posibilitatea cooperativelor agricole 
de a folosi fără nici o restricție 
mijloacele proprii de transport în 
toate zonele țării vor permite aces
tora să-și rezolve mai repede pro
blemele ridicate de aprovizionarea 
cu diverse materiale necesare bunei 
desfășurări a producției, de desfa
cerea în cele mai bune condiții, 
fără pierderi, a producției agricole- 
marfă.

încadrarea cooperativelor agricole 
de producție, la cererea acestora, cu 
contabili șefi salarizați de către stat 
este o importantă prevedere a 
noii Hotărîri ce se înscrie pe linia 
măsurilor luate anterior pentru a se 
asigura unităților socialiste din 
agricultură cadre de specialitate cu 
pregătire corespunzătoare — ingi
neri agronomi, zootehniști, medici 
veterinari. Aceasta constituie un 
nou sprijin pe care partidul și gu
vernul îl dau cooperativelor agri
cole în buna gospodărire a fonduri
lor bănești și asigurarea integrității 
proprietății obștești, în îmbunătăți
rea activității lor economice și fi
nanciare. Ca salariați ai statului, ca 
oameni bine pregătiți profesional, 
contabilii vor putea să aducă o con
tribuție substanțială la respectarea 
ordinii și disciplinei financiare, la 
îmbunătățirea evidenței contabile, 
în scopul consolidării și dezvoltării 
cooperativelor agricole, obținerii 
unor rezultate tot mai bune.

(Continuare în pag. IlI-a)
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In întreaga țară, oamenii muncii se pregătesc cu însuflețire să întîmpine Congresul al IV-lea al P.M.R. — eveniment 
de o deosebită însemnătate în viața partidului, a poporului. Cu conștiința de a se ști făuritorii marilor realizări ale construc
ției socialiste, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderi se angajează să obțină noi succese în dezvoltarea econo
miei naționale, în îndeplinirea la toți indicatorii a planului pe 1965. Bizuindu-se pe rezultatele de pînă acum și analizînd 
posibilitățile și rezervele interne existente, colectivele întreprinderilor și-au sporit angajamentele luate în întrecerea socia
listă pe acest an, stabilindu-și obiective concrete, mobilizatoare pentru etapa pînă la 1 iulie. Ca un fir roșu, din angajamen
te se desprinde hotărîrea fermă a oamenilor muncii de a transpune în mod exemplar în viață sarcinile economice centrale trasate 
de partid. Considerînd ridicarea necontenită a calității produselor ca un obiectiv esențial al întregii activități economice, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderi își propun să facă noi și importanți pași înainte în acest domeniu. Con
comitent, ei se angajează să dobîndească realizări și mai însemnate în creșterea producției și productivității muncii, redu
cerea prețului de cost și sporirea beneficiilor. Publicăm mai jos angajamentele luate de colectivele unor întreprinderi în între
cerea socialistă în cinstea Congresului partidului.

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Schela de extracție 
Boldești

Fabrica de confecții 
si tricotaj'e București
3

Siderurgiștii din Hunedoara și-au reîn
noit angajamentele luate pe acest an, con- 
cretizîndu-le în :

Colectivul schelei de extracție Boldești 
și-a propus să realizeze următoarele de
pășiri ale sarcinilor anuale de plan:

• Îmbunătățirea calității coc
sului metalurgic astfel incit 
să aibă la toba „Micum" o 
rezistență medie lunară^Țde 
minimum 71,5 la sută, față 
de 70 Ia sută admis

• reducerea cu 10 la 
coeficientului admis 
clasate la fontă ;

• micșorarea cu 1 la 
coeficientului admis 
but la oțelul Martin

• perfecționarea 
de elaborare a oțelurilor 
pentru rulmenți, țagle, țevi, 
axe U.I.C., sape cu role pen
tru foraj, în vederea ridică
rii in continuare a indicato
rilor calitativi ;

• planul de export pe întregul 
an va fi realizat in mod rit
mic șl la termenele stabilite, 
cu respectarea riguroasă a 
condițiilor de calitate.

r 
sută a 
de de-

sută a 
die re-
r 

tehnologiei

Realizarea pînă la sfîrșitul anului, peste 
plan, a următoarelor produse :

• 4 500 tone cocs metalurgic î
• 45 000 tone fontă î
• 20 000 tone oțel ;
• 6 000 tone blumuri ;
• 11 800 tone laminate finite.

De asemenea, să obțină o depășire de :

• 0,8 la sută la productivita
tea muncii ;

• 20 000 000 lei economii la 
prețul de cost ;

• 1 500 000 lei la beneficii.

Din care pînă la 1 iulie :

3 000 tone cocs metalurgic ; 
35 000 tone fontă ;
16 000 tone oțel ;
5 000 tone blumuri ;
8 300 tone laminate finite ?
13 000 000 lei economii Ia 
prețul de cost.

Pentru reducerea continuă a prețului 
de cost, siderurgiștii vor micșora con
sumurile specifice la încărcătura de căr
bune pe tona de cocs metalurgic cu 2 
kg; la cocs — cu minimum 40 kg pe tona 
de fontă, asigurîndu-se ca întreaga can
titate de fontă dată peste plan să fie 
realizată cu cocs economisit, iar la com
bustibil convențional cu 1 la sută pe 
tona de oțel Martin.

(Continuare în pag. III-* a)

Ia producția

țiței l 
de gaze i

• 1 300 000 lei 
globală ;

• 5 350 tone de
• 6 200 000 m c
• 456 tone de gazolină >
• 1,10 Ia sută la creșterea pro

ductivității muncii ;
• 1 172 000 lei economii pes

te plan la prețul de cost ;
• 1 450 000 lei beneilcii peste 

plan.

Convinși de importanța pe care o are 
puritatea țițeiului în bunul mers al ra
finăriilor și în obținerea unor produse 
petroliere de calitate superioară, munci
torii, inginerii și tehnicienii schelei se 
angajează să livreze țiței cu un conținut 
de sare de numai 2,5 kg/vagon față de 
norma în vigoare de 6 kg/vagon și să 
reducă cu 0,35 la sută conținutul de im
purități față de 1 la sută cît prevăd nor
mele în vigoare; de asemenea, vor preda 
țițeiul la întreprinderea de transport 
țiței prin conducte în sorturile stabilite 
și fără să fie contaminate.

Pînă la 1 iulie, colectivul schelei se 
angajează să raporteze partidului înfăp
tuirea următoarelor depășiri ale sarci
nilor planificate:

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Fa
bricii de confecții și tricotaje București, în 
lupta pentru realizarea angajamentelor 
luate pe anul 1965, își propun :

Depășirea principalilor 
plan pe 1965 cu :

indicatori de

valoarea 
I

• 24 800 000 Ie! la 
producției globale

productlvita• 1,5 la sută la 
tea muncii ;

• 9 000 000 lei 
prețul de cost

economii Ia
r

• să producă peste planul a- 
nual 65 000 confecții din țe
sături și 500 000 tricotaje 
și ciorapi ;

• să îmbunătățească calitatea 
produselor pentru a satisfa
ce gustul și exigența sporită 
a cumpărătorilor, depășind 
in acest scop sarcinile de ca
litate cu :

- 1,2 Ia sută la confecții din 
țesături ;

- 2,8 la 
bac ;

- 1,3 la
• se vor ___________

de tricotaje, 60 noi modele 
de ciorapi șl 60 de con
texturi noi de tricot.

sută la tricotaje burn*

sută la ciorapi i 
crea 720 noi modele

Din aceste angajamente, se vor realiza 
pînă la 1 Iulie :

827 000 lei la producția 
globală ;
1 122 000 lei 
marfă ;
3 027 tone de
3 728 000 m c
343 tone de gazolfnă ;
638 000 
mentare
722 000 
plan.

la producția

țiței I 
de gaze j

lei economii supll- 
la prețul de cost ?
lei benetlcii peste

Pentru a se îndeplini în condiții exem
plare angajamentele asumate a fost 
adoptat un amplu plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice care fundamentează 
realizarea depășirilor. Dintre acestea se 
remarcă cele privind coborîrea pînă la 
data de 15 iunie a pompelor la unele 
sonde; trecerea altora în gazlift cu su
pape calibrate sau din gazlift în pompaj, 
măsuri care vor avea ca efect extragerea 
suplimentară a 830 tone de țiței.

Colectivul schelei Boldești este hotărît 
să realizeze întocmai angajamentele luate 
și este convins că și muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din celelalte schele de ex
tracție vor acorda o cît mai mare atenție 
calității țițeiului predat rafinăriilor și vor 
reduce cît mai mult conținutul de im
purități al acestuia.

Oamenii muncii despre noile prevederi privind îmbunătățirea
regimului de valorificare a produselor agricole

10 000 000 Iei la producția 
globală ;
5 300 000 lei economii t
36 000 confecții țesături ;
320 000 tricotaje și perechi 
de ciorapi j
300 de modele noi de tri
cotaje, 30 de modele noi de 
ciorapi și 25 contexturi de 
tricot.

în scopul îndeplinirii angajamentelor 
luate, vor fi aplicate măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, între care: organizarea unor 
studii antropometrice, introducerea de noi 
linii tehnologice, mecanizarea și chimi
zarea unor operații, întărirea controlului 
de calitate, amplasarea mai judicioasă a 
secției de finisaj chimic, modernizarea ma
șinilor circulare de tricot FAINRIPP etc.

Hotărît să îndeplinească întocmai anga
jamentele luate, colectivul Fabricii de 
confecții și tricotaje București face apel 
la colectivele din întreprinderile furnizoa
re : uzina „30 Decembrie“-Arad, „Partiza
nul roșu“-Brașov, Fabrica de postav Bu- 
huși, Industria bumbacului București, să 
acorde o mai mare atenție îmbunătățirii 
calității materiei prime — condiție de sea
mă în realizarea unor produse superioare 
și realizarea ritmică a sarcinilor de plan.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT

în piața orașului Cărei, corespon
dentul nostru a întîlnit pe tov. 
GH. DOROLKI, președintele coope
rativei agricole din Tiream. însoțise 
camionul unității cu care adusese un 
transport de legume.

— Hotărîrea este bine venită 
— a spus el. Partidul și guvernul 
au luat în cursul anilor și alte 
măsuri care au venit în sprijinul 
sporirii producției agricole și 
care stimulează pe țăranii coope
ratori să muncească mai bine. 
Cooperativa noastră agricolă de 
producție cultivă o suprafață 
mare de teren cu cereale. Cea 
mai mare parte din veniturile 
noastre bănești au fost realizate 
din valorificarea acestor produse 
pe bază de contract cu statul, 
care ne-a asigurat preț bun, sta
bil, și avantajele avansurilor 
nești. Cu aprobarea adunării 
nerale, noi vom continua să 
lorificăm cerealele pe bază 
contract, pentru că, așa cum 
arătat, vînzările către stat sînt 
izvorul nostru principal și sigur 
de venituri bănești.

Din discuția avută cu președinte
le de la Tiream au reieșit și alte a- 
vantaje pe care le va avea coopera
tiva agricolă și membrii ei de pe 
urma recentei Hotărîri. Anul acesta, 
cooperativa livrează statului 250 000

bă- 
ge- 
va- 

de 
am

litri lapte de vacă și aproape 6 000 
litri lapte de oaie.

— Stabilirea noului preț pen
tru laptele pe care-l vindem — a 
adăugat tov. Dorolki — asigură 
rentabilitatea acestui produs. 
Vom primi pentru laptele con
tractat un spor de peste 100 000 
lei. Dar noi sîntem conștienți că 
nu numai prețul cu care vinzi un 
produs asigură venituri mari 
cooperativei și membrilor ei. 
Dacă de la o vacă obții numai 
1 000—1 500 litri lapte, chiar cu 
prețul mărit nu poți avea renta
bilitate. Dacă scoți 2 500—3 000 
de litri se schimbă socoteala. De 
aceea vom depune toate efortu
rile pentru a spori producția la 
hectar și pe cap de animal.

La sediul cooperativei agricole 
de producție din Salcea, regiunea 
Suceava, numeroși țărani citeau 
Hotărîrea. Președintele și inginerul 
agronom făceau diferite calcule, 
preconizau măsuri în lumina noii 
Hotărîri. Iată ce a declarat corespon
dentului nostru inginerul agronom al 
cooperativei, tov. CONSTANTIN 
GORGAN:

— Prevederile Hotărîrii sînt 
un puternic stimulent pentru 
cooperatori. Dar rentabilitatea în 
agricultură, ca și în alte domenii,

nu poate fi asigurată decît atunci 
cînd se obțin producții mari la 
un cost cît mai scăzut. Iată de ce 
noi ne îngrijim să aplicăm me
todele înaintate de lucrare a pă- 
mîntului și de creștere a anima
lelor.

Toate prevederile Hotărîrii 
sînt bine venite. Aș vrea însă să 
remarc pe cea cu privire la în
tărirea muncii economico-finan- 
ciare și de evidență în coopera
tivele agricole de producție. Fap
tul că în cooperativele agricole 
de producție, la cererea lor, se 
vor numi contabili șefi, salariați 
ai statului, că munca acestora va 
fi îndrumată și controlată de că
tre Banca de Stat va avea o in
fluență foarte bună în munca 
cooperativelor de producție.

Cooperativa agricolă de producție 
„Drumul lui Lenin", din comuna 
Mădăras, raionul Salonta, este cu
noscută pentru realizările obținute 
în cursul anilor în sporirea produc
ției vegetale și animale. Sectorul 
zootehnic cuprinde în prezent 1 350 
de taurine, din care 420 vaci cu 
lapte, 2 160 porcine, 3 670 ovine.

