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ÎNCHEIEREA lucrărilor 
PLENAREI C.C. AL P. M. R.

In zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie 1965 a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. La lu
crările plenarei au participat, ca invitați, membrii Comisiei 
Centrale de Revizie, ai Comisiei Controlului de Partid, primii- 
secr^tari ai comitetelor regionale de partid, șefii secțiilor C. C. 
al P.M.R., miniștri, președinții sfaturilor populare regionale, 
conducători ai organizațiilor de masă și ai unor instituții cen
trale de stat, redactori șefi ai presei centrale.

Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român a dezbătut:

1. Proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970.

2. Proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu privire 
la dezvoltarea energeticii R. P. Române în perioada 1966—1975.

3. Proiectul de statut al partidului.
La dezbaterile care au avut loc în legătură cu primele două 

puncte la ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii: C. Scarlat, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Galați, V. Ma- 
teescu, președinte al Sfatului popular regional București, J. Fa- 
zekaș, ministrul industriei alimentare, D. Balalia, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Ploiești, M. Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de mașini, P. Drăgoescu, președin
tele Consiliului Invățămîntului de cultură generală din Minis
terul Invățămîntului, A. Sencovici, ministrul industriei ușoare, 
A. Codarcea, președintele Comitetului Geologic, E. Țurcanu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Suceava, B. 
Almășan, ministrul minelor și energiei electrice, V. Ca- 
zacu, prim-secretar al Comitetului regional de partid Iași, M. 
Suder, ministrul economiei forestiere, I. Stănescu, prim-secre
tar al Comitetului regional de partid Oltenia, Gh. Călin, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara. V. Ro
man, director al Editurii Politice, C. Drăgan, vicepreședinte al 
C.C.S., I. Marinescu, ministrul industriei metalurgice, N. Gio- 
san, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, 
I. Uglar, prim-secretar al Comitetului regional de partid Mara
mureș, Șt. Matei, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Argeș.,

în dezbateri s-a subliniat că succesele obținute în dezvol
tarea economică și social-culturală a țării în anii șesenalului 
demonstrează justețea liniei politice a partidului, întemeiată 
pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condi
țiile țării noastre, capacitatea sa de a mobiliza întreaga energie 
a poporului, resursele materiale ale țării în opera de construcție 
socialistă.

Discuțiile au scos în evidență însemnătatea deosebită a 
orientării proiectelor de directive spre continuarea neabătută 
și în ritm susținut a politicii de industrializare socialistă a țării 
și de creștere cu prioritate a producției mijloacelor de producție 
— baza dezvoltării complexe și multilaterale a întregii economii 
naționale, precum și caracterul realist, mobilizator al sarcinilor 
de plan. Plenara a subliniat în mod deosebit eforturile ce tre
buie depuse pentru lărgirea bazei de materii prime și pentru 
atragerea în circuitul economic a noi resurse, precum și impor
tanța îmbunătățirii continue a repartizării forțelor de producție 
pe teritoriul țării în vederea dezvoltării economice armonioase 
a tuturor regiunilor.

Un loc important în cadrul discuțiilor l-au ocupat proble
mele legate de dezvoltarea energeticii în perioada 1966—1975, 
spre a asigura îmbunătățirea continuă a alimentării cu combu
stibil și energie electrică a tuturor ramurilor economice și sa
tisfacerea într-o măsură tot mai largă a necesităților de consum 
ale populației.

Participanții la dezbateri și-au exprimat aprobarea deplină 
față de măsurile prevăzute pentru întărirea bazei tehnico-mâ- 
teriale a agriculturii, consolidarea și extinderea rezultatelor 
pozitive obținute în dezvoltarea gospodăriilor agricole de stat 
și a cooperativelor de producție, mobilizarea susținută a rezer- 
V îdr și a posibilităților existente în scopul creșterii producției 
vegetale și animale.

In legătură cu volumul și amploarea investițiilor propuse 
pentru perioada 1966—1970, s-a subliniat că acestea vor asigura 
dezvoltarea și diversificarea producției, valorificarea superioară 
a materiilor prime, perfecționarea producției, creșterea produc
tivității muncii.

In cursul dezbaterilor au fost scoase în evidență măsurile 
preconizate pentru promovarea și extinderea tehnicii înaintate 
în toate ramurile economiei naționale, condiție principală pen
tru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul pe anii 1966— 
1970, cît și măsurile pentru ridicarea continuă a calității pro
duselor.

Relevînd preocuparea constantă a partidului și guvernului 
pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare economică cu țările 
socialiste, precum și pentru extinderea legăturilor economice 
cu celelalte state, vorbitorii s-au ocupat de sarcinile ce revin 
tuturor ramurilor economiei naționale în vederea creșterii 
schimburilor comerciale externe.

O mare atenție s-a acordat în discuții îmbunătățirii acti
vității de cercetare științifică fundamentale și aplicate cores
punzător nevoilor economiei naționale, dezvoltării învățămîn- 
tului, formării și perfecționării cadrelor de specialiști.

Vorbitorii au subliniat faptul că prevederile proiectelor de 
directive au ca scop principal ridicarea în continuare a nivelu
lui de trai material și cultural al poporului prin creșterea ve
niturilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de locuit, a 
aprovizionării populației cu mărfuri, sporirea volumului servi
ciilor, dezvoltarea mijloacelor de ocrotire a sănătății, de asis
tență socială și de protecția muncii.

In dezbateri a fost relevată amploarea pe care a luat-o 
întrecerea socialistă, in cadrul căreia oamenii muncii obțin 
însemnate succese în realizarea planului de stat și în îndepli
nirea angajamentelor luate in cinstea Congresului.

In plenară au fost făcute propuneri și sugestii de comple
tare și îmbunătățire a unor prevederi din proiectele de directi
ve. Plenara a adoptat în unanimitate proiectul Directivelor 
Congresului al IV-lea cu privire la dezvoltarea economiei na
ționale in perioada 1966—1970 și proiectul Directivelor Con
gresului al IV-lea cu privire la dezvoltarea energeticii R. P.

Române În perioada 1966—1975 și a hotărît ca, după îmbună
tățirile propuse în cadrul discuțiilor, proiectele să fie date 
publicității pentru a fi dezbătute pe larg în organizațiile de 
partid, în adunări cu masele de oameni ai muncii, în presă, 
după care vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului 
partidului.

La discuțiile pe marginea proiectului de statut au participat 
tovarășii : C. Drăgan, vicepreședinte al C.C.S., A. Alexa, 
procuror general al R. P. Române, C. Nădejde, adjunct al 
ministrului invățămîntului, B. Solomon, vicepreședinte al Tri
bunalului Suprem al R. P. Române, B. Zaharescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Române, S. Bughici, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., I. Banc, prim-secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Mureș-Autonomă Maghiară, C. Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R., I. Iliescu, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., M. Berghianu, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Cluj, Gh. Stoica, șeful Direcției 
organelor locale ale puterii de stat, A. Vijoli, ministrul 
finanțelor.

Exprimîndu-și deplinul acord cu proiectul de statut, vorbi
torii au arătat că el reflectă stadiul actual de dezvoltare a parti
dului, creșterea forței și maturității sale, a rolului său condu
cător în toate domeniile vieții sociale, coeziunea și unitatea sa 
de nezdruncinat, profundul democratism de care este pătrunsă 
întreaga activitate a partidului, legăturile sale strînse cu masele 
largi de oameni ai muncii.

In discuții s-a relevat pe larg însemnătatea prevederilor 
proiectului de statut, care subliniază rolul și sarcinile crescînde 
ale organizațiilor de partid, aplicarea consecventă a democrației 
interne de partid și a principiului muncii colective, întărirea 
continuă a disciplinei de partid, participarea activă a tuturor 
membrilor de partid la elaborarea și realizarea politicii marxist- 
leniniste a partidului.

Numeroși vorbitori au apreciat importanța prevederii pro
iectului de statut cu privire la desființarea stagiului de candidat, 
care reflectă schimburile calitative ce au avut loc în viața parti
dului, în societatea noastră.

Plenara a hotărît în unanimitate să supună Congresului 
propunerea ca partidul să poarte denumirea „PARTIDUL 
COMUNIST ROMAN», corespunzător etapei actuale de dez
voltare a societății noastre, etapă a desăvîrșirii construcției 
socialiste și țelului final al partidului — construirea socie
tății comuniste.

Participanții la discuții au făcut, de asemenea, propuneri 
de îmbunătățire a unor articole ale proiectului de statut.

Plenara a adoptat în unanimitate proiectul de statut și a 
hotărît publicarea lui, cu îmbunătățirile propuse, în vederea 
dezbaterii în organizațiile de partid și în presa de partid, după 
care va fi supus dezbaterii Congresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., referindu-se la faptul că în anii luptei ilegale a Partidu
lui Comunist au activat, sub conducerea directă a partidului 
sau în diferite organizații de masă conduse de partid, mii și mii 
de revoluționari, a arătat că cei mai mulți dintre aceștia au 
adus o contribuție activă la lupta partidului și au suferit repre
siunile regimului burghezo-moșieresc. El a propus ca membrilor 
Partidului Muncitoresc Român, care în anii regimului burghe
zo-moșieresc, fără să fi fost membri de partid, au desfășurat o 
activitate permanentă în mișcarea revoluționară, sub condu
cerea directă a Partidului Comunist Român sau în organizațiile 
de masă conduse de partid și au avut o comportare demnă față 
de dușmanul de clasă, să li se acorde vechimea în partid din 
momentul intrării lor în mișcarea revoluționară. De asemenea, 
ținînd seama că Partidul Muncitoresc Român este rezultatul 
unirii Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat, 
membrilor P.M.R. proveniți din fostele partide social-demo
crat și socialist, care au făcut parte din aceste partide în anii 
regimului burghezo-moșieresc, să li se recunoască vechimea în 
partid de la data înscrierii lor în Partidul Social-Democrat sau 
în Partidul Socialist.

Propunerile făcute au fost însușite în unanimitate de Ple
nara C.C. al P.M.R. urmînd a fi supuse aprobării Congresului 
partidului.

In încheierea dezbaterilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că marile rezultate obținute în realizarea prevederilor 
planului de 6 ani constituie baza temeinică a dezvoltării în 
continuare a economiei noastre naționale. Vorbitorul a analizat 
pe larg în cuvîntul său sarcinile care revin ministerelor, orga
nelor de stat și economice, organelor și organizațiilor de partid 
în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor viitorului plan cincinal, 
care constituie un adevărat program de dezvoltare multilaterală 
a întregii noastre societăți.

In continuare, primul secretar al C.C. al P.M.R. s-a referit 
la necesitatea organizării unei largi și temeinice dezbateri a 
proiectelor de. directive ale Congresului al IV-lea în întregul 
partid, de conducerile ministerelor și altor instituții centrale, 
cu participarea celor mai competenți specialiști și a oamenilor 
de știință, de organizațiile sindicale, de tineret, de femei, de 
uniunile de creație și alte organizații de masă și obștești, de 
toți oamenii muncii.

Proiectele de directive și proiectul de statut vor trebui să 
stea în centrul atenției conferințelor regionale de partid, care 
vor avea loc în cursul lunii iunie a.c.

Presa, radio-televiziunea, întreaga propagandă de partid 
trebuie să aibă în această perioadă drept principală preocupare | 
tratarea aprofundată a problemelor fundamentale cuprinse în ■ 
aceste documente și reflectarea largă a dezbaterii lor de către 
întregul popor. Dezbaterile vor trebui astfel organizate incit să 
contribuie la îmbunătățirea întregii activități a partidului, la 
întărirea continuă a rolului organizator și mobilizator al orga
nizațiilor de partid.

Partidul nostru — a spus în încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a demonstrat că este o forță uriașă, a cărei poli
tică este urmată cu nemărginită încredere de întregul popor | 
și avem convingerea că, sub conducerea sa, oamenii muncii din I 
patria noastră vor îndeplini cu succes marile sarcini care ne ) 
stau in față. |

O remarcabilă forță 
de progres în economie —

PARTICIPAREA ACTIVĂ A MUNCITORILOR 
LA BUNUL MERS AL ÎNTREPRINDERII

în sfera preocupărilor organizațiilor de partid din întreprinderi și 
de pe șantiere un Ioc principal îl ocupă consfătuirile de producție. Fie 
că e vorba de consfătuirile trimestriale, fie de adunările grupelor sin
dicale ținute lunar, aceste dezbateri ale oamenilor muncii în legătură 
eu cele mai importante probleme ale activității întreprinderilor sînt o 
expresie a largului democratism propriu orînduirii noastre, o manifestare 
a rolului activ al maselor muncitoare în conducerea întreprinderilor, în 
rezolvarea problemelor fundamentale ale activității economice. Totodată, 
consfătuirile de producție reprezintă pentru comuniști un teren fertil de 
muncă politică în rîndurile muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, un 
important prilej de explicare a obiectivelor actuale desprinse din hotărî- 
rile partidului și guvernului, de largă popularizare a experienței înain
tate, de mobilizare a maselor la realizarea planului și a angajamentelor.