— Noua Hotărîre — sublinia 
tov. TEODOR MAGHIAR, pre
ședintele cooperativei. — ne în-

deamnă să studiem toate căile 
pentru a spori numărul de ani
male proprietatea cooperativei și 
să vindem statului tot mai multe 
produse. In anul viitor vom avea 
600 vaci cu lapte, 250 scroafe, 
1400 oi-mame. Un calcul sumar 
arată că vom putea vinde statu
lui peste 7 000 hl lapte, 450 
tăurași, 1500 de porci grași 
greutate de peste 130 kg, 800 
ovine. Sporul de preț acordat
contractare asigură rentabilitate 
și la lapte. Cooperatorii sînt hotă- 
rîți să facă totul ca cei 850 de 
porci, pe care i-am contractat cu 
statul pînă la sfîrșitul anului, să 
fie livrați la o greutate de 135 kg 
fiecare. Vom avea astfel un venit 
suplimentar de 175 000 lei.

de 
în 
de 
la

Referindu-se Ia avantajele oferite 
de Hotărîre membrilor cooperatori, 
cooperatorul ION CICORTAȘ a 
spus :

— M-am gîndit să contractez 
și eu unul din cei doi porci pe 
care îi cresc în gospodăria mea 
personală, pe care să-l livrez la 
greutatea de 135 kg.

(Continuare in pag. IlI-a)

în ziua de 17 mai a.c. a avut loc 
la Palatul Republicii ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovară
șul Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române. Au 
luat parte tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, Ștefan Voi tec și Avram Bu- 
naciu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Anton Brei- 
tenhofer, Ion Cosma, Vasile Daju, 
Constantin Drăgan, Suzana Gîdea, 
Cristofor Simionescu, Ludovic Ta
kacs și Vasile Vîlcu, membri ai Con
siliului de Stat.

La ședința Consiliului au asistat 
tovarășii : Augustin Alexa, procuro-

rul general al R. P. Române, și Ale
xandru Voitinovici, președintele Tri
bunalului Suprem.

Consiliul a ascultat darea de sea
mă expusă de tovarășul Alexandru 
Voitinovici asupra activității instan
ței supreme pe anul 1964.

Tov. Augustin Alexa a prezentat 
Raportul privind activitatea organe
lor procuraturii pe anul 1964.

Apreciind ca pozitivă atît activi
tatea Tribunalului Suprem, cît și 
aceea a organelor procuraturii, pe 
anul 1964, Consiliul de Stat a apro
bat rapoartele prezentate.

Au fost adoptate apoi decrete și re
zolvate lucrările curente. (Agerpres)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL MARII BRITANII LA BUCUREȘTI 
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La 17 mai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mâne, Chivu Stoica, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo-

tențiar al Marii Britanii în R. P. Ro
mână, Leslie Charles Glass, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

(Cuvîntările în pag. a IlI-a).

In ziarul de azi
■ „Virsta dificilă** in orele libere

(pag. a II-a)

■ RESPECT PENTRU CUVINTUL CORESPONDENTULUI VOLUNTAR
(pag. a II-a)

■ Corespondențe din Londra, Ro ma și Atena
(pag. a IV-a)
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Exiști în via)a fiecărui tînăr 
o ața-numită „vîrstă dificilă", 
îndeosebi între cincisprezece 
și optsprezece ani, hotărîtoare 
pentru formarea intelectuală și 
a năzuinfelor de viitor, pen
tru cizelarea caracterului, a 
conduitei morale. Educația 
multilaterală a celui ce pă
șește spre maturitate o reali
zează școala, familia, organi
zațiile de tineret. Educația 
poartă amprenta întregii am
biante în care adolescenfii își 
duc viafa. Mii și mii de pă
rinți și de profesori își pun 
deseori întrebarea : ce fac, 
sau mai precis, ce e bine să 
facă în timpul liber copiii care 
au crescut ? Există un „secret" 
al educației la această vîrstă ? 
Deoarece economia unui sin
gur articol nu permite un răs
puns integral, în cele ce ur
mează ne vom referi la pre
ocupările de după orele de 
școală ale elevilor.

Cum 
se încheie 
studiile 
cu „magna 
cum laudae"

Mai în glumă, mai în se
rios, cînd se vorbește despre 
orele libere, unii părinfi sînt 
tentafi să răspundă cu o în
trebare : dar le au ? Firește 
că școala, studiul de acasă 
comportă muncă serioasă, a- 
deseori prelungită. Nu este 
însă mai pufin adevărat că 
măsurile luate în ultimii ani 
pentru evitarea supraîncărcării 
tineretului școlar, limitarea ac- 
tivităfilor în afara clasei la 
două după-amieze pe săptă- 
mînă, întocmirea orarelor ast
fel încît lunea elevii să nu aibă 
de pregătit prea multe lecfii, 
concură la asigurarea unui re
gim zilnic în care se îmbină ar
monios studiul cu plimbarea și 
sportul, cu lectura și specta
colul.

— Importantă este, spune 
prof. N. Bărbulescu, alegerea 
preocupărilor care se justifică 
cel mai mult într-un moment 
sau altul de viafă și care oferă 
tînărului cele mai mari satis
facții personale. Caracteristic 
pentru cei. care își încheie stu
diile cu „magna cum laudae" 
a fost întotdeauna capacitatea 
de a-și tmparfi judicios timpul 
între învățătură, distracție și 
cultură.

Răspunsurile primite de la 
circa 100 de elevi ai școlilor 
medii nr. 1 și nr. 2 din Ca
pitală sînt în această privință 
edificatoare. în genere, muljl 
dintre ei citesc 2—3 cărți pe 
săptămînă, vizionează unul sau 
două filme, sînt prezenți a- 
proape lunar .în sălile de tea
tru ori la reprezentațiile Tea
trului de Operă și Balet, ale 
Teatrului de operetă, urmă-

Respect pentru cuvîntul corespondentului voluntar
La redacția ziarului nostru sosesc zilnic sute de scrisori 

trimise de cele mai diferite categorii de oameni ai muncii. 
Aducînd în paginile presei de partid tot ceea ce este nou, 
înaintat, în activitatea diferitelor colective de muncă, cri- 
ticînd, totodată, stările de lucruri înapoiate, care împiedică 
mersul înainte, corespondenții voluntari contribuie la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de partidul nostru. De 
aceea, scrisorile, sugestiile și sesizările coresponden
ților voluntari, ca și ale tuturor oamenilor muncii, trebuie să 
se bucure de maximum de atenție din partea organelor de 
partid și de stat, a instituțiilor și întreprinderilor economice. 
Luarea unor măsuri care să asigure ca o experiență înain
tată să devină bun al tuturor, tragerea concluziilor necesare 
pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea 
muncii într-un sector sau altul, iată răsplata care se cuvine 
corespondenților voluntari, în schimbul activității lor nobile.

Trebuie spus din capul locului că așa procedează cele 
mai multe organe de partid, de stat sau instituții centrale, 
cărora redacția le trimite, spre cercetare și luarea măsurilor 
corespunzătoare, sesizările venite de la corespondenții vo
luntari și cititori. Cele mai multe răspunsuri la scrisori con
stituie un ajutor de preț în muncă. Răspunsurile sosite la 
redacție indică măsurile care au fost luate pentru înlătura
rea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea muncii. Este 
demn de remarcat că se manifestă aceeași grijă nu numai 
cînd în scrisori este vorba de probleme de interes general, 
ci și de rezolvarea unor chestiuni personale.

Măsuri eficace 
răspunsuri 
operative

De la sucursala Băncii de Inves
tiții din Timișoara, ing. MIRCEA 
PATRASCU a trimis o scrisoare în 
care semnala unele deficiențe de pe 
șantierele construcțiilor de drumuri 
forestiere din regiunea Banat : tără
gănarea lucrărilor, calitate slabă, 
cost ridicat.

Scrisoarea a fost trimisă Ministe
rului Economiei Forestiere, care a 
răspuns redacției că pentru înlătu
rarea lipsurilor semnalate s-au luat 
neîntîrziat măsuri. S-a înființat o 
bază de utilaje în Caransebeș, avînd 
ca scop extinderea mecanizării lu
crărilor prin completarea parcului 
de utilaje cu buldozere, excavatoa
re, motocompresoare, concasoare și 
școlarizarea mecanizatorilor care le 
vor deservi ; încadrarea șantierelor 
cu personal tehnico-administrativ 
calificat ; stabilirea unor criterii co
respunzătoare de cointeresare mate
rială și îmbunătățirea condițiilor 
de cazare și alimentare a muncitori
lor etc.

De la Hunedoara, maistrul oțelar 
TOMA CONSTANTIN a trimis o scri
soare în care semnala că unele in
stalații și agregate de la C.S.H. e- 
mană gaze, viciind atmosfera zone
lor învecinate.

Ministerul Industriei Metalurgice 
aduce la cunoștință că, împreună

• Preferințe la extremele culturii • Lecții captivante 
și „autopsii" de opere literare • Accesul elevilor la spectacole
• Anii de ucenicie literara • Emisiunile de televiziune 
și preocupările celor de virsta școlii medii • Tineri „emancipați"

resc frecvent emisiunile de ra
dio și televiziune.

Titlurile cărților citite, ale 
spectacolelor vizionate vorbesc 
însă afît despre o categorie de 
tineri pasionafi pentru, do- 
bîndirea unei culturi pro
funde, care trece dincolo 
de ceea ce cere școala 
cît și despre o altă categorie 
care consideră că lecțiile sînt 
destul de „serioase" pentru ca 
în timpul liber să se poată 
opri la periferia celor șapte 
arfe, lată cîteva exemple. 
D. M., elevă în clasa a IX-a, 
citește asiduu Bălzac, Shakes
peare, Tolstoi, Hugo, Mus
set, Eminescu, Alecsandri, Ar- 
ghezi, Zaharia Stancu, Maria 
Banuș, Sallinger. Amatoare de 
teatru și operă, ea a vizionat 
în ultimele luni „Moartea unui 
artist", „Rinocerii", „Mașina de 
scris", „Cezar și Cleopatra", 
„Traviata”, „Aida", „Bai mas
cat". în schimb V. J„ elev în 
aceeași clasă, n-a putut să ne 
vorbească decît despre „Con
tele de Monte Cristo", „Insula 
cu elice" și alte cîteva cărfi 
aparfinind literaturii de a- 
venturi. La rîndul său, M. S., 
ale cărui preocupări înclină 
spre cinematografie, consideră 
că dintre filmele pe care le-a 
vizionat în ultimul timp „cel 
mai izbutit a fost Scaramou- 
che". Altfel gîndește C. B. 
dintr-a X-a. Ea ne relata că 
pînă la examenul de matu
ritate este hotărîtă să ci
tească sau să recitească siste
matic cît mai multe opere re
prezentative din literatura ro
mână.

— Cum se explică aseme
nea preferințe extremiste ?

— Sincer vorbind, spune 
prof. Constantin Marinescu, de 
la Școala medie „Mihai Vi- 
teazu", explicația trebuie cău
tată, în primul rînd, în preaj
ma noastră, a profesorilor de

limbă și literatură. Nu de pu
ține ori lecțiile sînt numai „au
topsii" de opere și curente li
terare. în loc să captiveze, 
să deschidă orizonturi, să des
chidă gustul pentru literatura 
adevărată, rămîn o înșiruire 
seacă de date și considerații, 
de citate, ah I mai ales de cita
te, din cîte șapte-opt studii cri
tice. Cîte n-ar fi de făcut pen
tru climatul de apropiere a ele
vilor de marile valori ale 
culturii românești și universalei 
Dar amintesc doar de cercurile 
literare, de îndrumarea lecturii 
în afara clasei, controlată de 
profesori și de părinți.

I Pasiuni 
felurite

în școlile din întreaga țară 
sînt circa 30 000 de cercuri li
terare care cultivă primele în
cercări. La Școala medie nr. 2 
din Capitală, poeziile, micile 
reportaje sau schije sînt „pu
blicate" pe panoul rezervat 
cercului literar. Cel mai con
cludent exprimă interesul pro
dus cronicile redactate de co
legii tinerilor autori. „Uceni
cia literară ar putea fi susți
nută în și mai mare măsură, 
ne spunea prof. Constantin 
Ciurea, directorul școlii aminti
te. Elevii ar fi dornici să se 
bucure, din cînd în cînd, de 
prezenta și sfaturile unor scrii
tori consacrati. Ar fi binevenit 
însă și sprijinul secțiilor de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare 
și al însuși Ministerului invăfă- 
mîntului. A trecut mai bine de 
un an de cînd a fost solicitat 
avizul pentru multiplicările u- 
nui modest buletin al cercului 
literar „Vlăstarul". Dar nici

cu Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, a stabilit constituirea 
unei comisii mixte, carp va analiza, 
la Hunedoara și în alte localități 
unde există unități siderurgice, si
tuația gazelor rezultate din proce
sele tehnologice și eliberate în at
mosferă. Pe baza studiilor și a pro
punerilor comisiei, conducerile ce
lor două ministere vor stabili lu
crările care urmează să se efectu
eze pentru ca atmosfera să nu mai 
fie viciată de gazele emanate de la 
cuptoare și alte agregate.

Tăcerea nu e 
un răspuns 
Nici supărarea

Șirul unor asemenea exemple este 
lung. Răspunsurile sosite la redacție 
oglindesc felul cum s-au ocupat or
ganele de partid și de stat, econo
mice sau instituțiile de rezolvarea 
sesizărilor ce le-au fost trimise. Din 
păcate, nu peste tot sesizările sînt 
privite cu toată răspunderea. Une
le răspunsuri par trimise doar 
pentru „achitarea" de obligație. Nu 
lipsesc nici răspunsurile în care se 
încearcă să se respingă critici în
dreptățite.

într-o scrisoare publicată în 
„Scînteia" sub titlul „Ce se ascun
de sub vopsea", ing. I, PERȘINARU 
de Ia cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Goicea Mare,

regiunea Oltenia, critica întreprin
derea de reparații auto Craiova 
(I.R.A. 8) pentru reparațiile de
proastă calitate executate la auto
camioanele cooperativei. El sublinia 
că se montează piese vechi, carose
riile sînt drese cu scînduri vechi, 
neșlefuite, dar bine... vopsite.

După ce înfățișează succesele ob
ținute în realizarea unui mare vo
lum de reparații, răspunsul primit 
de la I.R.A. 8, întocmit de tov. ing. 
P. Preoteasa, director, și ing. St. 
Combei, șeful C.T.C., subliniază că 
„articolul apărut în ziar a constituit 
un semnal de alarmă pentru toți 
muncitorii, maiștrii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii noastre, care 
au trecut de îndată la analize ope
rative pe ateliere, privind calitatea 
reparațiilor și controlul care se e- 
fectuează de către recepționerii ser
viciului C.T.C.".

Dacă răspunsul conducerii I.R.A. 
8 s-ar fi încheiat aici, s-ar putea 
obiecta doar că măsurile practice 
pentru viitor sînt cam prea sumar 
arătate. Din păcate, pe lîngă cele 30 
de rînduri, în care este vorba des
pre cele de mai sus, tov. director 
Preoteasa a mai scris 110 rînduri, 
cărora le-a adăugat 4 (patru) de
clarații și o „minută". Cu ce scop ? 
„Punerea la punct" a inginerului 
Perșinaru, semnatarul scrisorii.

Dovedind că „spiritul autocritic" 
din primele rînduri ale răspunsului 
a fost arborat doar pentru a pregăti 
o poziție „principială", de pe care 
să respingă apoi critica, directorul 
I.R.A. a pornit imediat la Goicea 
Mare să adune dovezi, lucru măr
turisit, de altfel, în răspunsul tri
mis redacției. Deși declarațiile șo
ferilor și minuta confirmă că auto
camioanele au ieșit din reparații cu 
defecte care a trebuit să fie reme
diate, tovarășul Preoteasa le-a so
cotit folositoare, bizuindu-se pe a- 
firmațiile de curtoazie că „ori de 
cîte ori am apelat la tovarășii de 
la I.R.A. 8 am găsit înțelegere". în 
cele din urmă, răspunsul semnat de 
tov. Preoteasa ține să precizeze că 
inginerului Perșinaru „i s-a atras a- 
tenția ca să nu mai scrie la ziar fără 
știrea consiliului și a comitetului de 
partid". Ne întrebăm cine și cu ce 
drept poate atrage atenția unui co
respondent voluntar să nu mai scrie 
ziarului ? Importante sînt, în esen
ță, justețea faptelor sesizate, măsu
rile care se întreprind pentru înlă
turarea stărilor de lucruri nesatis
făcătoare. Procedeul tov. Preoteasa 
seamănă cu o încercare de intimi
dare a criticii.

O practică cu totul condamnabilă 
e aceea de a nu răspunde deloc la 
sesizări. De pildă, un corespondent

pînă azi nu s-a primit răs
puns”.

Evident, asemenea preocu
pări ar trebui să suscite 
mai mare atenfie. Dar nu 
este vorba numai de cercu
rile literare. în școli s-au creat 
numeroase formații teatrale, 
brigăzi artistice, orchestre de 
muzică simfonică, orchestre de 
muzică populară și de muzică 
ușoară. în spectacole prezen
tate periodic în cadrul școlii, 
activitatea formațiilor cultura
le ar căpăta un sens mai larg 
decît acela pe care-l conferă 
numai participarea la con
cursuri.

Bineînțeles, preferințele ti
nerilor sînt felurite, felurit este 
și modul în care își petrec o- 
rele libere. în Capitală, la 
Cluj sau Timișoara, cursurile 
de inițiere muzicală pentru e- 
levi atrag o largă participare. 
In numeroase școli se organi
zează cercuri de „Prieteni ai 
muzicii" și „Prieteni ai tea
trului". Pe micul ecran sau în 
sălile de spectacole, tinerii 
urmăresc repertoriul clasic și 
contemporan. Tocmai de aceea 
merită studiată părerea unor 
cadre didactice privitoare la 
necesitatea organizării unor 
matinee școlare care să pre
zinte sistematic capodopere 
ale dramaturgiei, precum și 
piese de actualitate.

Dacă cineva ar avea curiozi
tatea să stabilească cine sînt 
cei mai constanfi telespectatori, 
ar ajunge, probabil, la conclu
zia că tinerii. „în ultimul timp, 
sînt unele emisiuni foarte inte
resante — spuneau cîțiva ti
neri. Unele dintre ele, ca de 
pildă, emisiunile de știință, te 
introduc în lumi necunoscute, 
dezvăluie multe lucruri intere
sante... Ciclul «Robin Hood» 
este nu numai un divertisment ; 
oferă cunoștințe din istoria

poporului englez". Alții sînt de 
părere că „emisiunile cu Val- 
Vîrtej sînt extrem de palpitan
te”, că de fiecare dată „Clu
bul tinereții" este un spectacol 
antrenant și totodată instructiv. 
Există însă și alte opinii. Bună
oară, următoarea, auzită în 
Școala medie nr. 1 din Bucu
rești : „Televiziunea nu dă în
totdeauna satisfacții tinerilor din 
școala medie. Se transmit pro
grame fie pentru cei mici, fie 
pentru studenfi, dar emisiuni 
corespunzătoare preocupărilor 
noastre, ale celor din clasele 
VIII—XI, nivelului nostru de 
pregătire, sînt ca și inexisten
te". Sugestia pe care am fran- 
scris-o e poate prea categorică 
și puțin unilaterală, dar esen(a 
ideii merită reținută de organi
zatorii programelor de televi
ziune.

IAu cuvîntul 
părinții

La „vîrstă dificilă” îți place 
să pari emancipat. Ce înseamnă 
aceasta ? Există unii cărora li 
se pare că emanciparea nu în
seamnă cunoștințe și cultură, ci 
sfidarea sfaturilor părinților și 
profesorilor, a regulilor școlii 
și familiei, lipsă de respect față 
de colegi. Cum își petrec 
timpul liber acești tineri „prea 
emancipați V‘

— Uneori, mi s-a întîmplat, 
arată într-o scrisoare adresată 
redacției corespondenta volun
tară Clementa Sterescu — că, 
venind tîrziu acasă, să văd co
pii care se joacă zgomotos pe 
stradă, sau cîteodată, elevi și 
eleve pierzîndu-și vremea 
(poate e puțin spus) la ore îna
intate pe bulevarde. Chiar zi

al ziarului nostru de la I.M.U.M.- 
Medgidia ne-a scris la începutul lui 
februarie că nu există destulă gri
jă pentru întreținerea și exploata
rea mașinilor noi cu care este dota
tă uzina. Din cauza nerespectării re
gimurilor de așchiere și a termene
lor de reparații, unele mașini 
sînt scoase din uz după numai doi 
ani de exploatare. Corespondentul 
voluntar sublinia că aceste fapte au 
mai fost sesizate organelor compe
tente, dar lucrurile nu s-au schim
bat. Dată fiind importanța ei, sesi
zarea a fost trimisă Direcției gene
rale tutelare din M.I.C.M. Deși 
timpul în care aceasta av6a obliga
ția să răspundă a trecut, redacția 
n-a aflat nici pînă acum dacă s-a 
întreprins ceva pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate. Vrem să amin
tim tovarășilor care aveau obligația 
să ne răspundă că redacția nu poa
te să rămînă datoare celui care 
ne-a sesizat, așa cum nu poate ră- 
mîne indiferentă că la întreprinde
rea sus-menționată nu există grija 
cuvenită față de bunurile obștești.

Cazuri de „uitare" a obligației de 
a răspunde ziarului — din păcate 
chiar la unele sesizări care ridică 
probleme importante — ne-au ofe
rit, în ultimul timp, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al regiunii 
Oltenia, unele direcții ale M.S.P.S. 
etc. Este de așteptat ca conducerile 
acestor organe să ia măsuri cores
punzătoare pentru respectarea obli
gației de a răspunde în termen la 
sesizările oamenilor muncii.

Scrisorile 
nu se rezolvă 
de către 
cei criticați

Justa rezolvare a scrisorilor de
pinde foarte mult de persoana sau 
instanța căreia i se încredințează 
cercetarea faptelor. Firește, trebuie 
combătut cu hotărîre procedeul de 

Mijloc de atragere a maselor largi în conducerea treburilor 
obștești, de manifestare a democrației noastre socialiste, scriso
rile oamenilor muncii trebuie să se bucure de maximum de 
grijă și atenție din partea tuturor organelor de partid, de stat, 
obștești și economice, din partea tuturor instituțiilor.

Este necesar ca conducătorii de instituții sau întreprinderi, 
care poartă răspunderea asupra felului cum sînt rezolvate scri
sorile oamenilor muncii, să studieze fiecare caz în parte, să 
tragă la răspundere pe cei care se fac vinovați de lipsurile sem
nalate și să desprindă concluziile practice ce se impun pentru 
activitatea de viitor.

Nieolae ROȘCA

lele trecute, în apropierea ca
sei mele, am văzut un grup de 
băie(i acosfînd fete pe care nu 
le cunoșteau. îmi sună și acum 
în urechi cuvintele urîte cu 
care au replicat după ce am 
luat apărarea tinerelor. Ca 
mamă a doi copii, ajunși acum 
măricei, aș fi vrut să le spun 
părinților acestor băieți pe care, 
din nefericire, nu-i cunosc că 
nu și-au făcut datoria. Școala 
are un mare rol în educajia ti
nerilor. Dar noi trebuie să dă- 
ruim școlii un aluat bun, fră- 
mîntat de mîinile noastre gri
julii.

Atenția părinților trebuie să 
se oprească numai asupra în- 
tîmplărilor ieșite din comun ? 
Evident că nu. Esfe în firea 
lucrurilor că tinerilor le place 
să-și petreacă timpul liber în 
compania altor tineri, să fie 
veseli, să cînfe, să danseze. 
Prieteniile sincere, devotate, 
bazate pe principii sănătoase, 
sînt un adevărat elixir al tine- 
reții. Cine dacă nu părinții tre
buie să cultive prieteniile tine
rilor ca pe o floare gingașă, de 
primăvară, și să observe din 
iimp dacă anturajul esfe propi
ce dezvoltării lor armonioase î

— Băiatul meu este student 
în anul III la politehnică, ne 
spunea Mircea Stănescu, teh
nician la „Vulcan". Am experi
ență de viață și pot spune 
fără să greșesc : copiii copiază 
comportarea tatălui și a ma
mei, a fraților și a surorilor mai 
mari. Rareori se întîmplă ca 
tinerii care cresc într-o ambian
tă familială pilduitoare privind 
atitudinea fa(ă de muncă și în
datoririle obștești, într-un me
diu de viață în care cultura este 
prețuită, să pornească pe alte 
căi.

— Dacă se întîmplă totuși ?
— Prima întîrziere după ora 

convenită, apariția primelor a- 
pucături rele trebuie să pună 
în mișcare „seismograful" pă
rintelui. Nu putem lăsa copiii 
să confunde casa părintească 
cu un hotel. Are o mare însem
nătate ca fiecare copil să se 
simtă bine acasă, să știe că poa
te găsi totdeauna sfatul cel mai 
cald și mai înfelept. O dojană 
făcută la timp este mai folo
sitoare decît cea mai severă 
sancfiune dată tardiv. Nu e 
niciodată inutil să ne întrebăm 
cum învafă copiii noștri, cu cine 
se însoțesc, cum își petrec ore
le libere. Dacă nu vom avea 
nimic să le reproșăm, cu atît 
mai bine. înseamnă că ne-am 
făcut bine datoria.

„Timpul este destul de lung 
pentru cine știe să profite de 
el", spunea un mare gînditor. 
Școala și familia, organizațiile 
de tineret pot și trebuie să 
ajute pe elevi ca orele libere 
să fie cît mai cuprinzătoare. 
„A profita" de timp la această 
vîrstă înseamnă a-ți forma o 
temeinică bază a culturii gene
rale, a profilului bogat și multi
lateral de om nou, de om care 
va trăi în societatea comunis
tă de mîine.

Al. POPESCU

a trimite sesizările spre rezolvare 
celor criticați. La redacție s-a pre
zentat tov. ELENA PlRVULESCU, 
membră de partid, muncitoare Ia 
Fabrica de tricotaje „Crinul" din 
București. în memoriul adus sem
nala că organele din fabrică, cărora 
li s-a adresat, nu i-au dat ajutorul 
cuvenit în rezolvarea unui caz per
sonal.

Am considerat că faptul trebuie 
adus la cunoștința organelor de 
partid. Din păcate, memoriul a fost 
încredințat unui activist care, ne- 
respectînd normele privind rezolva
rea sesizărilor, l-a predat în mîna 
celor criticați. Aceștia au organizat 
o ședință unde lucrurile au fost pre
zentate denaturat, iar tov. Pîrvu- 
lescu „pusă la punct" pentru cele 
semnalate „Scînteii". Nemulțumită, 
pe bună dreptate, autoarea memo
riului a cerut, din nou, ajutorul re
dacției. Ne-am adresat Comitetului 
orășenesc de partid București, care, 
desigur, va face lumină în acest caz.