Cîțîva redactori și corespondenți ai ziarului nostru au urmărit în 
mai multe întreprinderi modul de desfășurare a consfătuirilor de pro
ducție și eficiența lor în activitatea cotidiană a colectivelor. Iată linele 
dintre constatările și concluziile acestui raid-anchetă.

PORNIND DE LA
CERINȚELE VIEȚII

Nimic mai simplu decît să aduni 
oamenii la o consfătuire de pro
ducție.

— Dacă privești această sarcină 
dintr-un punct de vedere strict 
formal e simplu, spune tov. MI
HAI HALAC, președintele Comite
tului sindicatului de Ia Uzina de 
țevi din Roman. Dacă însă iei lu
crurile în serios, aceasta cere o te
meinică muncă pregătitoare. Prin
cipalul e să găsești pentru fiecare 
consfătuire problemele-cheie de ale 
căror rezultate depinde un nou im
puls al producției într-unul sau 
altul din sectoarele uzinei.

— Prin urmare, totul pornește 
de lă...

— ...Studierea amănunțită a pro
blemelor ridicate de viață. Alcă
tuim colective de ingineri, tehni
cieni, muncitori fruntași care exa
minează aprofundat stările de lu
cruri din fiecare secție și ne ajută 
să analizăm problemele funda
mentale ce formează conținutul 
celor două referate prezentate în 
consfătuire — al direcției și al sin
dicatului. Țin să subliniez sprijinul 
prețios pe. care ni-l dă. în această 
privință comitetul de partid. Ne-a 
îndrumat să punem în discuția con
sfătuirii de la sfîrșitul ultimului tri
mestru al anului trecut chestiunea 
„producției de categoria A“.

— E vorba, desigur, de calitate...
— Adică să nu ne mulțumim cu 

producție de calitate satisfăcătoare, 
care „merge", ci să tindem mimai 
spre calitatea care în terminologia 
noastră se numește „categoria A“. 
Nu ne-am înșelat: problema a sus
citat discuții aprinse, unii au fost

ÎN ZIARUL DE AZI

g O PRIVIRE ÎN GARDE
ROBA A DOUĂ MILIOANE 
Șl JUMĂTATE 
DE LOCUITORI
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de părere că nu avem încă condi
țiile să ne punem un asemenea 
obiectiv, dar cei mai mulți au de
monstrat cu fapte convingătoare 
că obiectivul e realizabil.

— Rezultatele ?
— în primul trimestru al acestui 

an toți indicatorii de plan au fost 
îndepliniți și depășiți, s-au dat 
peste plan 1 399 tone de țeavă, din 
care 97,97 de categoria A...

— Concluzia ?
— Numai pornind de la viață, 

de la problemele pe care le ridică 
ea, se pot organiza consfătuiri de 
producție cu conținut bogat, care 
să trezească interesul oamenilor, 
să-i pasioneze, să le solicite iniția
tiva.

ELEMENTUL DINAMIC - 
COMUNIȘTII

Un poet comunist a exprimat 
plastic țelul suprem al formării noii 
conștiințe socialiste : ridicarea fie
cărui membru al colectivității „de

Ia orizontul unuia la orizontul tutu
ror". In atingerea acestui țel edu
cativ consfătuirea de producție 
are un rol important. Ea „traduce" 
problemele de tehnică ți economie 
șl în „limbajul* conștiinței, al ati
tudinii socialiste țață de munca, 
față de sarcinile profesionale. Prin 
mijlocirea consfătuirilor, a adună
rilor de grupă sindicală, muncitorii 
și tehnicienii se deprind să priveas
că dincolo de mașină, de locul de 
muncă al fiecăruia, să cumpăneas
că totul în lumina interesului ge
neral.

— Noi ne îngrijim — ne spune 
tovarășa EUGENIA ȘAHABIAN, se
cretara comitetului de partid de la 
țesătoria „Suveica" din Capitală — 
să orientăm consfătuirile în așa fel 
îneît problemele de strictă speciali
tate tehnico-economică să fie strîns 
legate de modul cum muncesc 
oamenii. Comuniștii își exprimă 
punctul de vedere partinic în toate 
problemele discutate, punctul ds 
vedere al interesului obștesc...

La consfătuirea de la sfîrșitul 
primului trimestru, comuniștii au 
reușit să imprime o atitudine mai 
autocritică, plină de răspunderea 
pentru lipsurile existente în unele 
secții.

Dar nu e de ajuns să spui omu
lui că lucrează prost, trebuie să-i 
și arăți cum poate ajunge să lucre- t 
ze bine. în felul acesta s-a creat 
premiza unor dezbateri vii, intere
sante, combative.

(Continuare în pag. Il-a)

E*e glob în. 2-4 dLe ore

De ce a demisionat 
guvernul japonez

Membrii, guvernului japonez 
și-au prezentat miercuri demisia. 
Premierul Sato a început consul
tările cu reprezentanții diferite
lor fracțiuni ale partidului de gu- 
vernămînt în vederea alcătuirii 
noului cabinet. In aceeași zi s-au 
produs și modificări în conduce
rea partidului. Agențiile de presă 
menționează că atît schimbările 
în conducerea partidului, cît și 
dezbaterile pentru desemnarea 
viitorului cabinet au ca substrat 
lupta între diferitele fracțiuni ale 
partidului care urmăresc să-și 
sporească influența și puterea în 
cabinet și în partid.

^£1™ Junta militară 
se răfuiește cu minerii

Trupe boliviene au început 
marți ocuparea minelor de cositor 
din întreaga tară. Potrivit unui 
„plan guvernamental" al juntei 
militare, urmează ca 55 la sută 
dintre minerii bolivieni să aibă 
salariile reduse, iar un mare nu
măr dintre ei să fie concediați.

Amînarea 
negocierilor tarifare 
de la Geneva

La secretariatul G.A.T.T. s-a anunțai 
că data confruntării listelor de excep
ții în cadrul „Rundei Kennedy" stabi
lită pentru 28 iunie a fost amînata 
pentru 12 iulie. Negocierile anunțate 
au drept obiectiv reducerea cu 50 la 
sută a tarifelor vamale la schimbul 
de mărfuri, în afara celor ce se află 
pe listele de excepții. Principala di
vergență de pînă acum este cea dintre 
S U.A. și Piața comună, a căre^ listă 
este considerată de reprezentantul 
american a fi „exagerat de lungă”.

ÎN ÎNTREAGA FRANȚĂ s-a 
desfășurat miercuri Ziua națio
nală de acțiune pentru sprijini
rea revendicărilor muncitorilor 
de la uzinele „Peugeot". Peste 
un milion de muncitori metalur- 
giști au încetat lucrul între 
1—3 orc.

UN NOU CICLON a izbucnit 
în Pakistanul de est, în aceeași 
regiune devastată de ciclonul din 
12 mai. Vîntui puternic a între
rupt comunicațiile în regiunea de 
pe coasta de est a Pakistanului 
răsăritean. Nu sînt cunoscute 
pînă în prezent pagubele produse.
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Cum se va trece 
anul acesta

pragul învățămîntuluf 
superior
Interviu cu prot univ Gh. BUZDUGAN 

președintele Comisiei centrale de admitere
în învdfâmîntul superior

Concomitent cu sesiunea de examene și colocvii 
începută de citeva zile, conducerile instituțiilor de 
favățămînt superior se pregătesc tn vederea selec
ționării tinerilor care la 1 octombrie vor păși In am- 
fiteatrele iacultăților. Tn legătură cu organizarea 
concursului de admitere din acest an, redactorul 
nostru Mihai Iordănescu a adresat următoarele 
întrebări :

— Prin ce elemente noi se caracterizează viito
rul concurs de admitere în învățămîntul supe
rior ?

— In primul rînd, prin faptul că concursul va fi 
programat la aceeași dată în toate facultățile din 
țară. în al doilea rînd, prin profilarea mai judicioa
să a disciplinelor de examen. In concurs vor căpă
ta o mai mare pondere materiile de bază pentru 
specificul facultății și lucrările scrise. Bunăoară, la 
facultățile de construcții, electromecanică minieră, 
electronică și telecomunicații, electrotehnică, ener
getică, geologie tehnică, mașini și utilaj petrolier, 
transporturi, mecanică agricolă ș.a. examenul de 
matematică va fi concentrat asupra capitolelor de 
algebră, trigonometrie, calcul diferențial, geometrie 
plană și în spațiu, iar cel de fizică va avea în ve
dere probleme de mecanică, electricitate, căldură, 
structura atomului. Menționez că Ia admiterea can- 
didaților în unele facultăți se va ține seama într-o 
măsură importantă și de rezultatele obținute în pe
rioada studiilor medii la disciplinele înrudite cu 
specialitatea căreia tinerii doresc să i se consacre.

— Ce considerente au determinat adoptarea 
acestor măsuri ?

— Considerentul principal : a asigura ca în învă- 
țămîntul superior să fie admiși tinerii cu cea mai 
bună pregătire. Renunțarea la metoda practicată 
pînă în anul trecut de a se fixa ’n două etape con
cursul de admitere — diferențiat ca dată după spe
cificul facultăților — va contribui la evitarea a- 
celor situații în care unii dintre candidați își încer
cau „norocul" la un institut sau altul, deși n-aveau 
pregătirea cerută, contînd pe faptul că în cazul ne
reușitei se puteau înscrie la concursul pentru altă 
facultate.

Ca și în alți ani, concursul de admitere se va des
fășura sub semnul unei înalte exigențe. Formula 
adoptată acum va permite să se stabilească mai 
precis cunoștințele candidațiior.

— Vă rugăm să. ne vorbiți despre programa
rea examenelor șt popularizarea condițiilor de 
admitere.

— La cursurile de zi și serale, concursurile pen
tru toate institutele și facultățile vor incepe la 2 
septembrie 1965, urmind ca înscrierea candidațiior 
să se facă la secretariatele facultăților intre 10 și 31 
august inclusiv. Candidații reușiți la examenul de 
maturitate în sesiunea din august se vor putea în
scrie la concursul de admitere și în ziua de 1 sep
tembrie. Programul de consultații pentru fiecare 
facultate este fixat între 25 și 31 august. Concursul 
pentru invățămintul fără frecvență va incepe in 
ziua de 26 august, înscrierea candidațiior desfășu- 
rindu-se intre 1 și 22 august inclusiv.

Pentru informarea tinerilor absolvenți ai școlilor 
medii, instituțiile de învățămînt superior au pregă
tit afișe, pliante și broșuri. Totodată. Ministerul în- 
vătămîntului va difuza volumul „Admiterea în în
vățămîntul superior — 1965“, care înmănunchează 
date amănunțite despre dezvoltarea și structura in
stitutelor de învățămînt superior, condițiile asigu
rate studenților, perspectivele absolvenților.

După unele statistici, copiii re
prezintă două milioane și jumăta
te din populația țării. A produce 
îmbrăcăminte și încălțăminte pen
tru micit locuitori nu este un lu
cru simplu. Hainele și ghetele 
pentru copii cer întrunirea 
unor calități speciilce. Cusăturile, 
nasturii trebuie să reziste unor 
examene grele. Desigur, desenul, 
coloritul, croiala nu sint cu ni
mic mai prejos.

Tn general. Industria noastră 
ușoară răspunde pozitiv cerințe
lor cantitative și calitative în do
meniul articolelor pentru copil. 
Ne-o dovedesc vitrinele și rafturi
le magazinelor de specialitate. 
Fabricile vor da anul acesta pes
te 31 do milioane bucăți tricotaje 
In 916 modele, peste 17 milioane 
bucăți confecții In 640 de modele, 
20 de milioane perechi ciorapi 
etc. Un număr de fabrici s-au spe
cializat in articole pentru copil, 
iar altele au creat sectoare cu a- 
cest profil. S-au făcut eforturi 
pentru ca tricotajele pentru copii 
să fie cit mai frumoase. Producția 
ține din ce în ce mai bine pasul 
cu „moda”. Dar sfat și excepții. 
Să le urmărim.

Se așteaptă concluziile 
sondajelor pentru 
dimensiunile confecțiilor 
de copii

în parc, în timp ce copiii scormo
neau în nisip, mamele tricotau cu 
zel. Am întrebat pe una din ele :

— Nu e mai simplu să cumpărați 
gata jachețelele ?

— Bineînțeles că e mai simplu, 
dar nu i se potrivesc băiatului. 
Sînt prea scurte, iar mînecile prea 
lungi.

L-am examinat cu atenție pe 
băiat. Era un copil normal, bine 
proporțional. înseamnă că jache
tele sînt anormale.

— N-ați observat ce marcă pur
tau ?

— îmi amintesc de „Miorița"- 
Oradea.

O fetiță, îmbrăcată cu o rochiță 
de catifea, ar fi fost de-a dreptul 
elegantă, dacă nu i-ar fi stricat ți
nuta ciorapii. Prea lungi față de 
mărimea tălpii, ei se strînseseră 
grămadă la glezne.

Lucrătorii din comerț au sesizat 
și ei anomalii în privința măsurăto
rilor și proporțiilor. Unele rochițe, 
de exemplu, au deschizătura gîtului 
prea mică, chiar și pentru capul 
cel mai micuț.

Ce se intîmplă ?
— Pornind de la constatarea că 

astăzi copiii sînt mai voinici decît 
cei de-acum douăzeci de ani — ne 
explică tov. GH. CONSTANTI- 
NESCU, din direcția generală tex- 
tile-încălțăminte din Ministerul 
Comerțului Interior — s-a ajuns 
la concluzia că trebuie elaborate 
alte măsuri. S-au făcut 40 000 de 
măsurători. Conform unei minute 
încheiate la 23 mai 1964 între in
dustria ușoară și comerț, urma ca 
centrul de creație din Ministerul 
Industriei Ușoare să prelucreze 
măsurătorile făcute și să comunice 
rezultatele. A trecut mai mult de 
un an. Rezultatele insă n-au sosit 
nici pînă acum.

Întrebăm despre soarta măsură
torilor pe inginerul CRISTINA 
TATARIAN, din direcția gene
rală de resort a Ministerului Indus
triei Ușoare :

— Se centralizează, se corelează, 
se prelucrează, se pun într-o anu
mită ordine...

0 PRIVIRE IN GARDEROBA
A DOUĂ MILIOANE 
Șl JUMĂTATE 
DE LOCUITORI

Teatrul de operă și balet • Giselle (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Suflet de artist (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale44 (sala Comedia) : Oameni șt 
șoareci (orele 20), (sala Studio) : Vrăjitoarele din Salem 
(spectacol prezentat de Teatrul Național „V. Alecsandri“ 
din Iași — orele 20) Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra49 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor ! (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza (orele 19.30), (sala Stu
dio) : Sonet pentru o păpușă (orele 20), Teatrul de vară 
din parcul Herăstrău : Opt femei (orele 20). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea“ (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Amphitryon 38 (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Vulpile (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din Str. 
Academiei nr. 10) : Ocheșel și Bălăioara (orele 9 și orele 
11). Teatrul satiric-muzical ,,C Tănase“ (sala Savoy) : 
Revista dragostei (orele 20), (grădina „Boema") : Veselie 
la 174 (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : Așa se joacă pe la noi (orele 20).

— Dar, se miră un responsabil 
de magazin, un an (trei sute șaizeci 
și cinci de zile), nu este prea de 
ajuns pentru a fi centralizate, core
late, prelucrate, puse în ordine și 
chiar elaborate noile dimensiuni și 
construcții de tipare ?

Tărăgănarea acestei chestiuni 
are drept consecință faptul că se 
produc articole pentru copii 
după norme și stasuri care dife
ră de la o fabrică la alta și toate 
la un loc sînt de dimensiuni 
nepotrivite.

0 dispută scolastică 
ce s-ar cere încheiată

In pragul unui magazin am as
cultat următorul dialog între o fe
tiță de vreo cinci ani și mama ei:

— O luăm pe aceea albastră. Tu 
nu vezi că alta mai frumoasă nu 
găsim ?

— E urită. A făcut-o „fata cea le
neșă" din basm.

Argumentul fiind însoțit de la
crimi, s-a pornit în căutarea altei 
rochițe.

Exigența celor mici e mult mai 
mare decît s-ar crede. Copiilor le 
plac lucrurile frumoase. I-am ce
rut tov. VASILE BĂRBULESCU, 
responsabilul „Romartei copiilor", 
părerea despre calitatea produselor 
pentru copii.

— Sînt fabrici care pun multă 
fantezie și bun gust în produsele 
lor, care lucrează cu atenție și mi
gală. Confecțiile de la „Mondiala"- 
Satu Mare, „Arta Modei", tricota
jele fabricii „Crinul"-București, 
„Someșul"-Cluj. încălțămintea pro
dusă la fabrica „Pionierul" și altele 
sînt foarte apreciate. Sînt însă în
treprinderi care ne fac necazuri. Ea 
încălțămintea, produsă de fabricile 
„Carmen" și „Flacăra" se dezlipește 
talpa. Costumașele fabricii de con
fecții Craiova sînt livrate neglijent. 
Nu înțelegem de ce fabrica de con
fecții si tricotaje București conti
nuă să folosească hectare întregi 
de stofă și pînză, de fire colorate 
în vînăt închis, albastru închis, 
roșu închis, verde închis. Nimeni 
nu-și îmbracă copiii în haine 
vopsite in culori întunecate. bă- 
trînești, ori în culori stridente, 
bune pentru garduri și chioșcuri 
de răcoritoare.

— Cum ajung aceste urîțenii în 
magazine ?

— E o chestiune încurcată — ne 
explică tov. RAUL SILVIAN, ingi
ner tehnolog în direcția generală 
de resort din Ministerul Industriei 
Ușoare. Noi facem ce ne comandă 
comerțul. La contractări noi pre
zentăm o cartelă de culori foarte 
bogată. Pentru noi ar fi chiar mai 
ușor să facem numai produse de 
culoare deschisă.

— Noi comandăm eu cartela în 

față alegînd, de cele mai multe 
ori, culori frumoase — ne spune 
tov. GH. CONSTANTINESCU din 
Ministerul Comerțului Interior. 
Lucrurile urîte se strecoară însă 
la recepție.

Comerțul cu amănuntul face de 
multe ori doar recepția cantitativă. 
Prea tîrziu se constată că de la car
telă pînă la produsul de serie cu
loarea a devenit mai murdară, mai 
închisă sau mai spălăcită. In vrafu
rile de marfă recepționată neatent 
se ascund și produse care nici mă
car n-au fost contractate. Unele fa
brici descoperă prin cine știe ce 
fund de magazie o rămășiță de ma
terie primă. Ce să facă cu ea ? Ar
ticole pentru copii, firește.

Cu alte cuvinte, industria oferă 
o paletă foarte largă de culori, co
merțul „de cele mai multe ori" 
alege culorile frumoase, iar în ma
gazine stau aliniate pentru inven
tar sute de rochii și costume „ne
vandabile" din cauza culorilor. N-ar 
putea oare cele două ministere să 
întreprindă o anchetă comună pen
tru a stabili răspunderile și măsuri
le ce se impun ?

Conversații de salon 
și goluri in rafturile 
magazinelor

De ce lipsesc adesea unele sorti
mente din rafturile magazinelor de 
copii ?

— Majoritatea întreprinderilor 
au serioase restanțe în livrări — 
ne informează tovarășii din servi
ciul confecții al direcției generale 
respective din M.C.I. Să luăm, un 
exemplu. Fabrica de confecții-Cra- 
iova produce costume pentru băieți.

Ea are restanțe încă din primul 
trimestru, iar din magazine lipsesc 
costume la majoritatea măsurilor.

— Au fost defecțiuni în aprovi
zionarea cu materie primă — mo
tivează direcția generală.

— Lipsesc și cămășile pentru 
băieți — spun reprezentanții co
merțului.

— Nu li s-a fixat încă prețul — 
sună motivarea.

Tot motivări s-au servit și în loc 
de tricotaje din fire sintetice. Ce-i 
de făcut ? în rafturi nu se pot 

Am fi dorit ca observațiile și părerile culese în magazine și în 
convorbirile cu cumpărătorii să le discutăm cu conducerea 
Direcției generale confecții-tricotaje din Ministerul Industriei Ușoare, 
încercarea s-a soldat cu un eșec, tovarășii in cauză dovedindu-se 
mult prea ocupați pentru o treabă atit de minoră.

Consumatorii îsi exprimă convingerea, la care subscriem, că în 
condițiile actuale, industria este capabilă să pună la indemina celor 
peste două milioane de copii lucruri tot mai frumoase, lucrate cu 
gust, pe care aceștia să le poarte cu drag. Pentru aceasta este nevoie 
de mobilizarea tuturor resurselor de fantezie ale creatorilor, de o 
atenție sporită in confecționarea și finisarea articolelor, de studierea 
mai atentă a cererii si preferințelor beneficiarilor, de reglementarea 
mai bună a raporturilor dintre industrie și comerț, de perfecționarea 
continuă a desfacerii produselor.

Rodica ȘERBAN

Ieri în țară : Vremea a fost în genera] instabilă, cu ce
rul variabil, mai mult no ros în Muntenia. Au căziut ploi 
locale și averse însoțite de descărcări electrice în toată 
țara, exceptînd Banatul și Dobrogea. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 15 grade la Dej și 27 grade la Iași, Călărași, 
Fetești și Adamclisi. In București : Vremea a fost insta
bilă, cu cerul variabil. A piouat slab. Temperatura maxi
mă a atins 25 grade. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit 
din vest.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 iunie. In țară: 
Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil, exceptînd 
nordul țării, unde se va menține ușor instabilă cu averse 
locale însoțite de descărcări electrice. în rest averse izo
late. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, Iar maximele între 
18 șl 28 grade. în București • Vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Ploi de scurtă durată. Vînt slab, pînă 
la potrlvlț. Temperatura ușor variabilă.

pune motivări. Cumpărătorii nu le 
acceptă. Cînd s-au încheiat con
tractele nu s-a prevăzut că pentru 
producerea articolelor respective 
este nevoie de materie primă, de 
documentație pentru preț ? Cre
dem că este timpul ca jocul de 
ping pong cu asemenea platonice 
întrebări și răspunsuri, ca aseme
nea conversații de salon între co
merț și producție să înceteze. Cei 
care nu-și respectă obligațiile, de- 
terminînd prin aceasta dezorgani
zarea desfacerii de mărfuri în- 
tr-un sector sau altul, afectarea 
intereselor cumpărătorilor, să fie 
trași la răspundere.

„Așchiuță" s-a făcut 

„Așchie"
Pe Calea Griviței, într-unul din 

elegantele blocuri noi, s-a deschis 
un magazin pentru copii — „Aș- 
chiuță". Apariția lui a fost salu
tată : n-avea nici un „concurent" 
prin împrejurimi. Mamele și tații 
din cartier și din vecinătate și-au 
pus mari speranțe în el. „Aș
chiuță" însă i-a dezamăgit. A îm- 
bătrînit prematur. Pereții s-au co
jit și s-au murdărit, ținuta vînză- 
toarelor s-a degradat. La raionul 
de încălțăminte, foarte spațios de 
altfel, pantofii sînt puși pe un fel 
de tarabă. Vrei să cumperi ? Scor
monește în grămadă. Mărfuri sînt 
puține și urîte.

Magazinul e nerentabil, a con
statat O.C.L. Universal.

— De ce e nerentabil ?
— Pentru că vinde produse 

mici, cu prețuri mici. Prea mult 
spațiu.

Iată o gîndire birocratică. Nu 
pentru că magazinul este prost a- 
provizionat, și întreținut; nu pen
tru că O.C.L.-ul l-a încredințat 
unor oameni nepricepuți și indife
renți; nu pentru că lipsa de îndru
mare, control și exigență a „o- 
morît" magazinul — nu pentru 
toate acestea este nerentabil, ți 
pentru că „are prea mult spațiu".

Și „Așchiuță", deși poartă încă 
firma, a început să se transforme. 
La raionul de noi-născuți au apă
rut genți de damă ; printre ursu
leți și păpuși au apărut motorete. 
Cine știe ce-1 mai așteaptă !