Un alt caz. Contabilul-șef de la 
S.M.T. Zorleni, regiunea Iași, a 
semnalat că directorul de pe atunci 
al stațiunii, Ion Florescu, comitea o 
serie de abuzuri. Sfatul popular al 
regiunii Iași a întocmit un referat 
în care se spune „în urma cercetă
rilor făcute s-a constatat că direc
torul stațiunii are uneori atitudini 
nejuste față de salariați". Surprinde 
faptul că sfatul popular regional nu 
a găsit cu cale să informeze ziarul 
asupra măsurilor luate în urma cer
cetărilor făcute. Ce s-a întîmplat în 
fapt ? Dintr-o scrisoare primită ul
terior aflăm că autorul sesizării a fost 
„avansat" într-un post cu un sala
riu mai mic cu aproape 500 de lei. 
Redacția a informat despre acest 
lucru comitetul regional de partid, 
cu convingerea că se vor lua măsuri 
care vor constitui o lecție aspră pen
tru cei care au favorizat pe gîtuito- 
rii criticii.

NOTE
DE LECTOR

Dificultățile alcătuirii unei mono
grafii despre Panait Istrati sînt ne
numărate și diverse, căci autorul 
Chirel Chiralina, aț lui Moș Anghel, 
al lui Codin sau al Ciulinilor Bără
ganului a avut o activitate literară 
și politică dintre cele mai inegale și 
mai contradictorii, laturile străluci
toare alternînd, derutant, cu cele 
umbrite de confuzii sau neînțele
geri. Apărut, la un moment dat, 
ca un adevărat meteor în an
samblul literaturii europene, glorifi
cat de Romain Rolland drept „Gorki 
al Balcanilor", steaua scriitorului a 
început apoi să apună pentru a-și 
recăpăta, din nou, strălucirea, 
deși istoria literară este par
cimonioasă în aprecieri. Sarci
na istoricului literar era aceea de a 
încerca să stabilească pe cît cu pu
tință mai precis și mai limpede lo
cul ocupat în literatură de un seri
ilor așa de instabil. Dar In care li
teratură anume, căci Panait Istrati, 
crescut și maturizat pe plaiurile 
noastre, și-a scris cele mai multe 
lucrări în limba franceză ? Părerea 
după care limba în care sînt scrise 
operele unui scriitor ar constitui 
factorul determinant al apartenenței 
lui la o literatură sau alta are nu
meroși adepți, și după aceștia, Pa
nait Istrati, ca și Ana de Noailles, 
de pildă, este un scriitor francez. 
Dar universul literaturii lui Panait 
Istrati se leagă prea strîns de pei
sajul românesc, de oamenii săi 
pentru ca scriitorul să nu ne apar
țină. Este ceea ce au simțit și per
sonalități remarcabile ca Mihail Sa- 
doveanu, Mihail Ralea, Perpessi- 
cius, Pompiliu Constantinescu care

AL. OPREA:

„PANAIT 

ISTRATI** 
au pledat cu pasiune pentru înca
drarea scriitorului în literatura noas
tră.

Iată deci numai cîteva dintre di
ficultățile întreprinderii temerare 
la care s-a angajat criticul literar 
Al. Oprea. Și se poate afirma că 
autorul voluminosului studiu despre 
Panait Istrati a dus la bune rezul
tate cercetarea sa. Monografia ni 
se înfățișează solid construită, scri
să cu nerv și pătrundere și, de a- 
ceea, se parcurge cu viu interes și 
cu o curiozitate crescîndă. Al. Oprea 
exprimă păreri personale, formulea
ză judecăți critice și descoperă va
lori inedite și surprinzătoare în uni
versul creației scriitorului pe care-l 
studiază. Totdeauna însă, și aici 
considerăm că stă principalul merit 
al cărții, orice apreciere se înteme
iază pe argumente numeroase și, a- 
desea, decisive, criticul desfășoară, 
larg, întregul dosar al problemei a- 
bordate, astfel că cititorul se află în 
situația de a consimți, de a avea în
doieli sau de a contrazice singur un 
punct de vedere sau altul. Eseistica 
facilă, ce îi ispitește pe unii cri
tici, este programatic refuzată de 
Al. Oprea care pledează pentru 
ideea că, mai ales în cazul autori
lor nestudiați temeinic încă (și e ca
zul lui Panait Istrati) este necesară 
o informare cît mai completă și 
mai exactă cu putință. înarmarea 
istoricului literar cu datele funda
mentale, dar și cu amănuntele re
velatoare, face posibilă analiza de
tașată, obiectivă, emanciparea de 
ipostaza subiectivistă în care cred, 
nu o dată, cercetătorii literari, și nu 
numai aceștia. Panait Istrati ne a- 
pare, în comentariul lui Al. Oprea, 
demistificat, eliberat de sentimen
talismul retoricizant și cețos care-l 
crea o aureolă artificială și șubre
dă. în viziunea celui mai recent 
exeget al său, autorul lui Codin ne 
apare mai adevărat, mai real și 
deci mai uman. Spiritul critic, luci
ditatea analizei sînt permanent în 
stare de veghe, entuziasmul Justi
ficat pentru valorile indiscutabile 
ale operei lui Istrati nu înlătură, ci 
obligă la consemnarea limitelor 
ideologice sau neîmplinirilor artis
tice.

Desigur că, așa cum sîntem aver
tizați de autor, această primă lu
crare despre un scriitor ca Panait 
Istrati, trebuia să devină, inevitabil, 
într-o măsură însemnată, un comen
tariu și o interpretare de documente, 
o înfățișare a „cazului Panait Istrati", 
diminuîndu-i-se astfel, implicit, 
funcțiile sintezei. Astfel că la sfîr- 
șitul lecturii parcă nu ne-au rămas 
suficient cristalizate virtuțile funda
mentale și specifice ale artei scrii
torului ; individualitatea sa în con
textul literaturii române este argu
mentată mai mult cu părerile auto
rului sau ale altor cercetători, evi
dent, foarte utile, cu privire la spe
cificul național în opera sa, dar se 
întemeiază insuficient pe analiza 
strictă a operei, singură a fi în stare 
să furnizeze argumentul perempto
riu. Am fi vrut, de asemenea, să re
ținem o ierarhizare mai limpede a 
valorilor operei scriitorului. Impor
tant rămîne însă faptul că Panait 
Istrati de Al. Oprea este o carte 
care rezistă unui examen critic se
ver ; ea reprezintă o reușită a auto
rului și un cîștig al istoriografiei 
noastre literare.

Pompiliu MARCEA

TEATRE

Teatrul de Operă și balet : Recita] 
de balet (orele 19,90). Teatrul de stat 
de operetă : Țara surlsului (orele
19,30).  Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale*' (sala Comedia): Oameni și 
șoareci (orele 19,30), (sala Studio) : 
Intîlnire cu Îngerul (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahinr hr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor 1 ferele 19,30), 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Colombo (orele 19 VI) (sala 
Studio) : Omul care s-a transformat 
în cîine (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R. : Pălăria florentină (orele
19,30).  Teatrul „Ion Creangă* (Str. 
Eremla Grigorescu nr. 24) : Un vis 
vesel (orele 9,30). Studioul Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : Schițe Caragiale 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică* (sala 
din Calea Victoriei nr. 50) : Katia și 
crocodilul (orele 15 și orele 17). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei (orele 
20), (sala Victoria) : Veselie la 174 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat : 
AII Baba șl cel 40 de acrobațl (orele 
20).

Laleaua neagră — film pentru e«an 
panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Merii sălbatici : Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Casa Ricordi : 
Capitol (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15). 
Grivița (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20). Fernand cow-boy : Lu
ceafărul (completare Comori de artă 
românească — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Feroviar (completare 
Albinele și oamenii — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Melodia (comple
tare Comori de artă românească — 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Stadio
nul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
completare Comori de artă româ
nească — orele 20), Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — com
pletare Comori de artă românească
— orele 20). Copiii minune : Carpați 
(10; 12; 14; 16). Neamul Șoimăreștilor
— cinemascop (ambele serii) : Bucu
rești (completare Șopîrle — 9,30; 
12,30; 17,30; 20,30), Tomis (completare 
Șopîrle — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30).
ianoșik — cinemascop (ambele serii) : 
Festival (completare 1 Mai 1965 — 9; 
12,45; 16,45; 20,30; la grădină — Pasa
jul Eforie — orele 19,45), Excelsior- 
(10,30; 15,30; 19,30), Aurora (comple
tare 1 Mai 1965 — 9,45; 13,15; 16,45;
20.15) . Pe urmele lui Ahmed : Victo
ria (completare Scoarțe populare — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Vieți uscate: 
Central (10,30; 1.2,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30),  Crîngași (16; 18,15; 20,30).
Hanka : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Giuleștl (14; 16,15; 18,30; 
20,45), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 20), Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Gaudeamus igitur: Union 
(completare 1 Mai 1965 — 16; 18,15;
20.30) , Unirea (completare Celule ame
țite — 16; 18,15; la grădină — orele 
20). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Doi băieți ca 
pîinea caldă ; Celule amețite : Doina 
(11,30; 13,45; 16.30; 18,30; 20,30). Festival 
Chaplin — Sport nr. 2/1965 : Timpuri 
Noi (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Legea și forța : Cultural (completare 
Expediție în pod — 15,30; 18; 20,30). 
Joe Limonadă — cinemascop: înfrăți
rea între popoare (10,30; 15,45; 18;
20.15) , Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30; 
la grădină — orele 20). Unde ești 
acum, Maxim ? — cinemascop : Dacia 
(completare Dincolo de cercul polar — 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45). Fata 
în doliu : Buzești (15; 17: 19), Miorița 
(completare Palmira — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cronica unui bufon : 
Flacăra (completare Pionieria nr. 
2/1965 — 10; 16; 18; 20). La patru pași 
de infinit : Vitan (16; 18; 20). Titanic 
vals : Munca (completare Petrică și 
încă cineva — 16; 18,15; 20,30). Regina 
cîntecelor • Popular (10,30; 15,30; 18;
20.30) . Scaramouche : cinemascop :
Arta (completare Sport nr. 2/1965 — 
11; 15,30; 18; 20,30; la grădină — orele 
20), Volga (completare 1 Mai 1965 — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Parisul 
vesel : Moșilor (completare Călătorie 
imaginară — 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — orele 20). Micul pescar — 
cinemascop : Cosmos (16; 18; 20). 
Cauze drepte —* cinemascop : Viito
rul (15,30; 18, 20,30). Mofturi 1900 : 
Colentlna (completare Ultimul rol — 
16; 18,15: 20,30. la grădină — orele 20). 
Pădurea spînzuraților — cinemascop 
(ambele serii) : Floreasca (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 10,30; 16; 19,30). 
Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Rahova (15,30; 19,15; la 
grădină — orele 20). Rachetele nu tre
buie să decoleze — cinemascop : Mo
dern (completare Țărmul ospitalier — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Două 
etaje de fericire : Progresul (15; 17; 
19; 21). Spărgătorul — cinemascop : 
Lira (15,30; 18; 20,30). Animalele :
Drumul Sării (completare Pionieria 
nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30), Ferentari 
(completare Cum am crescut sănătos
— 16; 18,15; 20.30). Nu te atinge de fe
ricire : Cotroceni (completare Sport 
nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30), Grădina 
„Tomis* (Calea Văcărești nr. 21 —■ 
orele 20). Djura — cinemascop : Pacea 
(16; 18; 20). Cu bicicleta spre Lună: 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie 
nr. 196 — orele 20). Comoara din lacul 
de argint — cinemascop ; Oameni la 
înălțime : Grădina „Vitan" (Calea 
Dudești — orele 19,45). Viață particu
lară (completare România pe meri
dianele lumii) • Grădina „Progresul- 
parc“ (Str. 11 Iunie — orele 20,30). 
încurcătură blestemată : Grădina 
„Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118 — 
orele 20,30). Roșu și negru (ambele 
serii) : Grădina „Buzești" (Str. Bu
zești nr. 9-H — orele 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

călduroasă, cu cer variabil, mai 
mult noros. Au căzut averse lo
cale de ploaie în Transilvania și 
Moldova. Temperatura aerului ' 
ora 14 era cuprinsă între 14 grâu 
la Sulina și 29 grade la Calafat. 
In București : Vremea s-a menți
nut călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult noros. Temperatura a 
fost de 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 mai. In țară : Vreme 
în general călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult noros în Banat, 
Ardeal și nordul Moldovei, unde 
vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse. In rest va 
ploua izolat. Vîntul va sufla potri
vit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura se menține 
ridicată. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. In Bucu
rești : Vreme în general căl
duroasă, cu cerul variabil. Tem
peratura aerului se menține ridi
cată.
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MĂSURI IMPORTANTE

PENTRU CREȘTEREA

PRODUCȚIEI AGRICOLE

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Marii Britanii la București 

Cuvmtârile rostite

(Urmare din pag. I-a)

Prețurile pe care le acordă statul, 
pentru produsele agricole contractate 
sau achiziționate, sînt avantajoase și 
stimulatorii, ele aduc venituri însem
nate cooperativelor agricole, mem
brilor lor și celorlalți producători. In 
cazul cîtorva produse — lapte, car
tofi, struguri din vii hibride și țuică 
— menționate în Hotărîre, a apărut 
însă necesitatea de a se aduce unele 
corective la aceste prețuri, pentru a 
se asigura rentabilizarea corespun
zătoare. Astfel, începînd de la 
17 mai a.c. prețul de cumpărare a 
laptelui de vacă de la producători — 
cooperative agricole, membrii aces
tora și crescătorii individuali — se 
majorează de la 1,34 lei litrul (cu 
grăsime de 3,5 la sută) la 1,75 lei, a- 
dică cu circa 31 la sută, iar al celui 
de oaie — cu 23 la sută ; pentru un 
conținut de grăsime mai mare decît 
cel prevăzut, prețul laptelui va fi 
în mod corespunzător majorat. Ca 
urmare a acestor sporuri, coopera
tivele agricole de producție și mem
brii lor, producătorii individuali 
vor realiza în cursul acestui an la 
livrările de lapte către fondul cen
tral de stat venituri suplimentare 
de circa 280 milioane lei.