T E A T R E

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Patria 

(9; 11,30: 14: 16,30; 19; 21,30). Winnetou — cinemascop :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) Asta-i tot ce s-a intfm- 
plat : Republica (completare Zilele Sighișoarei — 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Stadionul Dinamo (completare Zi
lele Sighișoarei — orele 20), Grădina „Progresul44 (com
pletare Zilele Sighișoarei — Str. Ion Vidu nr. 5 — orele
20) , Melodia (10; 12; 14.45; 16,45; 19; 21). Spre culmi : Lu
ceafărul (9; 11: 13; 15; 17, 19; 21), Festival (10; 12; 15; 17; 
19; 21; la grădina — Pasajul Eforie — orele 20), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), Tomis (10; 12; 
14; 16,15: 18,30; 20,45; la grădină — orele 20,15). Drumul spre 
înalta societate : Carpați (9,15; 11,30; 13,45; 16). Nuntă cu 
peripeții : Sala Palatului R. P. Române (seria de bilete 
1397 — orele 19,30), Capitol (completare Jttris Ivens -r- 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — orele 20,30). Ne asu
măm răspunderea : Unirea (16; 18,15; la grădină — orele
20.15) . Cînd Martin avea 14 ani : Victoria (completare 
Valurile deasupra noastră — 10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30). 
Spărgătorul — cinemascop : Buzești (14,30; 16,45; 19; la 
grădină — orele 20,15). Șoferii iadului : Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 20,30). Fata în doliu : Central (10,30; 
12,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30) Ferentari (16; 18; 20). Bine 
ați venit I — Drumurile celui de-al cincilea continent : 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15). Cronica unei crime — 
cinemascop : Feroviar (completare Sport nr. 2/196,5 — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) Ucigașii de femei : Union (15; 
17; 19; 21). Program pentru copii : Doina (orele ÎL dimi
neața). Casa Ricordi : Doina (11,15; 13,45; 16,15^18,48;
21.15) , Modern (10; 12.30: 15; 17,30; 20), Grădina „Progresul- 
Parc44 (Str. 11 Iunie — orele 20,45). împărăția oglinzilor 
«trlmbe — Punguța cu doi bani : Timpuri Noi (9: 11; 13; 
15; 17: 19; 21). [anoșik — cinemascop (ambele serii) : Giu- 
leștl (16: 19,30), Flamura (9; 12,30; 16,15; 20). Mă Iubește» 
nu mă iubește : Cultural (completare Sănătate Țakov — 
13,30: 18; 20,30). Fernand cow-boy : înfrățirea între po
poare (completare Comori de artă românească — 10,30; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi (completare 1 Mai 1965 — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20.45; Îs grădină orele 20,15), Volga (completare 
Comori de artă românească — 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45:
21) . Pe urmele lui Ahmed : Excelsior (completare Scoarțe
populare — 10; 12,15; 15,30, 18; 20.30). Pădurea spînzurați- 
lor — cinemascop (ambele serii) : Dacia (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 9,30; 13. 16.30; 20). Progresul (com
pletare Pionieri» nr. 2/1965 — 15,30: 19). Cronica unui 
bufon : Cosmos (16; 18; 20). Misterele Parisului — cinema
scop : Grivița (10: 12,15; 16: 18,15; 20.30). Hanka : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), Grădina „Lira (Calea 13 Septembrie nr. 
19fi — orele 20.15). Merii sălbatici • vitan (completare 
Rapsodie ungară — 16; 18; 20; la grădină rulează Elena 
din Troia — cinemascop — orele 20,15), Pacea (comple
tare 1 Mai 1965 — 16; 18; 20) Regina cîntecelor : Miorița 
(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45: 21). Parisul vesel — Călătorie ima
ginară : Munca (14; 16; 18,15; 20.30). Scaramouche — cine
mascop : Popular (10,30; 16; 18,15: 20,30). Alerg după o
stea : Arta (11; 15,30; 17,45; 20; la grădină — orele 20,30). 
Cu bicicleta spre lună : Moșilor (completare Sport nr. 
2/1965 — 15,30; 18). Roșu și negru (ambele serii) : Aurora 
(9,30; 13; 16,30; 20). Doi băieți ca pîinea caldă : Crîngașl 
(completare Celule amețite — 16; 18,15: 20,30). Două etaje 
de fericire : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Armata codobaturi
lor : Colentina (completare Sport nr. 2/1965 — 16; 18,15; 
20.30; la grădină — orele 20) Neamul Șoimăreștilor 
cinemascop (ambele serii) • Floreasca (completare Șopîrle 
— 10.30; 14; 17; 20). Soții în oraș : Rahova (completare 
Callatls — 16; 18,15: la grădină — orele 20,30). Rachetele 
nu trebuie să decoleze — cinemascop : Lira (completare 
Kremlinul rostovian — cinemascop — 15; 17,15; 19,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 —- Pentru șco

lari : întrebări și răspunsuri. 19,45 — Emisiune de știință: 
Realizări ale medicinii românești. 20,05 — în studio : 
Ansamblul de cîntece ?i dansuri „Ciocîrlia" al Ministeru
lui Afacerilor Interne 21.00 — Filmul artistic „Judecătorul 
de minori". în încheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea

O remarcabilă forță 
de progres în economie —

PARTICIPAREA ACTIVA A MUNCITORILOR
LA BUNUL MERS AL ÎNTREPRINDERII

/

(Urmare din pag. I-a)

Nu același lucru se poa
te spune despre organi
zația din Schela petrolie
ră Tlrgoviște. întrebat cum 
se desfășoară consfătuirile 
și adunările de grupe sin
dicale în secțiile schelei, 
tovarășul ION ALEXAN
DRU, secretarul comitetului 
de partid, ne-a răspuns :

— Din păcate, nu putem 
spune lucruri prea bune. în 
multe locuri materialele 
prezentate sînt slabe, su
perficiale, tehniciste. La 
grupa de la reparații capi
tale sonde, de pildă, adună
rile se mărginesc, de obicei, 
la lansarea planului de pro
ducție. Nici o problemă nu 
e analizată și dezbătută te
meinic...

— In ce fel se manifestă 
ajutorul birourilor organi
zațiilor de bază ?

— Sporadic, fără conți- 

nuitate. Membrii birourilor 
nu îndrumă pe organizato
rii de grupă în selecționa
rea problemelor, nu-i ajută 
la întocmirea referatelor. 
Uneori nici nu se îngrijesc 
ca adunările să se țină cu 
regularitate...

— Ce face, în această si
tuație, comitetul de partid?

— La anumite intervale, 
analizăm activitatea comi
tetului sindicatului...

Cam puțin. Și in alte 
părți — la Uzina mecanică 
din Galați, la C.I.L.-Pipera 
— situația este asemănă
toare, consfătuirile rezu- 
mlndu-se la o simplă înși
ruire de cifre și date, care 
nu incită la discuții. Acea
sta deoarece organizațiile 
de partid din aceste locuri 
„scapă din vedere’ tocmai 
latura lor politică, însem
nătatea consfătuirii pentru 
popularizarea noului și 
combaterea rămășițelor ve
chiului.

Fără îndoială însă că a 
te ocupa activ de aceste 
probleme, a îndruma și a- 
juta sindicatul în această 
direcție nu înseamnă în 
nici un caz a i te substitui, 
a face munca în locul lui. 
La întreprinderea „Sinto- 
farm" din Capitală, bună
oară, biroul organizației de 
bază își formase deprinde
rea de a înlocui consfătui
rea de producție printr-o 
plenară lărgită a biroului, 
cu participarea cadrelor de 
conducere și a muncitorilor 
fruntași, care analiza pro
blemele legate de îndepli
nirea planului trimestrial. 
A fost necesară Intervenția 
comitetului raional de par
tid 1 Mai pentru a înlătu
ra această practică gre
șită.

Se cere din partea orga
nizațiilor de partid o călă
uzire temeinică și compe
tentă, menită să dezvolte 
caracterul profund demo
cratic al consfătuirilor de 
producție, să le întărească 

autoritatea, să le asigure 
un spirit mobilizator și 
combativ, o puternică fa- 
rîurire asupra conștiințe
lor.

SE DĂ CURS

PROPUNERILOR?
Adunarea de grupă sau 

consfătuirea pe secție s-a 
încheiat. Oamenii s-au risi
pit, flecare la locul lui de 
muncă. Ce se Intîmplă mai 
departe ? Cum se traduc in 
fapte propunerile făcute 
de participanți ?

Iată ce ne-a declarat în 
această privință tovarășul 
NICOLAE DANILA, pre
ședintele sindicatului de la 
laminorul bluming al Com
binatului siderurgic hune- 
dorean :

— în trecut ne ocupam 
de patru ori pe an de pre

gătirea consfătuirilor și 
apoi ne vedeam de alte 
treburi. Criticile și propu
nerile erau consemnate și 
cu asta se termina totul. 
Se manifesta, cu alte cu
vinte o serioasă doză de 
formalism care frîna ini
țiativa oamenilor. în urma 
ajutorului primit din par
tea comitetului de partid, 
lucrurile s-au schimbat. Nu 
o dată la trei luni, ci 
în fiecare zi urmărim 
realizarea propunerilor și 
măsurilor. Așa se și ex
plică faptul că în a- 
cest an s-au și înfăptuit 15 
măsuri tehnico-organizato- 
rice — concretizări ale pro
punerilor făcute în consfă
tuiri — care au influențat 
direct creșterea indicilor 
de folosire a utilajelor și 
calitatea laminatelor...

Intr-adevăr, la ultima 
consfătuire cuptoratul Flo
rian Bolea a cerut ca 
specialiștii să pună la 
punct cuptoarele de preîn- 
călzire pentru a înlătura 
„timpii morți' In produc
ție. Cînd am vizitat secția, 
la mai puțin de o lună de 
la consfătuire, cuptoarele 
erau de-acum puse la 
punct.

O situație asemănătoare 
am găsit și la Uzinele „La
minorul” din Galați. Pro
punerile făcute In adunări
le de grupă din aprilie au 
fost studiate cu atenție de 
comisia economică a sin
dicatului. Cele a căror a- 
plicare s-a dovedit utilă șl 
posibilă au fost înscrise 
Intr-un plan cu termene și 
răspunderi precise. S-a și 
trecut la prelungirea unui 
pod rulant de la laminorul 
nr. 2, ca șl la desconges
tionarea întreprinderii de 
stocuri supranOTmative prin 
livratea unor materiale al
tor uzine

In schimb, la alte între

prinderi din același oraș 
biografia propunerilor se 
încheie... chiar în momen
tul cînd au fost făcute. 
Bunăoară, din planul de o- 
biective întocmit de comi
tetul sindicatului de la 
Șantierul naval Galați, am 
desprins unul care sună 
astfel : „Se va studia rea
lizarea comenzii 548" (e vor
ba de o navă). Cine a stu
diat, ce a studiat și ce mă
suri s-au luat, tovarășul 
VASILE VADANA, secreta
rul sindicatului, nu ne-a 
putut spune.

— Cum se realizează pro
punerile la dumneavoastră 
— l-am întrebat pe tova
rășul PETRE HOLOȘTENCO, 
organizatorul grupei sindi
cale de la sculărie.

— Oamenii s-au săturat 
să tot facă mereu aceleași 
propuneri și să vadă că nu 
se mișcă un deget pentru 
realizarea lor. Degeaba ne 
zbatem, conducerea secției 
tărăgănează de aproape un 
an rezolvarea unor aseme
nea probleme ca asigura
rea ventilației la trata
mentul termic sau a unor 
cuțite speciale pentru cele 
două raboteze din atelier...

Tot atît de criticabil nl 
s-a părut sistemul de rezol
vare a propunerilor la în
treprinderea textilă Galați, 
în secția filatură ni s-a a- 
rătat un tabel cu nu mai 
puțin de douăzeci de pro
puneri făcute în luna apri
lie. Ce dovadă mai eloc
ventă că se ține o eviden
ță strictă ? Dar la rubrica 
„Cum s-a rezolvat*, în loc 
de măsuri concrete se pot 
citi doar țustiffcări Propu
neri pe deplin realizabile, 
ea înlocuirea unor rețele 

electrice, aprovizionarea 
ritmică cu țevi etc., au pri
mit tăspunsuri de acest fel! 
„S-a luat contact cu...*, 
„Această problemă este în 
funcție de...", „S-a stat do 
vorbă cu...*. Pe cine poate 
oare satisface un aseme
nea sistem de rezolvare ?

Se impune atenție și res
pect față de cuvlntul re
prezentanților colectivului 
de muncitori și tehnicieni. 
Aceasta se poate măsura 
numai prin transformarea 
în realitate a propunerilor 
juste, realizabile ale oame
nilor muncii.

Se știe prea bine, spune 
tov. POPA DIMCEA, secre
tar al Consiliului sindical 
local București, că la reu
șita unei consfătuiri con
tribuie în egală măsu
ră, prin materialele pre

zentate, prin asigurarea 
unei cît mai largi repre
zentări, atît sindicatul cît 
și conducerea întreprinde
rii. Or, în vreme ce la „Re
publica", datorită conlu
crării strînse, armonioase 
a acestor factori, consfă
tuirile sînt bine organizate, 
vii, eficiente, într-o altă 
mare întreprindere bucu- 
reșteană — Fabrica de con
fecții și tricotaje — consfă
tuirile de la sfîrșitul pri
mului trimestru al acestui 
an au fost, în majoritatea 
lor simple formalități, fără 
sevă, fără nerv și, mai 
ales, fără eficiență. S-a 
„uitat" pînă și o asemenea 
datorie elementară ca a- 
ceea de a informa despre 
ce s-a realizat din propu
nerile făcute de participanți 
la consfătuirile trecute.

— Și ce întreprinde con

Nenumărate exemple din întreaga țară scot în re
lief rolul crescînd. înrîurirea rodnică in viața între
prinderilor și șantierelor, a consfătuirilor de producție. 
Dar se mai întîlnesc și locuri unrlc ele nu se bucură 
de atenția cuvenită, unde sînt tratate în mod formal, 
intr-un stil învechit. Desigur, buna lor pregătire și 
desfășurare implică o muncă serioasă atît pe plan 
strict profesional, cît și pe plan politic. Fertilitatea 
strădaniilor depuse se măsoară cu un criteriu sigur 
— propunerile, inițiativele, angajamentele care se nasc 
din dezbateri, felul cum sînt traduse în viată și, în 
ultimă analiză, realizările colectivului în împlinirea 
și depășirea planului.

De aceea ele trebuie să fie sistematic în atenția or
ganelor sindicale, in sarcina cărora se află în primul 
rînd organizarea lor temeinică. O îndatorire de seamă 
a organelor și organizațiilor de partid este de a șp-’i- 
jini și controla permanent sindicatele în această di
recție, de a considera preocuparea pentru nivelul con
sfătuirilor de producție ca pe o importantă parte 
componentă a activității lor politico-educative in rîn- 
dul maselor.

Raid realizat de V. BIRLADEANU, C. SOCI, 
R. APOSTOL, L. VISKI

siliul local pentru a înlătu
ra această „distanță ?“.

— Deplasări în întreprin
deri pentru a ajuta comi
tetele sindicatelor la pre
gătirea materialelor. în 
luna aprilie, bunăoară, eu 
am fost, printre altele, la 
„Danubiana", tovarășul 
Dăscălescu, care se ocupă 
de problemele economice, 
la Fabrica de băi și radi 
toare și la întreprinderea 
poligrafică „13 Decem
brie". .

Sînt însă oare de ajuns 
aceste deplasări scurte, în 
perioadele pregătitoare, 
pentru a înlătura decalajul 
flagrant relevat de tovară
șul Popa ? Nu seamănă 
oare aceasla cu o activita
te pompieristică, de ultim 
moment, care, în chip fi
resc, nu poate da rezultate 
durabile ?
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CAMPIONATELE MONDIALE
DE LUPTE LIBERE

MANCHESTER 2 (Agerpres). — 
La Manchester au continuat cam
pionatele mondiale de lupte li
bere. Reprezentantul nostru Pe
tre Poalelungi (categoria 70 kg) 
r obținut o nouă victorie învingîn- 
du-1 la puncte pe americanul Bur
ke. Au intrat în concurs și ceilalți 
luptători români : la categoria mij
locie, F. Boia a dispus la puncte 
de Tonornura (Japonia), Gh. Tăpă- 
lagă (52 kg) a terminat la egalita
te cu Esenceli (Turcia), iar Stîngu 
(grea) a pierdut prin tuș întîlnirea 
cu Ylmaz (Turcia).

în întîlnirile de ieri după-amiază 
și seara, reprezentantul nostru 
F. Boia l-a învins prin tuș pe Hill 
(Anglia), dar a pierdut apoi la 
puncte în fața lui Lomidze (U.R.S.S.). 
Poalelungi a fost învins la puncte 
de iranianul Morhved, iar Stîngu a 
cedat prin tuș lui Reznak (R.P.U.). 
Tăpălagă, accidentat, a ieșit din 
concurs. Astă seară vor fi cunos- 
cuți noii campioni mondiali.

„Europenele" 
de baschet

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Ieri 
în campionatul european masculin 
de baschet, la Moscova, echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 62—60 
(35—29) echipa R. P. Române. Alte 
rezultate înregistrate : R. F. Germa- 
nă-Suedia 72—49 ; R. P. Bulgaria- 
Franța 70—67 ; R. P. Polonâ-Grecia 
74—62; Izrael-R. D. Germană 56—55; 
Italia-R. P. Ungară 66—64 ; Ceho- 
slovacia-Finlanda 68—40 ; Iugosla- 
via-Spania 113—65.

...și de talere
LISABONA 2 (Agerpres). — La 

campionatele europene de ta
lere aruncate din șanț, după 
disputarea manșei a 3-a, con
duce în clasament italianul Ma- 
tarelli cu 196 puncte din 200 po
sibile, urmat de Senicev (U.R.S.S.) 

•— 193 puncte, Canonica (Italia) — 
192 puncte și Fior (Portugalia) — 
192 puncte. Enache (România) se 
află pe locul 5 cu 191 puncte, iar 
fostul campion olimpic I. Dumitres
cu pe locul 7, tot cu 191 puncte. In 
clasamentul pe națiuni conduce 
Italia — 759 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 758 puncte și Liban — 
751 puncte.

Alte știri
• După 6 runde, în turneul internațio

nal feminin de șah de la Piotrlkow 
(Polonia), în fruntea clasamentului se 
află poloneza Konarkowska cu 4,5 
puncte, urmată de Jurczynska (R. P. 
Polonă), cu 4 puncte.

In runda a 6-a, Reicher (R.P.R.) a re
mizat cu Jurczynska, iar Polihroniade 
(R.P.R.), a întrerupt din nou cu Kono- 
pleva (U.R.S.S.). Litmanowlcz (R, P. 
Polonă) a tnvlns-o pe Konarkowska. 
Restul partidelor au fost întrerupte.

• La Moscova s-a disputat miercuri o 
nouă lntîlnire internațională de polo 
pe apă Intre reprezentativele U.R.S.S. 
și Italiei. A ctștigat echipa italiană cu 
scorul de 2—1 (1—0 i 0—0 i 0—0 i 
1-1).

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 22 din 

2 iunie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

41 49 9 14 4 15. Numere de rezervă : 
28 42.

Fond de premii : 682.136 lei din care 
186.639 lei report categoria I.

FOTBAL Doar 12 goluri In 7 meciuri
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Cuplajul interbucureștean 
n-a fost la înălțime

Aducind pe afiș două echi
pe aflate în luptă directă pentru 
titlu (Rapid și Dinamo), o a treia 
angajată în cursa, de lungă dura
tă, a evitării retrogradării (Progre
sul) și, în sfîrșit, o echipă situată în 
imediata apropiere a plutonului 
fruntaș (Steaua) — cuplajul inter
bucureștean de ieri era așteptat cu 
justificat interes. Din păcate, însă, 
calitatea celor două meciuri a lăsat 
de dorit, deși pe teren au evoluat 
majoritatea componenților lotului 
nostru național.

Prima partidă, Rapid-Progresul, a 
avut o desfășurare interesantă doar 
în prima repriză, cînd de altfel 
s-au și înscris cele două goluri. A- 
tacînd mai organizat de la început, 
fotbaliștii de la Progresul lasă im
presia că sînt puși pe fapte mari.

Minutul 65: 2—1 pentru Dinamo București
Foto : S. Cristian

Rezultatele etapei
RAPID-PROGRESUL 1—1 (1—1). 

Au marcat: AI. Constăntinescu 
(min. 26) — pentru Progresul; 
I. Ionescu (min. 30) — pentru
Rapid. Arbitru: R. Gloeckner 
(R.D.G.).

★
DINAMO BUCUREȘTI-STEA- 

UA 2—1 (1—1). Au marcat: So
rin Avram (min. 10) — pentru 
Steaua ; Petru Emil (min. 44), 
Frățilă (min. 65) — pentru Dina
mo. Arbitru H. Faucheaux 
(Franța).

Stadionul „23 August'1. Specta
tori : 50 000.

★
C.S.M.S.-ȘTIINȚA CLUJ 2—0 

(1—0). A marcat Stolcescu (min. 
43 și min. 77 — din 11 m). Ar
bitru : G. Kunze (R.D.G.). Spec
tatori : 8 000.

*
CRIȘUL-DINAMO PITEȘTI 

1—1 (1—1). Au marcat: Harșani 
(min. 18) — pentru Crișul ; Na- 
ghi (min. 44) — pentru Dinamo.

INFOR MÂȚII UIS JPJSS? TJE Hd. LZI H IS
VIZITELE DELEGAȚIEI 

DE ACTIVIȘTI AI P.M.S.U.
în cadrul vizitei pe care o face 

în tara noastră, delegația de acti
viști ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de Kozari 
Jozsef, șef ad-interim al secției 
pentru construcții și transporturi a 
C.C. al P.M.S.U.. a făcut zilele a- 
cestea cunoștință cu munca orga
nizațiilor de partid din întreprin
deri industriale și șantiere de con
strucții din Capitală și din regiu
nile Dobrogea și Oltenia. Oaspeții 
au avut discuții la Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. și la 
Comitetele regionale de partid Do
brogea și Oltenia.

SOSIREA MINISTRULUI 
CULTURII AL R. D. GERMANE

La invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, miercuri la amiază a sosit 
în Capitală, Hans Bentzien, mi
nistrul culturii din R. D. Germană, 
care va face o vizită în țara noa
stră. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
cultură. Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri ai 
ambasadei.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A ITALIEI

Ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, a oferit miercuri 
după-amiază o recepție cu prilejul 
aniversării proclamării Republicii, 
sărbătoarea națională a Italiei. Au 
luat parte Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior, membri ai

Acțiunile lor ofensive la poarta ra- 
pidiștilor se concretizează în minu
tul 26, cînd Al. Constăntinescu în
scrie spectaculos, printr-o lovitură 
de cap, preluînd o centrare reușită 
a lui Baboie. După numai patru mi
nute, rapidiștii înscriu golul egali
zator : Năsturescu pătrunde în ca
reu, pasează în adîncime lui I. Io- 
nescu.și acesta șutează de la cîțiva 
metri pe lingă portarul Cosma. De 
aici înainte jocul devine monoton, 
plictisitor. Și, ca de obicei în ase
menea situații, s-au comis multe 
obstrucții, faulturi, ieșiri nespor
tive. Spre sfîrșitul meciului, D. Po
pescu (Progresul) a încheiat o dis
pută personală cu Dinu lovindu-1 
intenționat cu capul. Faptul i-a 
atras, firește, eliminarea de pe te
ren. Au lăsat impresie proastă, de

Arbitru: Tașula (București).
Spectatori : 8 000.

★
ȘTIINȚA CRAIOVA-PETRO- 

LUL 0—0. Arbitru : I. Ritter (Ti
mișoara). Spectatori : 15 000.

★
U.T.A.-FARUL 0—2 (0—1). Au 

marcat: Șoangher (min. 12), Ba- 
lint (min. 81). Arbitru : Fr. Ko- 
epcke (R.D.G.). Spectatori : 5 000.

★

MINERUL-STEAGUL ROȘU 
1—0 (1—0). A marcat Drăgan 
(min. 40). Arbitru : V. Dumitres
cu (București). Spectatori : 10 000. 

CLASAMENTUL
Rapid 24 14 7 3 31:12 35
Dinamo Buc. 24 15 4 5 50:21 34
Steaua 24 12 5 7 36:23 29
Steagul roșu 24 11 4 9 27:27 26
Petrolul 24 9 5 10 29:21 23
U.T.A. 24 8 7 9 27:40 23
Știința Cluj 24 9 4 11 37:35 22
Dinamo Pitești 24 8 6 10 32:31 22
Crișul 24 7 8 9 20:24 22
C.S.M.S. 24 8 5 11 24:33 21
Farul 24 8 5 11 20:32 21
Știința Craiova 24 8 4 12 29:39 20
Progresul 24 6 7 îl 21:27 19
Minerul 24 8 3 13 24:42 19

Consiliului de Stat, ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai altor ministere, conducători ai 
unor instituții centrale, academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultură. Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, a rostit miercuri 
seara o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune cu pri
lejul sărbătorii naționale a Italiei.

★

Grupul de specialiști al Comite
tului pentru locuințe, construcții și 
urbanism al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa a vizitat 
miercuri zona industrială a orașu
lui Brașov, cartierul de locuințe 
Steagul Roșu, monumente istorice 
și obiective social-culturale. în 
cursul aceleiași zile, oaspeții au 
vizitat orașul Ploiești. Seara 
grupul de specialiști a sosit în 
Capitală. (Agerpres)

Reîncepe 

pescuitul sportiv

în ziua de 4 iunie se redeschide 
pescuitul sportiv în apele colinare 
și de șes din regiunile Argeș, Ba
cău, Banat, București, Crișana, Do- 
brogea, Galați, Iași, Oltenia și Plo
iești, care a fost oprit pentru re
producerea peștilor (in celelalte re
giuni pescuitul se redeschide de la 
20 iunie a.c.).

asemenea, obiceiurile (de altfel mai 
vechi) ale rapidistului C. Dan, care 
n-a contenit să trimită mingea de
parte spre tribune, să gesticuleze 
„teatral" la deciziile arbitrului etc.

în al doilea meci al cuplajului, 
deși rezultatul final avea impor
tanță deosebită doar pentru Dina
mo, s-a jucat majoritatea timpului 
de parcă miza ar fi fost inversă. 
Formația Steaua, avînd din nou în 
Constantin un bun coordona
tor de joc, a construit numeroase 
atacuri variate, în viteză, încheiate 
cu șuturi la poartă din diferite po
ziții. Dacă Voinea și Crăiniceanu 
nu ar fi făcut notă aparte o bună 
perioadă de timp, echipa Steaua 
putea înregistra ieri o victorie cla
ră. Cu Pîrcălab în formă slabă, di- 
namoviștii au acționat sporadic în 
atac, greul jocului ducîndu-1 apă
rarea, din care s-au remarcat Popa 
și Nunweiller III.