Producătorii care contractează 
lapte vor putea cumpăra, la prețuri 
de vînzare cu amănuntul, pînă la 
40 kg furaje concentrate pentru fie-, 
care hectolitru de lapte sau pentru 
produsele lactate predate ca echiva
lență ; de asemenea, ei vor putea 
primi în condiții avantajoase lapte 
smîntînit și zer — produse necesare 
completării hranei animalelor ti
nere. Un mare avantaj pentru cres
cătorii de animale care contractează 
vînzarea de lapte și produse lactate 
este acordarea de avansuri în bani, 
fără dobîndă, ce se pot ridica pînă 
la 45 la sută din valoarea producției 
anuale contractate. Pentru cumpă
rarea de vaci, juninci și vițele, cres
cătorii de animale cu gospodărie in
dividuală din zonele de deal și 
munte, care contractează lapte cu 
statul și au asigurate condițiile de 
adăpostire și furajare, vor putea 
obține credite — de asemenea fără 
dobîndă — pe termen de pînă la 
4 ani.

Și crescătorilor de animale pentru 
carne . recenta Hotărîre le asigură 
noi avantaje. Astfel, se prevede îm
bunătățirea condițiilor de recepțio- 
nare a animalelor cumpărate de la 
producătorii' agricoli — inăsură pe 
baza căreia aceștia vor realiza la 
cantitățile prevăzute pentru acest an 
venituri în plus de circa 81 milioane 
lei; acestei sume i se adaugă încă 30 
de milioane, veniturile suplimentare 
ce le vor obține, pe baza prevederi
lor aceleiași Hotărîri, producătorii 
care vor livra porci grași ; ei vor 
primi un spor de preț, față de cel 
actual, de 1,50 lei pentru fiecare kg 
greutate la porcii ce depășesc 130 
kg viu.

Stimulente importante prevede 
Hotărîrea și pentru producătorii de 
cartofi ■— produs care asigură ma
terie primă pentru pîine, spirt și 
amidon și constituie unul din ali
mentele principale ale populației, 
începînd cu recolta anului 1965, pre
țurile de contractare a cartofilor de 
toamnă se majorează la soiurile su
perioare de la 0,65 lei la 0,75 lei 
kg, iar la cele comune și la ames
tecurile de soiuri, de la 0,45 la 0,60 
lei kilogramul. Numai din recolta 
anului 1965 cooperativele agricole, 
membrii acestora și producătorii in
dividuali care valorifică cartofi pen
tru fondul central vor putea realiza, 
pe această bază, venituri în plus de 
circa 67 milioane lei. Statul socialist 
creează producătorilor de cartofi și 
alte avantaje. Astfel, cooperativelor 
agricole din zonele de producție fa
vorabile culturii cartofilor, care con
tractează cu unitățile comerțului so
cialist o mare parte din producția 
de cartofi obținută, li se vor vinde 
porumb la preț de stat; producă
torilor de cartofi li se vor pune, de 
asemenea, la îndemînă mijloace su
plimentare de a obține producții 
ridicate la hectar prin repartizarea 
unor cantități mai mari de îngră
șăminte chimice.

Venituri sporite vor realiza, pe 
baza majorării prețurilor de con
tractare, și producătorii de țuică; 
aceștia primesc pentru fiecare litru 
contractat un spor de 3 lei. De ase
menea, producătorii de struguri din 
viile hibride vor încasa pentru can
titățile contractate din recolta aces
tui an 1,15 lei pe kg, față de 0,80 
lei cît li s-a plătit pînă acum.

Corectivele aduse prețurilor de 
cumpărare la unele produse agri
cole în vederea creșterii rentabili
tății constituie un important sprijin 
economic dat țărănimii.

Aplicarea prevederilor Hotărîrii 
asigură cooperativelor agricole de 
producție, membrilor acestora și 
producătorilor individuali substan
țiale sporuri de venituri — însu- 
mînd circa 625 milioane lei. Aceasta 
va da, incontestabil, bune rezultate.

Țărănimea trebuie să-și concen
treze eforturile spre creșterea con
tinuă a producției și productivității 
muncii în agricultură, pentru apli
carea consecventă, pe scară largă, a 
celor mai avansate metode de culti
vare a pămîntului și de creștere a 
animalelor, de organizare a muncii, 
pentru tot mai buna gospodărire a 
mijloacelor de care dispune, pentru 
sporirea fondului obștesc — aceasta 
este sursa sigură și permanentă de 
ridicare a veniturilor, a bunei stări 
a țăranilor.

Partidul și statul creează necon
tenit noi posibilități pentru crește
rea producției agricole, pentru dez
voltarea și consolidarea economică 
și organizatorică a cooperativelor 
agricole și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al țărăni
mii. In acest scop se va aplica în 
continuare un program complex de 
măsuri privind înzestrarea agricul
turii cu noi mașini și utilaje, ex
tinderea chimizării — ca urmare a 
sporirii considerabile a cantităților 
de îngrășăminte, intensificarea 
lucrărilor de îndiguiri, desecări și 
amenajări în vederea lărgirii su
prafețelor irigate și altele. Toate a- 
ceste măsuri vor fi supuse dezbate
rii Congresului al IV-lea al parti
dului, care va lua hotărîri de im
portanță esențială pentru dezvolta
rea întregii economii, creșterea bu
năstării poporului și înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Luînd măsurile arătate pentru 
majorarea prețurilor de cumpăra
re a unor produse de la producă
torii agricoli, statul suportă din 
bugetul său o parte importantă din 
aceste cheltuieli. Astfel, sumele alo
cate pentru majorarea prețului de 
cumpărare a porcilor grași, a car
tofilor și a altor produse vor fi 
acoperite prin alocații de la buge
tul de stat sau prin reducerea acu
mulărilor de la organizațiile co
merciale. în același timp, o parte a 
acestor cheltuieli va fi acoperită 
prin sporuri la prețurile de desface
re cu amănuntul la unele bunuri de 
consum — unt, smîntînă, brînze
turi, spirt sanitar și spirt rafinat, 
la unele sortimente de vinuri. In 
ce privește laptele la bidon și lap
tele praf, principalele sortimente de 
iaurt, unele sorturi de brînzeturi, 
carnea de bovine și porcine, țuica 
— toate aceste produse rămîn în 
comerț cu prețuri neschimbate.

Cheltuielile suplimentare pe care 
le va face populația pentru aprovi
zionarea cu produsele agroalimenta- 
re ale căror prețuri au fost majo
rate vor fi parțial compensate prin 
ieftinirea — pe baza unei Hotărîri 
a Consiliului de Miniștri publicată 
tot duminică în presă — a unor bu
nuri de consum trebuincioase popu
lației, între care diferite sorturi de 
mobilă, articole textile, ceasornice 
etc, precum și a tarifelor la unele 
prestări de servicii începînd dîn ziua 
de 17 mai a.c.

Fără îndoială oamenii muncii de 
la orașe, întregul popor vor primi 
cu deplină aprobare toate aceste 
măsuri, care — așa cum a dove
dit-o experiența de pînă acum — 
vor avea efecte deosebit de pozi
tive. Este un fapt verificat de via
ță că atunci cînd piața este îmbel
șugată, cînd ea dispune de cantități 
îndestulătoare de produse, se creea
ză condiții trainice nu numai pen
tru o bună aprovizionare a popu
lației, ci și pentru reducerea prețu
rilor de desfacere.

Populația țării simte nemijlocit, 
în propriul său trai, progresele în
semnate obținute în sporirea canti
tăților de produse agroalimentare 
puse în vînzare. Anul trecut, de 
pildă, vînzările principalelor măr
furi alimentare au sporit, față de 
1963, cu 9,1 la sută la carne, cu 12 
la sută la lapte, cu 17 la sută la unt, 
cu 12,8 la sută la brînzeturi, cu 6,9 
la sută la zahăr, cu 9,9 la sută la 
ulei etc. Unitățile comerțului de 
stat și cooperatist sînt tot mai bine 
aprovizionate, alimentația publică, 
piața sînt mai îmbelșugate. Măsu
rile înscrise în recenta Hotărîre au 
fost luate tocmai în vederea obți
nerii de noi progrese pe această li
nie, a satisfacerii cerințelor sporite 
ale populației în continuă creștere, 
îndeosebi a celei orășenești, și a al
tor nevoi • ale economiei naționale. 
Este neîndoios că ele își vor arăta 
din plin roadele, vor influența în 
bine viața de fiecare zi a întregii 
populații, așa cum și-au arătat întot
deauna roadele toate măsurile luate 
de partid și guvern. Cu doi ani în 
urmă, precum se știe, au fost ma
jorate prețurile la carne pentru a 
stimula pe producători să crească 
și să vîndă statului mai multe ani
male. Rezultatele acestei măsuri sînt 
acum evidente : așa cum constată 
nemijlocit fiecare cetățean, în com
parație cu anii din urmă, aprovizio
narea cu carne s-a îmbunătățit.

Sporirea an de an a producției 
agricole și îmbunătățirea pe această 
bază a aprovizionării cu produse 
agroalimentare se înscriu ca succese 
de seamă, alături de celelalte rea
lizări obținute de poporul nostru, în 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare susținută a întregii eco
nomii și de ridicare a bunăstării po
porului. Măsurile preconizate de 
recenta Hotărîre dau un nou im
puls luptei pentru creșterea pro
ducției agricole într-un ritm și mai 
înalt, corespunzător cerințelor spo
rite ale populației, necesității de a 
asigura muncitorilor, țăranilor, în
tregului popor un trai tot mai îm
belșugat.

întîmpinînd cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mân — eveniment de însemnătate 
istorică în viața partidului și a în
tregii țări — oamenii muncii de la 
orașe și sate desfășoară o activitate 
însuflețită, creatoare, manifestîn- 
du-și prin fapte hotărîrea de a pune 
temelie unor noi și tot mai bogate 
realizări în înfăptuirea politicii 
partidului, în înflorirea continuă a 
patriei socialiste.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul Marii Britanii, după 
ce a transmis președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Române bunele 
urări ale M.S. Regina Elisabeta a 
Il-a pentru bunăstarea și prosperi
tatea R. P. Române, a spus, printre 
altele, că îi face o mare plăcere să 
constate că relațiile dintre cele două 
țări s-au îmbunătățit în mod conti
nuu, aceasta găsindu-și expresie în 
legăturile comerciale și culturale 
care au crescut constant în impor
tanță spre avantajul ambelor părți. 
Dezvoltarea acestor activități, a ară
tat Leslie Charles Glass, este o bază 
fermă pentru înțelegerea între gu
verne și popoare.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, a mulțumit noului 
ambasador al Marii Britanii pentru 
urările adresate R. P. Române și s-a 
declarat de acord eu aprecierea a- 
cestuia că relațiile dintre cele două 
țări s-au îmbunătățit în mod con
tinuu.

La București

Congresul unui 
internaționale a

Luni au început la București lu
crările Congresului Comitetului nr. 4 
„Protecție și relee" al Conferinței 
internaționale a marilor rețele elec
trice (C.I.G.R.E.). Aceasta este cea 
mai mare organizație internațională 
cu caracter tehnico-științific care se 
preocupă de problemele de electro- 
energetică și electrotehnică.

La lucrări, care vor dura pînă la 
25 mai, iau parte numeroși specia
liști din Anglia, Australia, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Franța, R.F. Germană, Ita
lia, Irlanda, Iugoslavia, Norvegia, 
Olanda, Polonia, România, Suedia 
și U.R.S.S.

Recital
în studioul de concerte al Radio- 

televiziunii a avut loc luni seara un 
recital organizat de Comitetul de 
radiodifuziune și televiziune și Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Română 
cu prilejul aniversării a 85 de ani 
de la nașterea maestrului Tudor 
Arghezi. Recitalul a fost deschis de 
Ion Pas, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor. Primit cu deosebită căl
dură de asistență, a luat cuvîntul 
acad. Tudor Arghezi.

La începutul recitalului, publicul 
a ascultat versuri ale maestrului

Compania „Theâtre de France" 
a sosit in Capitală

Luni seara a sosit în Capitală 
Compania „Theâtre de France", 
condusă de Madeleine Renaud și 
Jean Louis Barrault. în cadrul tur
neului în țara noastră artiștii fran
cezi vor prezenta în Sala Palatului 
R. P. Române patru spectacole cu 
piesele „Nunta lui Figaro" de 
Beaumarchais și „Rinocerii" de Eu
gen Ionescu.