Constantin ANI

Corespondenții noștri
DESPRE MECIURILE 
DIN TARĂ
IAȘI

La Iași, un meci anost, desfășurat 
mai mult la mijlocul terenului, cu 
puține și greșite șuturi la poartă. 
Clujenii au luptat la începutul ce
lei de-a doua reprize. După ce ie
șenii au ridicat scorul la 2—0 (în 
urma hențului făcut de Cîmpeanu 
în propriul careu), partida a revenit 
din nou la aspectul ei inițial.

ORADEA

Gazdele au dominat cu autori
tate (raport de cornere 13—1 pen
tru ei), dar n-au reușit să înscrie 
decît un singur gol. Pînă la pauză 
scorul a devenit egal. în repriza 
secundă, atît Crișul Cît și piteștenii 
au luptat pentru a modifica rezul
tatul, însă au pierdut toate ocazii
le. în min 66, David (Dinamo Pi
tești) s-a aflat singur în faja porții 
lui Duca, însă a ratat.

BAIA MARE

Minerul și Steagul roșu n-au 
oferit nimic deosebit spectatorilor 
băimăreni. Oaspeții au avut iniția
tiva la începutul meciului, însă 
n-au fructificat nimic. Golul înscris 
de Drăgan, în min 40, este cel 
de-al 400-lea din acest campionat.

ARAD

Două greșeli de apărare au de
cis soarta meciului de la Arad din
tre U.T.A. și Farul : de prima a pro
fitat tînărul Șoangher (nou promo
vat în echipa constănțeană), iar 
de a doua Balint, al cărui șut, de 
la circa 20 m, n-a putut ii apărat.

CRAIOVA

Căldură sufocantă la Craiova. 
Craiovenii, care dovediseră în ul
tima vreme o mare eiicacitate pe 
teren propriu, n-au putut de aceas
tă dată să înscrie nici un punct. 
Și ocazii au avut nenumărate. La 
rîndul lor, ploieștenii au manifestat 
aceeași îngrijorătoare lipsă de 
precizie la poartă. în repriza a 
doua ,ei n-au șutat spre poartă de
cît de vreo patru-cinci ori.

Vizita delegației P.C.U.S. în Franța
PARIS 2 (Agerpres). — Agenția 

TASS transmite că la invitația 
C.C. al P. C. Francez, între 19 și 
31 mai s-a aflat în Franța o de
legație a P.C.U.S., condusă de 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Delegația a făcut cu
noștință cu munca unor organiza
ții de partid, s-a întîlnit cu acti
viști ai P.C.F. și reprezentanți ai 
oamenilor muncii și a avut la Co
mitetul Central al P. C. Francez o 
întîlnire cu Waldeck Rochet, se
cretar general, și alți conducători 
ai P.C.F.

în cursul vizitei delegației 
P.C.U.S., „a fost confirmată iden
titatea profundă de păreri a celor 
două partide asupra problemelor 
fundamentale ale contemporanei
tății" — apărarea păcii și coexis
tenta pașnică, lupta popoarelor 
pentru independență națională, 
sprijinul necondiționat acordat de

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R. 
pentru industria ușoară

PRAGA 2 (Agerpres). — între 
24 și 28 mai 1965, la Praga a avut 
loc ședința IV-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară. La lucrările ședinței au 
luat parte delegațiile R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. Po
lone, R. P. Române, R. P. Un
gare și U.R.S.S. La ședință au par
ticipat în calitate de observatori 
reprezentanții Republicii Cuba și 
R. P. D. Coreene.

Comisia a examinat și a aprobat 
măsurile pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor celei de-a XlX-a sesiuni 
a C.A.E.R. și a celei de-a Vl-a șe

CE SE GINDEȘTE 
ÎN SUDUL COREEI

Revista „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică un ar
ticol despre curentele de opinie 
cate se manifestă in Coreea de 
sud. .

„Coreea este încă împărțită. 
Costul apărării (este vorba de chel
tuielile militare — n.r.) rămine ri
dicat, atit pentru Republica sud- 
coreeană cit și pentru Statele 
Unite, iar problemele politice și 
economice, rezultînd din dezmem
brare, din război și datorită unor 
guverne ineficace in sud, sint încă 
in mare măsură nerezolvate.

Guvernul sud-coreean este încă 
puternic anticomunist. El s-a ofe
rit să trimită aproape 2 500 soldați 
coreeni în Vietnamul de sud. To
tuși, din ce în ce mai multi co
reeni din sud sugerează că reuni- 
ficarea cu nordul comunist nu nu
mai că este posibilă, dar ar fi și 
avantajoasă. Această atitudine 
este influențată de convingerea 
crescîndă că în nord coreenii «o 
duc mai bine» decît populația din 
sudul care este sprijinit de S.U.A.

în Coreea de sud un număr de 
persoane, apreciat la 2,7 milioane, 
aproximativ 10 la sută din popu
lație, sînt fie șomeri totali, fie par
țiali. Cel puțin a cincea parte, da
că nu mai mult, din fabricile cons
truite cu ajutor american sînt În
chise, sau de fapt nu au intrat nici
odată în funcțiune Multe din aces
te fabrici au fost prost planificate 
în raport cu energia electrică, cu 
transporturile, cu resursele de ma
terii prime. Altele au fost închise 
din lipsă acută de capital intern, 
sau din incapacitatea de a procura 
materii prime

Boala ce a cuprins Coreea de 
sud nu este totuși în întregime de 
natură economică, ci are cauze a- 
tît politice cît și psihologice. Cinrl 
militarii au luat puterea, in mai 
1961, pretinsele lor obiective erau: 
de a înăbuși corupția, de a 

Cum vede „apartheidul* caricaturistul ziarului suedez „STOCKHOLMS 
TIDNINGEN”

cele două partide luptei eroică a 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane, însemnătatea 
unității și alianței forțelor demo
cratice și iubitoare de pace pentru 
apărarea intereselor celor ce mun
cesc, lupta împotriva imperialis
mului, pentru socialism. A fost 
afirmat, totodată, „acordul deplin 
dintre cele două partide în pro
blema necesității de a se asigura 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale". S-a apre
ciat că „apropierea dintre U.R.S.S. 
și Franța, care se observă în pre
zent, corespunde năzuințelor po
poarelor francez și sovietic. Dez
voltarea relațiilor economice, di
plomatice și culturale dintre 
U.R.S.S. și Franța poate ajuta la 
apropierea lor continuă în intere
sul celor două popoare și al pă
cii în Europa".

La 31 mai, delegația P.C.U.S. s-a 
înapoiat la Moscova.

dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a discutat problemele în 
legătură cu coordonarea planurilor 
de dezvoltare a industriei ușoare pe 
perioada anilor 1966—1970 și a a- 
probat planul de perspectivă al 
Comisiei pentru coordonarea lu
crărilor de cercetări științifice pe 
perioada 1966—1970. Au fost exa
minate, de asemenea, unele pro
bleme privind mecanizarea și au
tomatizarea producției în industria 
pielăriei și alte probleme.

Ședința a decurs în spiritul prie
teniei frățești și înțelegerii reci
proce.

realiza reforme în folosul țărani
lor și de a «întări» Coreea de 
sud. Generalii și coloneii au pro
mis de asemenea să tină alegeri 
si să reslabilească guvernul civil.

Acum, Coreea de sud are o A- 
dunare aleasă și — formal — un 
guvern civil Dar președinte
le este un fost general, iar multi 
din consilierii săi apropiat! sînt 
foști ofițeri. Forțele armate sînt 
încă baza de pe care se exercită 
puterea. Corupția este cel puțin la 
fel de răspîndită ca și înaintea 
«revoluției» militare. Sînt puține 
semne că austeritatea ar fi practi
cată de altcineva decît de oame
nii săraci. Țăranii sînt la chere
mul cămătarilor. Printre coreeni 
cei mai deziluzionați sînt tinerii.

Lipsa aceasta de condiții favora
bile, ca și dezamăgirea crescîndă 
dau naștere presiunilor pentru re
glementarea relațiilor cu Coreea 
de nord. Multi coreeni — mai a- 
les intelectuali și tineri — s-au 
convins că poporul duce o viată 
mai bună, mai stabilă în nord, sub 
comuniști, decît in sud

Mai trebuie spus că dacă nu se 
va realiza o îmbunătățire substan
țială a climatului economic și po
litic in sud se vor produce cu a- 
devăral tulburări în legătură cu 
problema relațiilor dintre cele 
două jumătăți despărțite ale Coreei 
și, în aceste tulburări, S.U.A. vor 
fi și ele implicate.

Programul promis pentru pune
rea Coreei de sud «pe picioarele 
sale» — normalizarea relațiilor di
plomatice și comerciale cu Japonia 
■— aduce argumente celor ce cred 
că reunificarea constituie răspun
sul pentru toate problemele Co
reei. Multi coreeni se tem de o 
«colonizare economică» de către 
japonezi La Seul e foarte larg 
răspîndită bănuiala că S.U.A. 
exercită presiuni în această direc
ție, asupra Coreei de sud, spre 
a-și reduce propriile cheltuieli fi
nanciare în această tară Si. ca re
zultat, acum poate fi auzit argu
mentul că singura cale prin care 
Coreea de sud ar putea evita să 
devină «colonia economică» a Ja
poniei este aceea de a micșora 
barierele comerciale, precum și 
celelalte bariere între Coreea de 
nord și cea de sud".

I. B. Tito a sosit 
la Praga

PRAGA 2 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
sosit miercuri la Praga într-o vi
zită oficială de 7 zile la invitația 
lui A. Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. La aeroport, președintele 
Tito a fost întîmpinat de A. No
votny și de alți conducători de 
partid și de stat din Cehoslovacia. 
A. Novotny și Iosip Broz Tito au 
rostit cuvintări.

în aceeași zi, la Praga au în
ceput convorbirile dintre delega
țiile celor două țări.

Seara, președintele R. S. Ceho
slovace, A. Novotny, a oferit o re
cepție în cinstea președintelui 
R.S.F. Iugoslavia.

Deschiderea sesiunii 
0. I. M.

GENEVA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite :

Miercuri dimineața, la sediul Pa
latului Națiunilor au început lucră
rile celei de-a 49-a sesiuni a Con
ferinței Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.). Participă repre
zentanți ai celor 114 membri ai 
O.I.M. Delegația română este con
dusă de Vasile Dumitrescu, amba
sadorul R. P. Române în Elveția.

$
p

1 ROMA 
RIVEȘTE SPRE 
iMERICA LATINĂ

St©aller®jblait
Sub titlul „Italia și America Latină* 

ziarul „ST. GALLER TAGBLATT” scrie
„Cu cîteva săptămlni în urmă, cînd 

prim-ministrul Moro a depus din nou 
la Washington un fel de jurămlnt de 
credin|ă față de pactul Atlanticului, t-a 
neglijat, datorită acestui act, să se acor
de suficientă atenție faptului că Statele 
Unite au acordat Italiei, ca recompensă, 
un fel de împuternicire în alb pentru 
o viitoare expansiune economică in A- 
merica Latina. După ce ministrul de ex
terne Fanfani a lua» din acest punct de 
vedere primele contacte concrete in 
Mexico City, nu mai poate exista îndo
ială că, in spatele unor alte inițiative 
similare așteptate din partea Romei, >e 
află, binevoitor șt încurajator, Departa
mentul de Sfat. Ultima confirmare In a- 
ceastă privințS constă în anunțarea an
ticipata, la Roma, a știrii că președin
tele statului, Saragat, va întreprinde țla 
sfîrșitul verii sau la începutul ’oamnbi, 
un mare „turneu* în America Latină, 
care va dura trei pînS la patru săptă- 
mini și al cărui scop este ușor de în
țeles. deoarece această călătorie se a- 
seamănă ca două picături de apă cu 
aceea întreprinsă de de Gaulle anul trte- 
cuf

Nu era necesar ca unele foruri din 
Italia să accentueze, în legătură cu pro
iectata călătorie a lui Saragat, că ea 
are un cu totul alt caracter decît vi
zita șefului statului francez concepută 
demonstrativ ca un act potrivnic Sta
telor Unite. Dimpotrivă : In cadrul și
nei legături europene cu America de 
nord, ea poate fi considerată ca 6 re
plică la politica Franței, orientată îm
potriva intereselor S.U.A. în sfera oc
cidentală. Astfel devine explicabil de
plinul acord cu felurile politice ale Wa
shingtonului în America latină, acord 
pe care Ministerul de Externe din Roma 
îl exprimă în mod deschis.

Proiectata expansiune economică a 
Italiei în America latină se lovește Insă 
de o mare piedică : lipsă de capital 
de investiție Totuși — afirmă cercu
rile de afaceri din Italia — actuala 
lipsă de capital de investiție nu tre
buie să bareze calea spre cucerirea uno' 
noi piețe de desfacere. Practic, însă, 
acest lucru ar arăta în felul următor: 
Itaba ar trebui să atragă, pentru înlătu
rarea dificjltăților de producție in pro
priile regiuni rămase în urmă, investiții 
din străinătate, punînd, în schimb, la dis
poziție capital pentru investiții In străi
nătate.

Dacă o astfel de speculație va con
vinge partidele de stingă din l'alia, in
clusiv socialiștii aflafi in guvern, este 
o altă problemă”.
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J sAptAminA decisivă 
PENTRU „PROIECTUL DEFFERRE"

Viafa politics a Franjei 
cunoaște o tot mai pronun
țată animație, determinată 
de angajarea partidelor în 
vederea alegerilor preziden
țiale din decembrie. După 
congresul Mișcării Republi
cane Populare (M.R.P.), 
care s-a t>nut săptăm’na tre
cută, în această sSptămînă 
are loc, începînd de azi, joi, 
cel de-al 55-lea Congres a! 
Partidului socialist (S.F.I.O.), 
care va coincide în timp cu 
congresul altei formafii de 
stînga, Partidul socialist u- 
nificat. In centrul discuțiilor 
la aceste congrese s-a aflat 
și se va afla mult discuta
tul „proiect Defferre", după 
numele primarului socialist 
al Marsiliei, Gaston Deffer
re, candidat la alegerile 
prezidențiale.

în ce constă acest proiect 
asupra căruia urmează să se 
pronunțe Congresul S.F.I.O.?

Defferre preconizează 
crearea unei așa-zise „fede
rații democratice socialiste”, 
care s-ar prezenta sub for
ma unei fuziuni de partide 
și grupări din opoziție „de 
la socialiști și pînă ia creș- 
tini-democrafi" (fără inde
pendenți), cu excluderea 
partidului comunist. Așa cum 
s-a subliniat aici, în majo
ritatea comentariilor de pre
să, ideile pe care le pro
movează Defferre și partiza
nii săi ar constitui o prelun
gire spre zona de centru- 
dreapta a actualei geografii 
politice a Franței.

Congresul de la Vichy 
al M.R.P. a luat poziție

IN „SAVANĂ“ Șl IN CAPITALĂ
| Caniculă dar și climat politic încins H Cine va forma 
noul guvern! ■ Știri alarmante din sud

KHARTUM

Am călătorit cîteva zile prin regiu
nea de nord a savanei sudaneze. A- 
cum, în anotimpul secetos, cînd 
soarele torid pîrjolește toiul, sa
vana pare lipsită de viață. Dar ar
borii vheil și salem, precum și iarba 
de Sudan, ale căror rădăcini se înt'g 
adine in pămînt, supraviețuiesc lipsei 
de umezeală. Iepurii și gazelele, sin
gurele animale care nu s-au retras sp'e 
regiunea veșnic verde din sud, tră
iesc retrase în regiunile mai ioase 
unde găsesc hrană. Satele prin care 
trecem par pustii. Puțini sînt aceia 
care se încumetă să înfrunte arșița de 
afară. Oamenii stau retrași la umbră. 
Așa fac timp de cîteva luni 
pînă încep ploile (pe la 15 iulie). A- 
tunci totul renaște ; savana se îmbra
că în verdeață, iar oamenii încep să-și 
cultive ogoarele. Lucrările se desfă
șoară în ritm rapid, deoarece în de
cembrie încetează ploile, iar viața re
intră în monotonie.

Căldura excesivă, acalmia pe ca'e 
aceasta pare s-o imprime naturii, nu 
se repercutează sensibil asupra cli
matului politic. Dimpotrivă. Cele două 
probleme majore — situația din sud 
și formarea viitorului guvern — pola
rizează atenția opiniei publice și pro
voacă o agitație destul de vie.

Reîntors la Khartum, am găsit capi
tala în plină efervescență. întreaga 
presă publică știri alarmante. Citind 
surse guvernamentale, ziarele arată că 
un grup de foști ofițeri, invocînd drept 
prefext pasivitatea autorităților față de 
răscoala din sudul țării, au organizat 
un complot pentru a pune mîna pe 
putere.

Actualul guvern, care peste cîteva 
zile își va da demisia, nu se grăbeș
te să ia unele măsuri mai hotărîte. 
El așteaptă să-și încheie misiunea și 
să predea ștafeta altui cabinet. Numai 
că tratativele privind constituirea nou
lui guvern sînt în impas.

In u-ma recentelor alegeri par
lamentare, cel mai mare număr de

față de „inițiativa Def- 
ferre“, aprobînd-o, dar 
fixînd totodată limitele și 
condițiile eventualei sale 
adeziuni : federația nu
poate preconiza nici un 
acord cu partidul comunist; 
federația nu trebuie să de
vină un „satelit" al S F.I.O. ; 
ea ar urma să fie deschisă 
„formațiunilor politice ac
tuale".

Referindu-se la aceeași 
moțiune, oficiosul gaullist 
„La Nation” vede în ea 
tendința M.R.P. de a con
sidera „federația propusă 
ca o prelungire a «Centru
lui democratic» creat de 
M.R.P. acum doi ani (unde 
conviețuiesc «republicanii 
populari», o parte din 
«independenți» și «radical 
socialiști»). Republicanii 
populari — subliniază „La 
Nation" — au căutat calea 
unui centrism'. Ei speră să 
o găsească în această Fe
derație Democratică ce 
le-ar permite să se situeze 
ceva mai la stînga pe 
eșichierul politic". în ce 
privește ziarul ,,1’Huma- 
nite", organul P.C.F., acesta 
subliniază că «tentativa 
Defferre», tinzînd să adune 
sub o conducere unică 
partidele ce au guvernat 
împreună din 1947 pînă în 
1958, constituie o soluție 
reacționară. „Problema cen
trală — scrie ziarul — 
rămîne aceea a înțelegerii 
tuturor forțelor democra
tice".

Acum urmează să se 
pronunțe asupra proiectului

Congresul S.F.I.O., partidul 
din care face parte prima
rul Marsiliei. Acesta — 
scrie în „Le Monde” unul 
din analiștii vieții politice, 
Vianson Ponte — „se va 
prezenta la Congres bi- 
zuindu-se pe sprijinul re
publicanilor populari și pe 
un gir al majorității radica
lilor. Dar, totodată, după 
cum remarcă autorul citat, 
candidatul la președinție se 
află într-o poziție foarte 
delicată : Dacă va reuși în- 
tr-adevăr să-i convingă pe 
socialiști că nu e vorba de 
o „sabordare" *) a parti
dului său, el riscă să-i în
grijoreze pe aliații săi din 
alte formațiuni politice, 
determinîndu-i să pună un 
și mai mare număr de con
diții de teama de a nu fi 
transformați în «sateliți». 
Pe de altă parte, dacă 
Defferre va susține în con
tinuare că „Federația" sa 
constituie un pas înainte 
spre fuzionarea tuturor or
ganizațiilor aderente în ca
drul unui mare partid., el 
va îndepărta un număr 
mare de socialiști și va 
pierde teren în cadrul 
S.F.I.O.”.

în preajma Congresului 
de la Clichy, conferințele 
federațiilor departamentale

*) Termen marinăresc : 
scufundarea unei nave de 
către comandantul ei pen
tru a nu cădea în mîinile 
adversarului.

mandate (74 din totalul dă 156) a fost 
obținut de partidul de dreapta UMMA. 
In consecință, acesta pretinde învesti
tura, dar — după cum apreciază unu 
observatori — un guvern constituit 
doar din liderii UMMA n-ar fi viabil ; 
neavînd majoritatea absolută în parla
ment, el ar putea fi oricînd răsturnat. 
Aceeași soartă ar avea-o și un guvern 
rezultat din coalizarea UMMA cu 
unele grupări mai mici ca Biga și Fron
tul Islamic, lată de ce de la început 
s-a căutat să se realizeze o combi
nație a celor două mari partide — 
UMMA și național unionist (partid care 
se intitulează liberal, dar care în pre-

La Khartum

zent este în multe privințe asemănă
tor cu UMMA). Totuși această intenție 
nu s-a materializat. Dacă la un mo
ment dat era aproape sigur că ceie 
două partide se vor înțelege pentru 
a forma guvernul, ulterior liderul par
tidului național unionist, El Azhari, a 
declarat că deocamdată, avînd în 
vedere dificultățile economice și po
litice prin care trece țara, preferă să 
rămînă în opoziție. 

ale S.F.I.O. s-au pronunța* 
asupra proiectului Deffere, 
unele aprobîndu-l, altele 
dezaprobîndu-l, iar altele 
exprimînd rezerve. Rezerve 
a făcut și secretarul genera! 
al S.F.I.O., Guy Moliet, pre
cum și președintele puter
nicei Federații din Nord a 
partidului, Laurens. Față de 
toate acestea, orice prono
sticuri sînt dificile. De-abia 
sîmbătă seara, congresiștii 
vor da ceea ce se numește 
un „vot indicativ", prin ex
primarea părerilor asupra 
moțiunilor prezentate.

Poziția partidului comu
nist va fi luată în conside
rare de toți acei congresiști 
care militează în mod since- 
pentru o întărire reală a 
stîngii. Această poziție a 
fost din nou exprimată în re
centa scrisoare adresată de 
Waldeck Rochet, secretarul 
general al P.C.F., lui Guy 
Moliet, secretarul general 
al S.F.I.O., scrisoare în care 
P.C.F. își reînnoiește propu
nerea pentru o întîlnire a 
reprezentanților celor două 
partide în vederea stabilirii 
unui program comun și de
semnarea unui candidat unic 
pentru palatul Elysee. Scri
soarea informează că în caz 
de insucces al acestui nou 
demers, P.C.F. va fi pus în 
situația de a prezenta pro
priul său candidat.

După cum subliniau luni 
ziarele, a început o „săptă- 
niînă decisivă" pentru pro
iectul Defferre.

Al. GHEORGHIU

Se pune și 0 nOuă problemă : care 
va fi caracterul noului parlament ? Va 
ti el o adunare constituantă — așa 
cum înclină să-l considere partidele 
UMMA, național-unionist și Frontul Is
lamic? O serie de alte partide, ca 
partidul democratic popular, partidul 
comunist și . partidele sudiste, arată că 
parlamentul nu va putea elabora o 
constituție, dat fiind că alegerile s-au 
ținut numai în nordul țării și că sudul 
nu este reprezentat. Potrivit părerii a- 
cestora, parlamentul va avea un carac
ter provizoriu. Unele forțe politice 
consideră drept ilegale alegerile și, 
prin urmare, și viitorul guvern.

în sud nu s-au ținut alegeri din 
cauză că guvernul a considerat că ac
tuala situație din aceste provincii nu 
oferă condiții favorabile. Dar în felul 
acesta problema principală a țării s-a 
complicat și mai' mult. După cum se 
știe, tulburările din Sudan au început 
tocmai datorită nemulțumirilor d'n 
sud, unde minoritatea neagră cere 
drepturi egale cu ale populației arabe 
din nord. Conferința „mesei rotunde'’ 
care s-a ținut în martie la Khartum, în 
ciuda succesului aparent, n-a dat so
luții pentru rezolvarea democratică a 
problemei naționale în sud și în felul 
acesta contradicțiile s-au adîncit. A- 
cum, din sud parvin știri alarmante. 
Membrii organizației teroriste ^,Anya- 
nya" („Săgeata otrăvită”) continuă să 
facă victime în rîndurile forțelor ar
mate regulate și ale populației pașnice 
de la care iau vite și alimente. Ei au 
atacat zilele trecute o unitate militară 
la Bor Palh (provincia Nilul superior), 
omorînd un ofițer și trei soldați. Cei 
uciși au fost apoi arși în oraș. Atacuri 
asemănătoare s-au produs și în alte 
regiuni din sud, unde capitalele celor 
trei provincii sînt complet izolate.

Guvernul sudanez a însărcinat marți 
pe ministrul de stat Mohamed Jebara 
să întreprindă o anchetă în regiunile 
meridionale, deoarece situația a de
venit gravă.

Nicolae PLOPEANU

PROBLEMA CIPRIOTĂ

Cum evoluează 
dialogul greco-turc

ATENA 2. — Corespondentul
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

Schimbul de mesaje verbale din
tre premierii Turciei și Greciei, 
prin intermediul ambasadorului 
turc la Atena, confirmă părerea 
larg răspîndită în cercurile politice 
ateniene că se înaintează spre tra
tative bilaterale în problema cipri
otă, fără participarea reprezentan
ților guvernului cipriot. Presei 
i-au fost comunicate doar liniile 
generale ale celor două mesaje. 
Mesajul premierului Urgii plii către 
premierul Papandreu se referă, po
trivit declarațiilor oficiale, la nece
sitatea păcii în Cipru, îmbunătăți
rea relațiilor dintre cele două țări 
și „soluționarea pașnică a proble
mei Ciprului". Se relatează că me
sajul de răspuns al premierului 
grec este redactat în același ton.