La sosire pe aeroportul Băneasa,

La Muzeul Satului
Foto : Agerpres

Guvernul român, a spus președin
tele Consiliului de Stat, militând 
pentru promovarea -unor relații nor
male cu toate statele, bazate pe res
pectarea independenței, suveranității 
naționale și egalității în drepturi — 
va căuta și în viitor să dezvolte le
găturile dintre cele două țări.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, a avut o convorbire cu 
ambasadorul Marii Britanii, Leslie 
Charles Glass.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat parte 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul Marii Britanii a fost 
însoțit de Robert Brash, prim-secre- 
tar al ambasadei, col. W. D. M. Webb, 
atașatul militar și naval, și de alți 
colaboratori ai ambasadei.

(Agerpres)

comitet al Conferinței
marilor rețele electrice

Lucrările congresului au fost 
deschise de ing. Charles Dietsch, 
președintele comitetului, după care 
ing. Adrian Georgescu, secretar ge
neral al Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, președintele Co
mitetului național român C.I.G.R.E., 
a rostit un cuvînt de salut.

în ședințele de lucru vor fi dis
cutate, pe bază de rapoarte, cele 
mai potrivite soluții de adoptat în 
folosirea tranzistorilor la releele de 
protecție, metodele de depistare și 
înregistrare rapidă a avariilor în 
sistemele energetice, precum șl alte 
probleme de specialitate.

(Agerpres)

Arghezi
imprimate pe bandă de magnetofon 
în lectura autorului. A urmat un 
program de recitări din opera poe
tului și cîntece pe versuri de Tudor 
Arghezi, în interpretarea unor ar
tiști ai teatrelor bucureștene. La 
începutul celei de-a doua părți a 
recitalului s-au transmis, imprima
te pe bandă, saluturile poeților Sal
vatore Quasimodo, Iannis Ritsos, Ra
fael Alberti, adresate lui Tudor Ar
ghezi prin intermediul Radiotelevi- 
ziunii Române.

(Agerpres)

în întâmpinarea artiștilor francezi 
se aflau reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ministerului Afacerilor Externe, Ofi
ciului de spectacole și turnee artisti
ce, oameni de teatru și alți oameni 
de cultură.

Au fost j prezenți ambasadorul 
Franței la București, Jean Louis 
Pons, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Oamenii muncii despre noile prevederi 
privind îmbunătățirea regimului 
de valorificare a produselor agricole
(Urmare din pag. I-a)

Cooperativa agricolă de producție 
Bucov fiind în apropierea orașului 
Ploiești a extins mult cultura legu
melor și a dezvoltat fermele de vaci 
cu lapte. Prevederile cuprinse în 
Hotărîre care se referă la îmbună
tățirea sistemului de contractare la 
legume au trezit un viu interes în 
rîndul cooperatorilor din Bucov. 
Iată ce a declarat tov. IOANA STĂ- 
NESCU, șefă de echipă :

— Hotărîrea prevede că coope
rativele pot încheia și contracte 
cu cantinele, restaurantele. Acest 
lucru este foarte important după 
părerea mea. La numai două ore, 
legumele recoltate de noi pot a- 
junge direct la consumatori în 
stare proaspătă.

★

Și oamenii muncii de la orașe își 
exprimă deplina aprobare față de 
prevederile Hotărîrii.

în cursul unei discuții cu tovarășii 
săi de muncă, prim-topitorul loan 
Cetățean II, de la Combinatul chi- 
mico-metalurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Baia Mare spunea :

— îmi aduc aminte de Hotă
rîrea partidului nostru în le
gătură cu așezarea mai corectă a 
prețurilor la carne și preparatele 
de carne. Acum fiecare dintre noi 
constată că în urma măririi co
interesării producătorilor, piața și 
magazinele de desfacere sînt mai 
bine aprovizionate cu carne com

Noua ca«â do culturâ a «indicatelor din Bacău Foto : R. Co»tln

Premiera noului film românesc SOS ir 6 3 președintelui Sesiunii 
„Merii sălbatici Adunării Generale a 0. N. U.

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc luni seara 
premiera noului film românesc 
„Merii sălbatici", realizat de regizo
rul Alecu Croitoru, după un scena
riu semnat de Vasile Rebreanu. 
Imaginea aparține operatorului 
Octavian Basti, iar muzica este sem
nată de Liviu Glodeanu. în distri
buție : Dana Comnea, Ștefan Ciubo- 
tărașu, Silviu Stănculescu, Emanoil 
Petruț, Toma Dimitriu, Draga Ol- 
teanu și alții. (Agerpres)

SOSIREA MINISTRULUI 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR 

DIN INDONEZIA

La invitația Ministerului învăță
mîntului, a sosit în Capitală S. Tha- 
jep, ministrul învățămîntului supe
rior din Indonezia, însoțit de prof. 
N. Widjojo, decanul facultății de 
economie din cadrul Universității 
din Djakarta.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost întîmpinați de Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și de studenți indonezieni care 
învață în instituții de învățămînt 
superior din țara noastră.

Au fost prezenți Wisnu, însărci
natul cu afaceri ad-interim al In
doneziei în R. P. Română, și alți 
reprezentanți ai ambasadei.

★

în cursul zilei de luni, oaspeții 
au fost primiți de Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului. în aceeași 
zi, ei au vizitat institutele de petrol, 
gaze și geologie, de medicină și far
macie, de științe economice, com
plexul social-studențesc din cartie
rul Grozăvești, spitalul de urgență 
„I. C. Frimu" și Institutul de ge
riatrie al Academiei R. P. Române.

★
Seara, ministrul învățămîntului a 

oferit la Casa Universitarilor un 
dineu în cinstea oaspeților.

parativ cu situația dinainte. Nu 
mă îndoiesc că așa se va întîmpla 
și acum. De altfel, majorarea pre
țului de vînzare la unele produse 
se compensează în parte cu re
ducerea de prețuri la unele bu
nuri de consum și servicii. Dar 
lucrul principal este că măsurile 
luate vor duce la creșterea pro
ducției agricole, la o mai bună a- 
provizionare a orașelor.

Piața Mihai Viteazu din Cluj este, 
mai ales duminica dimineață, un loc 
de întîlnire între producători și con
sumatori. Duminica aceasta în timpul 
tranzacțiilor, oamenii muncii co
mentau prevederile Hotărîrii parti
dului și guvernului. învățătorul 
GRIGORE CUBLEȘAN spunea :

— Hotărîrile partidului și guver
nului vin să stimuleze creșterea 
producției agricole prin majora
rea unor prețuri de contractare. 
Asta este și în folosul orășenilor 
pentru că va crește cantitatea de 
produse. Statul suportă în bună 
măsură diferențele de prețuri dar 
noi vedem cu toții că bugetul sta
tului este folosit pentru continua 
înflorire a țării. De aceea, o parte 
din cheltuieli o vor suporta cum
părătorii. Paralel, Hotărîrea pri
vind reducerea prețurilor unor 
produse industriale de larg con
sum și prestări de servicii adu
ce populației economii anuale 
de 183 milioane lei. Noi ne-am 
dat seama de-a lungul anilor că

La 17 mai a sosit în Capitală 
Alex Quaison Sackey, președintele 
celei de-a XlX-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care, împreună 
cu soția, va face o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului afa
cerilor externe al R. P. Române, 
Corneliu Mănescu. ■

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Voi- 
nea Marinescu, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale, Adrian

INFORMAȚII
ÎN AJUNUL DESCHIDERII 

EXPOZIȚIEI TEHNICE 
A R. F. GERMANE

Cu prilejul deschiderii la Bucu
rești a Expoziției tehnice a R. F. 
Germane, luni după-amiază a sosit 
în Capitală dr. Rolf Lahr, secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F. Germane.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întâmpinat de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Cîmpeanu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț a R.P. Române, 
și de alte persoane oficiale. Au fost 
de față York von Wartenburg, șeful 
Reprezentanței Comerciale a R. F. 
Germane la București, precum și 
membrii oonducerii Expoziției teh
nice a R.F. Germane.

★
Luni, în ajunul deschiderii Expo

ziției tehnice a R. F. Germane, a avut 
loc o conferință de presă consacra
tă acestui eveniment. Participanții la 
conferință — reprezentanți ai presei 
centrale și de specialitate, ai Radio- 
televiziunii, Agenției Române de pre
să, precum și ziariști străini, au fost 
salutați de dr. H. J. Reuther, preșe
dintele comitetului de organizare, 
care a vorbit apoi despre expoziție, 
prezentând caracteristicile ei și mani
festările ce vor avea loc cu acest 
prilej. El a relevat totodată contri
buția pe care o poate aduce expozi

hotărîrile partidului sînt bine 
chibzuite, urmăresc dezvoltarea 
continuă a economiei țării și, pe 
această bază, creșterea nivelului 
de trai al populației.

■ir

Pe tov. VALENTINA MIHALCEA, 
gospodină din Capitală, reporterul 
nostru a întîlnlt-o la piață :

— După cum vedeți, am venit 
în piață după cumpărături; mi-am 
umplut sacoșa. Am plecat grăbită 
de acasă și n-am aflat despre 
Hotărîre. Acum tocmai terminam 
de citit ziarul cumpărat pe drum. 
Primul lucru la care m-am gîndit, 
dat fiind și „mediul" înconju
rător, a fost că vom avea mai 
multe produse agroalimentare. Și 
dacă se va produce mai mult, 
piața va fi mai bine aprovizio
nată și se vor crea condiții priel
nice și pentru ieftinirea produ
selor. Sînt conyinsă că măsu
rile stimulatorii pentru dezvol
tarea agriculturii, chiar dacă 
pentru moment cer o con
tribuție și din partea consumato
rilor, vor determina o viitoare 
creștere a nivelului de trai. 
Remarc grija partidului și guver
nului de a lăsa neschimbate pre
țurile la o serie de articole de 
mare Consum ca laptele și iaur
tul.

Cuvinte de aprobare față de poli
tica partidului de stimulare a crește
rii producției agricole și de mai buna 
aprovizionare a populației au expri
mat numeroși alți oameni ai muncii 
de la orașe și sate. Ei s-au arătat 
hotărîți să muncească tot mai bine 
pentru traducerea în viață a liniei 
politice a partidului, pentru dezvol
tarea economică și înflorirea conti
nuă a țării.

Dimitriu, ministrul justiției, Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere, Traian 
Ionașcu, președintele Asociației pen
tru Națiunile Unite, și alte persoane 
oficiale.

A fost de față E. K. Dadzie, am
basadorul Republicii Ghana în R. P. 
Română, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ția la promovarea relațiilor econo
mice dintre R. P. Română și R. F. 
Germană.

SEARĂ CULTURALA 
DEDICATĂ URUGUAYULUI

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat luni seara, Ia Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, o seară cul
turală dedicată Uruguayului. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Române. în continuare, 
actori ai teatrelor .bucureștene au 
susținut Un recital de poezie uru- 
guayană.

A fost de față Jose Pedro Bastar- 
rica Magarinos, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uruguayului la 
București.

★

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
Consiliului municipal al orașului 
Copenhaga, condusă de Henry Stjern- 
quist, președintele Consiliului, care 
ne-a vizitat țara la invitația Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei și a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost salutați de Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, de reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. A fost de față Viggo 
Christensen, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei în R. P. 
Română. (Agerpres)

Angajamente

în întrecerea socialistă

COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA
(Urmare din pag. I-a)

Printre măsurile tehnico-organiza- 
torice luate în scopul îndeplinirii 
angajamentelor se numără : asigu
rarea unei calități constante a coc
sului și a aglomeratului ; respecta
rea rețetelor de încărcare a furna
lelor ; ridicarea temperaturii aeru- 
rului insuflat ; menținerea unei in
tensități optime de ardere; asimi
larea tehnologiei de elaborare a oțe
lului prin insuflare de oxigen ; re
ducerea timpului de reparație la 
cald și la rece a cuptoarelor ; per
fecționarea încălzirii oțelului în cup
toarele adînci de la laminoare ; or
ganizarea mai bună a cursurilor de 
calificare, ridicarea calificării și spe
cializării muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor.

Colectivul combinatului își expri
mă convingerea că, așa cum el s-a 
angajat să respecte disciplina con
tractuală prin livrarea ritmică a la
minatelor solicitate de beneficiari, 
va primi la rîndul său din partea 
minerilor de la Ghelar și Teliuc, a 
celor din Valea Jiului care îi tri
mit cărbune cocsificabil și a tuturor 
colaboratorilor săi, sprijinul nece
sar, concretizat în asigurarea la 
timp și de bună calitate a materii
lor prime, materialelor și utilajelor 
de care are nevoie. în același timp, 
oamenii muncii din combinatul hu- 
nedorean adresează muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din cele
lalte centre siderurgice ale țării 
chemarea înflăcărată de a obține cu 
toții, în cinstea Congresului parti
dului, noi și strălucite victorii în 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan ce le revin pe ultimul an 
al șesenalului, în desăvîrșirea con
struirii socialismului în patria noas
tră.
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BOLIVIA

AGRAVAREA
CRIZEI POLITICE

• Vie reacție după 
expulzarea fostului 
vicepreședinte

e Convocarea urgen
tă a cabinetului

LA PAZ 17 (Agerpres). — Mă
surile luate împotriva fostului vice
președinte al Boliviei, Juan Lechin, 
lider al sindicatului minerilor, au 
provocat o reacție vie în rîndul 
muncitorilor și studenților care au 
cerut declararea unei greve gene
rale. După cum s-a mai anunțat, 
Juan Lechin a fost arestat sîmbătă 
și apoi expulzat din țară. în pre
zent, el se află în Paraguay. Mi
nistrul de interne bolivian, Oscar 
Quiroga Teran, referindu-se la mo
tivele arestării și expulzării lui 
Lechin, a afirmat că acesta a fost 
implicat în „activități subversive".