Potrivit unor cercuri politice 
corțipetente din capitala greacă .■— 
relatează ziarul „Ta Nea“ — după 
conferința ministerială a N.A.T.O. 
de la Londra și ca răspuns la alte 
intervenții din afară, Ankara ac
ceptă, în principiu, unirea Cipru
lui cu Grecia în schimbul altor a- 
vantaje ce urmează a fi precizate. 
Cele două părți — Grecia și Tur-

Vietnamul de sud

Pierderi grele ale trupelor guvernamentale 
in ciocnirile cu forțele patriotice

SAIGON 2 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații, 
menționînd surse ale forțelor pa
triotice sud-vietnameze, arată că 
după victoria din regiunea Ba Gia, 
unde trupele guvernamentale și 
americane au suferit pierderi con
siderabile în oameni, evaluate la 
1 000 de soldați, forțele patriotice 
sud-vietnameze au dat puternice 
lovituri inamicului cu prilejul 
luptelor din provinciile Quang 
Ngai și Quang Nam, scoțînd din 
luptă peste 400 de soldați. Agen-

CONFERINȚĂ
DE SOLIDARITATE
CU POPORUL VIETNAMEZ

HANOI 2 (Agerpres). — La 2 
iunie s-a deschis la Hanoi cea de-a 
doua conferință a Comitetului 
sindical internațional de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
la care participă delegații sindi
cale din 50 de țări. Consiliul 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Română este reprezentat de Că
lin Gheorghe, adjunct al șefului 
secției organizatorice a C.C.S.

în seara zilei de 1 iunie, în capi
tala R. D. Vietnam a avut loc o re
cepție cu prilejul Conferinței. A 
luat cuvîntul Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, care 
a subliniat că de la prima con
ferință a comitetului a crescut miș
carea de protest a clasei munci
toare internaționale împotriva a- 
gresiunii imperialiste în Vietnam, 
în același timp, s-au intensificat 
sprijinul moral, politic, precum și 
ajutorul material pentru poporul 
Vietnamului. După ce a exprimat 
mulțumiri clasei muncitoare inter
naționale și oamenilor muncii din 
întreaga lume pentru solidaritatea 
lor față de poporul vietnamez, 
popoarelor și guvernelor țărilor 
socialiste frățești pentru sprijinul 
și ajutorul acordat, Fam Van Dong 
a vorbit despre etapa actuală a 
războiului agresiv dus de S.U.A. 
împotriva Vietnamului. El a subli
niat că poziția fermă, de neclintit, 
a R. D. Vietnam a fost expusă în 
cadrul raportului prezentat de gu
vern la sesiunea din aprilie a A- 
dunării Naționale. Ea reprezintă 
baza justă, logică și indispensabilă 
a rezolvării problemei Vietnamu
lui, conformă drepturilor naționale 
ale poporului vietnamez, conformă 
acordurilor de la Geneva din 1954 
și intereselor păcii în întreaga 
lume . 

cia — consideră momentul actual 
ca propice tratativelor și printr-un 
acord tacit ambele au renunțat la 
pozițiile categorice pe care se si
tuaseră inițial. Ziarul „Athmaiki" 
anunță că „în cursul următoarelor 
10 zile, părțile vor prezenta propu
neri concrete".

Potrivit unor declarații atribuite 
de presă guvernului grec „orice a- 
cord rezultat din dialog va fi supus 
aprobării guvernului și poporului 
Ciprului". Dar, după cum scriu 
ziarele grecești, poziția președinte
lui Makarios este clară : nu va fi 
acceptată nici o soluție în proble
ma cipriotă, rezultată din nego
cieri la care nu participă repre
zentanții Ciprului.

Presa cipriotă critică guvernul 
grec pentru faptul că acceptînd 
dialogul a părăsit calea rezol
vării conflictului prin interme
diul O.N.U. și potrivit raportului 
mediatorului O.N.U.. Galo Piaza. 
Ziarul cipriot proguvernamental 
„Mahi“ scrie că în urma partici
pării premierului Papandreu la 
dialogul greco-turc, relațiile dintre 
Atena și Nicosia au intrat într-un 
impas și nu există în prezent nici 
un contact oficial între guvernele 
celor două țări.

ția relatează că lupte deosebit 
de violente au avut loc în distric
tul Son Tinh din provincia Quang 
Ngai. Patrioții au interceptat o 
companie guvernamentală, trimisă 
în ajutorul efectivelor din distric
tul Son Tinh. scoțînd din luptă 
aproape întreaga companie. O altă 
încercare a armatei guvernamen
tale de a salva situația a fost ani- , 
hilată. 70 de soldați au fost uciși < 
sau răniți, iar 107 — inclusiv doi I 
americani — au fost făcuți pri
zonieri.

Declarațiile 
lui Ben Bella

ALGER 2 (Agerpres). — Orga
nizația de colaborare africană și 
malgașă (O.C.A.M.), prin primirea 
în rîndurile ei a primului ministru 
congolez, Moise Chombe. a deschis 
poarta neocolonialismului, și a 
compromis în acest fel lupta po
poarelor care mai sînt încă domi
nate — a declarat marți președin
tele Algeriei, Ben Bella. Dacă 
O.C.A.M.-ul va permite manevrele 
neocolonialismului. a adăugat pre
ședintele algerian, ea va acționa 
împotriva unității africane și va 
accentua diviziunea între țările de 
pe acest continent.

In parlamentul britanic

Opoziția nu are obiecții...
• Guvernul își propune să mențină bazele militare din Aden
• Se recomandă „răbdare" față de rasiștii lui Smith

LONDRA 2 (Agerpres). — în Ca
mera Comunelor au avut loc marți 
dezbateri în probleme coloniale și 
în unele probleme internaționale. 
Primul ministru Wilson s-a refe
rit la situația din Peninsula Ara
bică, exprimînd dorința guvernu
lui britanic de a-și menține bazele 
militare din Aden. El a spus că 
realizarea acestui obiectiv va de
pinde de abilitatea pe care o 
vor manifesta reprezentanții bri
tanici la viitoarea conferință con
stituțională pentru Arabia de 
sud. Ministrul pentru proble
mele Commonwealthului, Bottom- 
ley, și-a exprimat , părerea că 
o soluție trainică nu va putea 
fi găsită în Rhodesia de sud decît

străine în Republica Dominicană

O.S.A.: REORGANIZARE?
• După două aminări a fost fixată data „conferinței extraordinare"
• Se cere „reconsiderarea" relațiilor cu S. U. A.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Reprezentanții țărilor membre ale 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) au căzut de acord asupra 
convocării pentru data de 4 august 
la Rio de Janeiro a celei de-a doua 
conferințe extraordinare a acestei 
organizații. Conferința fusese sta
bilită inițial pentru data de 20 mai, 
dar a fost amînată de două ori, 
consecutiv, din cauza crizei din 
Republica Dominicană. Punctul 
principal de pe ordinea de zi este 
problema reorganizării O.S.A.

Potrivit agențiilor de presă oc
cidentale, această conferință va 
implica dezbateri de mare am
ploare, deoarece majoritatea ță
rilor latino-americane se pro
nunță, în mod oficial, pentru 
reorganizarea O.S.A. și există 
divergențe serioase în legătură 
cu esența și modul de aplicare 
a acestor schimbări. O serie de țări 
— între care Chile. Uruguay, Me
xic. Peru — nemulțumite de felul 
cum funcționează în prezent siste
mul interamerican, s-au alăturat 

cu sprijinul întregii populații. El a 
respins însă cererile privitoare la 
adoptarea unor măsuri hotărîte 
împotriva rasiștilor din acest teri
toriu și pentru eliberarea deținuți- 
lor africani, afirmînd că „răbda
rea" ar fi metoda potrivită pentru 
reglementarea situației.

Liderul opoziției conservatoare, 
Douglas-Home, a ținut să releve 
identitatea de păreri dintre opo
ziție și guvern în unele probleme. 
El a spus că nu există nici o deo
sebire între pozițiile laburiștilor și 
conservatorilor în domeniul poli
ticii nucleare. Liderul opoziției a 
aprobat, de asemenea, liotărîrea de 
a duce tratative cu guvernul Rho- 
desiei de sud.

R. P- Polonă

Rezultatele alegerilor 
pentru Seim

VARȘOVIA 2 (Agerpres). —> 
După cum anunță agenția P.A.P., 
Comisia electorală de stat a R. P. 
Polone a dat publicității rezultatei» 
alegerilor din 30 mai a.c. pentru 
Seimul Republicii Populare Po
lone.

în comunicatul dat publicității 
se arată că la alegerile pentru Sei
mul Republicii Populare Polone 
au participat 18 982 316 cetățeni, 
adică 96,62 la sută din alegători. 
Pentru candidații Frontului Unită
ții Poporului au votat 18 742 152 a- 
legători, ceea ce reprezintă 98,81 
la sută din totalul voturilor va
labile.

Vizita lui Ciu En-lai 
în Pakistan

PEKIN 2 (Agerpres). — La 2 iu
nie, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
sosit la Rawalpindi, pentru o vi
zită de prietenie în Pakistan. El 
este însoțit de Cijan Han-fu, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 

I terne, și de alte persoane oficiale.
Pe aeroport, premierul Ciu En- 

lai și persoanele care îl însoțesc 
au fost salutați de președintele 
Pakistanului, Ayub Khan. După 
cum menționează China Nouă, 
oaspeții chinezi și președintele 
Ayub Khan au avut în aceeași zi 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Din Pakistan, premierul R. P. 
Chineze va pleca într-o vizită de 
prietenie în Tanzania.

ideii necesității absolute de a se 
trece urgent la „reconsiderarea re
lațiilor lor cu Statele Unite". Po
trivit surseloi’ oficiale din capitala 
Republicii Chile, se așteaptă ca 
această țară să sugereze la viitoa
rea întîlnire înființarea unui Con
siliu executiv și a unui parlament 
latino-american. Guvernul Uru- 
guayului cere ca viitoarele schim
bări în cadrul O.S.A. să se pro
ducă în spiritul recunoașterii prin
cipiilor autodeterminării popoare
lor și neamestecului în treburile 
interne ale altor state. Argentina 
și-a exprimat dorința ca O.S.A. să 
devină un organ mai eficient pen
tru accelerarea dezvoltării econo
mice a Americii Latine.

Diversele tendințe care se contu
rează în cadrul intensei activități 
diplomatice, desfășurate înaintea 
acestei importante reuniuni ame
ricane, se pare, potrivit observato
rilor, că vor fi accentuate și dato
rită pozițiilor diferite față de pro
blema dominicană.

Criza de guvern din Belgia

„MISIUNE DELICATĂ"
Criza guvernamentală din Bel

gia este una din cele mai lungi 
și mai dificile prin care a trecut 
această țară de la ultimul război 
mondial, scrie corespondentul din 
Bruxelles al agenției France 
Presse. Misiunea de informare în
credințată de regele Baudouin lui 
Auguste de Schrijver, ministrul de 
stat și fost președinte al Partidu
lui social-creștin, este, după păre
rea agenției, delicată, mai ales că 
în prealabil, președinții partidelor 
socialist, social-creștin și liberal 
au fost primiți de rege fără însă 
să 'se fi ajuns la o înțele
gere. Schrijver urmează să cau
te o posibilitate de reconciliere 
a pozițiilor contradictorii ale ce
lor trei mari partide cu privire la 
revizuirea constituției, pregătită de 
fostul cabinet.

ROMA. Miercuri s-a sărbătorit 
in întreaga Italie a 19-a aniversa
re a proclamării republicii. La 
Roma a avut loc o paradă militară 
la care au asistat președintele 
Giuseppe Saragat și alte persona
lități oficiale. Au fost prezente 
peste 50 000 de persoane. în toate 
orașele și provinciile italiene au 
avut loc, de asemenea, manifestări 
consacrate aniversării republicii.

NEW YORK. Ruben Brache, re
prezentantul la O.N.U. al guver
nului constitutional dominican, a 
dat publicității o declarație In 
care arată că „guvernul constitu
tional a protestat pe lingă pre
ședintele Consiliului de Securitate 
și așteaptă ca Consiliul să acțio
neze imediat" în legătură cu exe
cuțiile în masă întreprinse în tara 
sa de junta generalului lmbert 
Barreras,

TOKIO. Uri purtător de cuvint 
al forțelor armate ale S.U.A. din 
Okinawa a anunțat că un nou lot 
de 7 800 de pușcași marini ameri
cani au sosit în Japonia. Ei vor fi 
dislocați in Okinawa pentru a în
locui o parte din trupele ameri
cane, apartinînd diviziei a 3-a ma
rină. trimise recent în Vietnamul 
de sud.

CAIRO, tnti o declarație făcută 
la Cairo, Kissonga, purtătorul de 
cuvînt al Consiliului revoluționar