Centrala sindicală boliviană a a- 
nunțat că va organiza o se
rie de demonstrații de protest în 
capitala țării. Posturile de radio ale 
centrelor miniere Catavi și Siglo XX 
au comunicat că membrii miliției 
miniere au fost puși în stare de 
alarmă și sînt gata să se opună ori
cărei intervenții din partea forțe
lor armate regulate. Partidele po
litice boliviene critică, de aseme
nea, măsurile luate împotriva lui 
Lechin. Președintele juntei militare 
de guvernămînt, generalul Rene 
Barrientos, a convocat o ședință ur
gentă a cabinetului și, după cum 
scriu agențiile de presă, se așteap
tă decretarea stării excepționale. 
Agenția France Presse relatează că 
junta militară din Bolivia trece prin 
cea mai gravă criză de la venirea 
sa la putere.

Alte explozii la Bien Hoa
SAIGON 17 (Agerpres). — Luni, 

la baza americană de la Bien Hoa, 
situată la numai 15 mile sud de 
Saigon, au explodat pe neașteptate 
alte bombe, aflate sub dărîmăturile 
provocate de exploziile în serie de 
duminică. Imediat, o echipă de ex- 
perți americani a început operațiunile 
de depistare a bombelor încă ne
explodate. întregul personal al ba
zei a fost evacuat la o mare dis
tanță. Generalul american Joseph 
Moore, comandantul forțelor aeriene 
americane în Vietnamul de sud, a 
făcut cunoscut luni bilanțul explo
ziilor de duminică. 26 de americani 
și 4 sud-vietnamezi au 
103 au fost răniți, 22 de 
fost complet distruse, 
continuă.

fost uciși, 
avioane au 
Cercetările

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

în capitala S.U.A. a avut loc o dis
cuție publică cu participarea mai 
multor profesori universitari de 
seamă în legătură cu problema Viet-

I

Negocierile tarifare occidentale

Dezbateri 
în problema Adenului

NEW YORK 17 (Agerpres). — In 
Comitetul special O.N.U. pentru exa
minarea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale au fost reluate dezbaterile cu 
privire la situația din Aden și cele
lalte protectorate britanice din Fe
derația Arabiei de sud. Comitetul se 
va pronunța în legătură cu proiectul 
de rezoluție, prezentat de 11 țări, 
chemînd Marea Britanie să convoa
ce o conferință a reprezentanților 
tuturor tendințelor politice care să 
hotărască asupra constituției și ți
nerii de alegeri. Marea Britanie este 
chemată, de asemenea, să acorde in
dependența Adenului și celorlalte 
protectorate și să lichideze baza sa 
militară din Aden.

namului. McGeorge Bundy, consi
lier special al președintelui Johnson 
pentru problemele securității națio
nale, care urma să ia cuvîntul, a 
renunțat în ultimul moment la par
ticiparea sa, trimițînd o declarație 
conferinței. Discuția, care a atras un 
numeros public, printre care mai 
multe sute de studenți, a prilejuit 
din partea unor reprezentanți ai 
vieții publice americane critici as
pre la adresa politicii guvernului 
S.U.A. în Vietnam.

Profesorul J. Morgenthau, din 
Chicago, a declarat că războiul din 
Vietnam este un conflict pur in
tern și că imixtiunea Statelor Unite 
îi înstrăinează toate simpatiile po
poarelor Asiei.

Potrivit relatărilor presei ameri
cane, foarte puțini din cei care au 
luat cuvîntul la dezbateri au spri
jinit punctul de vedere al guvernu
lui american. Dezbaterile au fost 
retransmise prin radio și televi
ziune în peste 100 de universități 
din Statele Unite.

★
HANOI 17 (Agerpres). — Șeful 

misiunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei -in
ternaționale de supraveghere și con
trol din Vietnam un protest energic 
împotriva unor noi încălcări de că
tre S.U.A. a suveranității și secu
rității R. D. Vietnam. La 16 și 
17 mai, reactoare de recunoaștere 
ale S.U.A. au pătruns în repetate 
rînduri în scopuri de spionaj în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam.

DISPUTE
ÎN PERSPECTIVĂ

GENEVA 17 (Agerpres). — Comu
nitatea economică vest-europeană 
(C.E.E.), precum și Statele Unite, 
Marea Britanie, Japonia, Canada, 
Australia și Argentina au depus luni 
la secretariatul GATT propunerile 
lor de reducere a tarifelor vamale la 
cereale pentru tratativele în cadrul 
„rundei Kennedy".

Se crede că propunerile C.E.E. ur
măresc consolidarea agriculturii pro
prii și fixarea unui preț mondial 
care să fie ceva mai ridicat decît 
prețul de pe piața americană a ce
realelor. Amănunte în legătură cu 
celelalte propuneri nu au fost date. 
Ele vor forma baza tratativelor, care 
se așteaptă să dureze mai multe luni. 
Adevăratele negocieri, scrie agenția 
A.P., nu vor începe însă mai devreme 
de mijlocul lunii iunie, pentru ca 
țările interesate să aibă timp să stu
dieze propunerile făcute. Agenția a- 
rată că nici una dintre țările care au 
făcut oferte nu ascunde că, în fapt, 
există încă un cîmp larg de dispută 
în problemele agricole în cadrul „run
dei Kennedy", îndeosebi între „cei 
șase" și Statele Unite.

Consultări pentru formarea
unui nou guvern sudanez

CORESPONDENȚE DIN:
—

LONDRA

DEPLASĂRI
In defavoarea
LABURIȘTILOR
Instabilitatea balanței politice — con

secință a îngustei majorități parlamentare 
laburiste — a fost confirmată, dacă nu 
chiar accentuată, de rezultatele finale 
ale alegerilor municipale de săpfămina 
trecută. Laburiștii au pierdut peste 550 
de locuri de consilieri, liberalii — 
peste 250, în timp ce conservatorii au 
cîșfigat peste 850 de locuri. Deși 
alegerile locale au altă greutate decît 
alegerile generale, presa apreciază că 
deplasarea de voturi este prea mare 
pentru a nu avea și o anumită sem
nificație națională ; „Times" scrie că 
„rezultatele alegerilor locale corespund 
tendinței pe scară națională”.

Adversarii au propriile lor interpretări. 
Conservatorii, care văd în voturile obți
nute un triumf, pretind că alegătorii și-ar 
fi exprimat neîncrederea față de cele 
200 de zile de guvernare laburistă. 
Laburiștii subliniază că ei continuă să fie 
larg reprezentați în consiliile municipale

și mențin controlul în multe din marile 
orașe. George Brown, ministrul econo
miei, a declarat că ar fi vorba doar de 
un „avertisment" pentru partidul labu
rist,. în timp ce conservatorii și ziarele 
lor susțin că de fapt ar fi vorba de o 
înfrîngere de proporții ce nu pot fi 
ignorate. „Sunday Telegraph" scrie că 
este „o mare dare înapoi, comparabilă 
cu cea din alegerile municipale din 
1949, care a premers declinului și că
derii guvernului Attlee". Cunoscutul in
stitut Gallup arată că, în urma sondaje
lor făcute, numai 56 la sută din cei în
trebați s-au declarat satisfăcuți cu Harold 
Willson ca prim ministru, față de 63 la 
sută luna trecută. Același „Sunday Te
legraph" este de părere că principalele 
cauze ale insuccesului laburist constau 
în „perspectivele șomajului și situația 
economică a cetățeanului. Aceste ten
dințe au jucat în mod aproape sigur un 
rol semnificativ în deplasarea antilabu- 
ristă din alegerile municipale... Sindica
tele și clasa muncitoare sînt nemul
țumite de politica veniturilor ; membrii 
aripii de stingă sînt supărați din cauza 
sprijinului pe care guvernul îl acordă 
politicii americane în Vietnam".

Pornind de la situația creată, observa
torii politici constată că poziția guvernu
lui a devenit mult mai precară decît era 
cu cîfeva săptămîni în urmă.

Actualul raport de forțe din parla
ment arată într-adevăr că laburiștii de
țin o majoritate de maximum trei voturi 
asupra opoziției ; ea ar putea însă ușor 
dispare în eventualitatea unor alegeri 
parțiale, finînd seama de actuala depla
sare de voturi din alegerile municipale.

Mulți înclină să creadă că sînt do 
așteptat alegeri generale în toamna a- 
cestui an, presupunîndu-se că partidul 
laburist nu va mai putea rezista multă 
vreme în încercările sale de a-și aplica 
programul de guvernare cu o majori
tate atît de fragilă și expus unor extrem 
de puternice atacuri conservatoare.

Conservatorii au și lansat, de altfel, 
lozinca unei ofensive generale antila- 
buriste, pe toate fronturile. După cum 
scrie „Observer", „pentru prima dată 
după octombrie 1964 conservatorii pot 
spera să învingă în alegeri generale. 
De aceea se așteaptă ca ei să facă 
laburiștilor o viață cît mai grea po
sibilă în Camera Comunelor".

Pot fi întîlniți totuși mulți comen
tatori, chiar în ziarele cu tendință 
pro-conservatoare, care recomandă o 
moderare a euforiei care se manifestă 
în cercurile partidului conservator. 
„Opinia publică, scrie „Sunday Tele
graph", se află într-o stare foarte vo
latilă și capabilă de oscilații în orice 
direcție. Ea nu a ajuns încă la punctul 
în care vreunul din partide ar putea 
înfrunta cu încredere alegerile... Nu 
există deloc certitudinea că alegeri ge
nerale apropiate i-ar putea aduce pe 
conservatori înapoi la putere”.

Pentru a examina cauzele înfrîngerii 
în alegerile municipale, cît și controver
sele din partid în problema naționali
zării oțelului, astăzi se întrunește la 
Transport House comitetul executiv al 
partidului laburist, ședință la care va 
participa și primul ministru. Se așteaptă 
ca dezbaterile să fie aprinse.

Liviu RODESCU

KHARTUM 17 (Agerpres). — Co
respondentul din Khartum al agen
ției France Presse anunță că în ca
pitala sudaneză continuă consultări
le între partidul Umma și Partidul 
național unionist, în vederea formă
rii unui nou guvern. Corespondentul 
relevă că un mare număr de membri 
ai Partidului național unionist, 
inclusiv secretarul general, se opun 
unei coaliții numai cu partidul 
Umma. Ei cer formarea unui guvern 
cu participarea partidelor politice, pe 
baza reprezentării lor în viitoarea 
Adunare Națională sudaneză. în a- 
celași timp, Partidul național unio
nist se opune însă reprezentării în 
viitorul guvern a partidelor popu
lației negre din provinciile meridio
nale ale țării.

Dificultăți s-au ivit și în jurul 
unei alte probleme. Este vorba de

membrii Consiliului Su-faptul că
prem au declarat ca nealeși candida- 
ții ce s-au prezentat la recentele 
alegeri pentru circumscripțiile din 
sudul țării și care s-au declarat 
automat aleși, întrucît nimeni nu 
s-a prezentat împotriva lor. Consi
liul Suprem a precizat, însă, că în 
acest caz nu poate fi aplicat princi
piul declarării ca ales, fără vot, a 
unui candidat unic într-o circum
scripție, întrucît guvernul a hotărît 
organizarea de alegeri numai în 
provinciile din nord. Cei 14 candi
dați ce s-au prezentat totuși pentru 
circumscripțiile din sudul țării sînt 
membri ai Partidului național unio
nist. Ei se
prin toate mijloacele decizia de 
anulare a
Partidul Umma se opune însă revi
zuirii deciziei Consiliului Suprem.

pregătesc să conteste

Consiliului de Stat.

împo- 
încer-

La Buenos Aires (Argentina) a avut loc o demonstrație de protest 
triva Intervenției S.U.A. in Republica Dominicani. Poliția călare a 
cat sâ Împrăștie pe manilestanțl utilizind grenade cu gaze lacrimogene

Rezoluțiile adoptate 
la conferința

ROMA

DIFICULTĂȚI9

ÎN COALIȚIA9

GUVERNAMENTALĂ
Camera Deputaților din Italia a fost 

în ultimele zile arena unor vii dezba
teri în legătură cu problemele de po
litică externă. Reprezentanții majorită
ții partidelor au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri, Aldo Moro, nu
meroase întrebări și interpelări. Dezba
terile au fost precedate de o reuniune 
a Consiliului de Miniștri, la care s-a 
discutat o informare cu privire la călă
toria făcută recent de Aldo Moro și 
ministrul de externe, Amintore Fanfani,

la Washington, vizita primului ministru 
englez Wilson la Roma și la lu
crările recentei sesiuni a N.A.T.O.

Dezbaterile au confirmat existența 
unor divergențe serioase între partidele 
coaliției guvernamentale în probleme 
majore ale politicii externe. Secretarul 
partidului socialist, ai cărui reprezen
tanți fac parte din guvern, a reafirmat 
poziția partidului de condamnare a in
tervenției americane în Vietnam și Re
publica Dominicană, arătînd că este 
necesar ca Italia să se opună acestei 
politici. In același sens se pronunță și 
rezoluția conducerii naționale a tinere
tului democrat-creștin.

Luarea de poziție a lui De Martino, 
în numele socialiștilor, a avut un pu
ternic ecou în presă. „II Tempo” sub
liniază că „divergențele între Moro și 
P.S.I. sînt serioase în problemele poli
ticii externe".

Partidul Comunist Italian, ca și Parti
dul Socialist al Unității Proletare, deza
probă poziția guvernului în problemele 
externe dezbătute în parlament. Cît 
despre atitudinea alegătorilor față de 
linia politică a diferitelor partide, ea 
și-a găsit, parțial, oglindire în recen
tele alegeri municipale din orașul por
tuar Rimini, unde partidul comunist a

obținut 44,1 la sută din voturi, față de 
38,2 la sută în alegerile din 1961. In
tenția partidului democrat-creștin, re
publican și social-democrat de a alcă
tui, în acest oraș, o administrația de 
tipul coaliției realizate în cadrul guver
nului a eșuat. „învinsul de la Rimini, 
scrie ziarul „II Messaggero", este coa
liția de centru-stînga".

O victorie a forțelor de sfînga 
din Italia o constituie și adoptarea 
proiectului de lege prezentat de Con
siliul regional al Sardiniei, preconizînd 
reducerea cheltuielilor de transport 
pentru emigranții care se întorc în țară 
în vederea alegerilor politice. în ca
drul unei furtunoase ședințe a comisiei 
de bilanț, președintele comisiei, La 
Malta, s-a pronunțat împotriva acestui 
proiect de lege. Membrii de stînga ai 
comisiei au fost în favoarea proiectului ; 
ei au prezentat un amendament pentru 
a asigura acoperirea financiară a pro
iectului de lege. Deși La Malfa a ame
nințat că își va da demisia dacă amen
damentul va fi aprobat, la sfîrșitul unei 
ședințe furtunoase acesta a fost adoptat 
cu majoritate de voturi.

Giorgio PASTORE

afro-asiatică
ACCRA 17 (Agerpres).— In rezo

luția politică generală aprobată de 
cea de-a patra conferință a Consi
liului de solidaritate a țărilor Asiei 
si Africii se subliniază necesitatea

cu privire la situația din Republi
ca Dominicană, în care sprijină și 
își exprimă deplina solidaritate cu 
lupta justă și eroică a poporului 
dominican și cere să se pună capăt

Misiunea lui McGeorge Bundy 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 
în capitala Republicii Dominicane a 
sosit duminică pe neașteptate o „mi
siune specială la nivel înalt" condu
să de McGeorge Bundy, consilier 
principal al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității naționale, 
din care fac parte Cyrus Vance, mi
nistrul adjunct al apărării, Thomas 
Mann, secretar de stat adjunct pen
tru problemele economice, și Jack 
Vanghu, secretar de stat adjunct 
pentru problemele latino-americane. 
La Washington, purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a refuzat să precizeze 
natura misiunii încredințate acestei 
delegații trimisă din ordinul preșe
dintelui Johnson. El a afirmat numai 
că delegația „va îndeplini unele sar
cini din indicația guvernului S.U.A.". 
Imediat după sosire cei patru emisari 
americani au avut convorbiri secrete 
cu ambasadorul S.U.A. în Republi
ca Dominicană și cu membri ai mi

siunii Organizației Statelor America
ne. Ei s-au întîlnit, totodată, cu ge
neralul Antonio Imbert * Barreras, 
președintele juntei militaro-civile 
proamericane. După cum transmite 
agenția U.P.I., se pare că scopul a- 
cestei misiuni este de a obține crea
rea unui „guvern de coaliție" alcătuit 
din reprezentanți ai juntei militaro- 
civile și ai guvernului constitutiona
list condus de colonelul Francisco 
Caamano.

Luni, la Santo Domingo au conti
nuat luptele între forțele constitu- 
ționaliste și trupele juntei, care au 
încercat să ocupe partea de nord a 
orașului, aflată sub controlul consti
tuționali știlor.

Pe de altă parte guvernul ame
rican a anunțat luni, în mod oficial, 
că a hotărît să pună la dispoziția 
O.S.A. trupele sale aflate în prezent 
în Republica Dominicană.

lichidării rămășițelor colonialismu
lui din lume și a sprijinirii luptei 
popoarelor țărilor coloniale și de
pendente împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și a regimurilor 
marionetă. Rezoluția subliniază, de 
asemenea, necesitatea acordării de 
ajutor mișcării de eliberare națio
nală și sprijinirii maselor populare 
din Africa în eforturile lor de a rea
liza unitatea africană.

în rezoluția cu privire la Viet
nam. conferința sprijină pe deplin 
declarația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, din 
22 martie 1965, și poziția R.D. Viet
nam, expusă în apelul adresat de 
Adunarea Națională a R.D. Vietnam 
parlamentelor tuturor țărilor din 
lume la 10 aprilie. A fost adoptată, 
totodată, o chemare către poporul 
vietnamez, în care este sprijinită 
lupta eroică a acestuia împotriva a- 
gresorilor americani.

Conferința condamnă în rezoluția 
referitoare la Congo (Leopoldville), 
amestecul străin în treburile acestei 
țări și cere retragerea imediată a 
mercenarilor din Congo și încetarea 
livrărilor de armament pentru 
Chombe.

Conferința a adoptat o rezoluție

imediat agresiunii împotriva acestei 
țări.

Conferința recomandă într-o re
zoluție tuturor guvernelor țărilor 
Asiei și Africii, tuturor organizații
lor de solidaritate afro-asiatică să 
acorde popoarelor care luptă în co
loniile portugheze ajutorul necesar 
în dezvoltarea luptei lor de elibe
rare națională.

în rezoluția intitulată „Lupta an- 
tiimperialistă pe continentul ame
rican" conferința condamnă în nu
mele popoarelor afro-asiatice actele 
de agresiune împotriva poporului 
Cuban.

Rezoluția pentru problemele so
ciale și culturale, adoptată de con
ferință, recomandă tuturor mem
brilor Consiliului de solidaritate a 
țărilor Asiei și Africii să intensifi
ce în domeniul cultural lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, iar în 
rezoluția Comitetului economic se 
subliniază că participanții la con
ferință au adoptat platforma acțiu
nilor economice, bazată pe noi me
tode de colaborare, în scopul creă
rii unor economii naționale inde
pendente.

ATENA

SĂPTĂMINA LUPTEI 
PENTRU APĂRAREA 
PĂCII
La 16 mai a început în Grecia „Săp- 

tămîna luptei pentru apărarea păcii", 
care va fi marcată printr-un șir de ma

nifestări ale opiniei publice. Teatrul Diana 
din Atena găzduiește, începînd de du
minică, lucrările celui de-al doilea con
gres panelenic pentru pace, la care 
participă 420 de delegați din toate re
giunile Greciei și numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor internaționale de 
luptă pentru pace. Fostul ministru 
M. Kirkos a prezentat raportul despre 
lupta pentru pace în Grecia și pe plan 
internațional. în cursul zilei de luni 
s-au prezentat rapoarte privind diferite 
probleme naționale la ordinea zilei. 
Participanții la congres au condamnat 
intervenția S.U.A. în Vietnam și Repu
blica Dominicană ca pe o amenințare 
împotriva păcii în lume.

Tot luni, la Galeriile „Zigos" din 
Atena, s-a deschis expoziția „Pacea și

viața", în cadrul căreia sînt expuse 
opere ale multor artiști plastici greci.

„Săptămîna" va culmina cu mar
șul de la Maraton care va avea loc 
duminica viitoare. între timp, comitetul 
de pregătire al marșului a hotărît ca 
sîmbătă dimineață să plece o ștafetă 
din orașul Delphi, spre Maraton. La 
ea participă invalizi de război, mame și 
copii, bătrîni și tineri. Ei vor trece prin 
satul Distomo, care în timpul războiului 
a fost distrus de naziști, iar locuitorii săi 
exterminați ; ei se vor opri pentru o 
scurtă ceremonie la Acropole, iar de aici 
vor porni spre mormîntul fostului depu
tat și fruntaș al luptei pentru pace, Lam- 
brakis.

Constantin ALEXANDROAIE

Acțiuni ale muncitorilor agricoli 
din Italia

ROMA 17 (Agerpres). — în le
gătură cu apropierea strîngerii re
coltei, mii de dijmași din întreaga 
Italie au început lupta pentru îm
părțirea mai echitabilă a produse
lor agricole, pentru îmbunătățirea 
situației lor materiale și efectua
rea reformei agrare. O demonstra
ție de masă a avut loc la Florența, 
unde 10 000 de dijmași s-au întru
nit în piața Signoriei, manifestînd 
sub lozinca „Țara se poate lipsi de

proprietarii de pămînt, dar nu și de 
țărani".

90 000 de muncitori agricoli din 
provinciile Milano, Pavia, Vercelli, 
Novara și Alessandria au declarat 
luni o grevă de 24 de ore, revendicînd 
înnoirea contractelor de muncă al 
căror termen a expirat de multă 
vreme. Proprietarii de terenuri nu 
acceptă să reînnoiască aceste con
tracte, în dorința de a înrăutăți și 
mai mult condițiile de muncă.

Catastrofă minieră 

in Anglia
LONDRA 17 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Direcțiunii indus
triei carbonifere din Anglia a anun
țat că luni s-a produs o gravă explo
zie la mina „Cambrian" din sudul 
Țării Galilor. Ca urmare a acestui 
accident, și-au pierdut viața 28 de 
mineri. Accidentul s-a produs în 
urma exploziei provocate de aprin
derea gazului de mină.

CARAC1. Duminică s-au desfă
șurat in Pakistan alegeri pentru 
desemnarea membrilor adunărilor 
legislative provinciale. Potrivit re
zultatelor preliminare, partidul de 
guvernămînt, Liga musulmană, a 
obtinut în Pakistanul de vest 96 de 
locuri din cele 146 de mandate 
atribuite pînă acum, iar in Pa
kistanul de est 62 de locuri din 
cele 127 de rezultate cunoscute. 
Adunările legislative ale celor 
două provincii sînt formate din 
cite 150 de membri fiecare.

VARȘOVIA. în Polonia se des
fășoară campania electorală pen
tru alegerile de deputați în Seim 
și consiliile populare, care vor 
avea loc la 30 mai. Cu acest pri
lej sînt organizate întilniri între 
candidați și alegători. La uzinele 
de autoturisme Zeran din Varșo
via a avut loc o fntilnire a repre
zentanților oamenilor muncii din 
marile întreprinderi din capitala 
Poloniei cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
și alți candidați pentru Seim. 

Wladyslaw Gomulka a răspuns la 
întrebările alegătorilor în proble
mele interne și internaționale.

PARIS. La invitația Pen-Clubu- 
lui a sosit la Paris o delegație de 
scriitori din țara noastră, condusă 
de acad. Victor Eftimiu, președin- 

tele Centrului român al Pen-Clu- 
bului. Din delegație mai fac parte 
scriitorii Eugen Jebeleanu, Ale
xandru Bălăci și Marin Preda.

BELGRAD. La 17 mai a avut loc 
prima ședință a Vecei Federale a 
Skupștinei Federale a R. S. F. Iu
goslavia, Întrunită în noua compo
nență. La propunerea lui Petar 
Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federale, deputății au 
ales în unanimitate pe Iakov Bla- 
jevici în funcția de vicepreședinte 

al Vecel Executive Federale. Mi- 
loș Minici și Velico Zekovici au 
fost eliberați din funcția de vice
președinți ai Vecei Executive Fe
derale, primind alte însărcinări. 
La aceeași ședință au fost alese 
comitetele și comisiile permanente 
ale Vecei Federale.

SCURTE STERI
JOHANNESBURG. Minele de 

cărbuni din Africa de sud au fost 
în întregime paralizate luni, în 
urma unei greve de 24 de ore 
declarate de minerii albi, în semn 
de solidaritate cu revendicările 
tovarășilor lor negri, privind pri
mirea la muncă și acordarea unui 
salariu corespunzător. O grevă si
milară a avut loc, recent, în mi
nele de aur din R.S.A., soldată cu 
rezultate favorabile.

PARIS. Duminică a avut' loc la 
Ivry (suburbie a Parisului) sărbă
torirea a 40 de ani de clnd muni
cipalitatea acestui oraș este con
dusă de comuniști. Cu acest pri
lej, Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Francez, a evocat în cadrul unei 

adunări festive memoria Iui Mau
rice Thorez, care timp de mai 
multi ani a fost deputat în Adu
narea Națională din partea cir
cumscripției din Ivry.

HAVANA. Răspunzînd invitației 
conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, la 17 mai a sosit la Havana 
o delegație oficială a P. C. Italian, 
condusă de Mario Alicata, secre
tar al C.C. și membru al direcțiunii 
P. C. Italian, directorul ziarului 
„Unita". Mario Alicata a declarat 

unul grup de ziariști că delegația 
intenționează să ia cunoștință de 
experiența construirii socialismu
lui în Cuba

SOFIA. In apropiere de orașul 
Varna s-a deschis cea de-a 2-a 
Conferință internațională sindicală 
de solidaritate cu lupta oamenilor 
muncii și cu poporul din Aden. 
Participă 50 de delegați din Eu
ropa, Asia, Africa și America La
tină. Din R. P. Română participă 
o delegație condusă de Alexandru 
Grecu, președintele Uniunii sindi
catelor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații.

ANKARA. La 17 mai a sosit la 
Ankara, într-o vizită oficială de 
5 zile, A. A. Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S. El a 
declarat pe aeroport că vizita In 
Turcia este considerată de guver
nul sovietio drept o continuare și 
o dezvoltare a contactelor utile 
stabilite în ultimul timp cu oame
nii de stat turci și care au contri
buit la îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări.

Ciclonul care s-a abătut zilele trecute asupra Pakistanului de est s-a 
soldat cu mari distrugeri și numeroase victime omenești. Agenția France 
Presse apreciază că și-au pierdut viața aproximativ 10 000 de oameni. 

In fotografie : copaci doboriți in timpul ciclonului

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Scîntell* TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli


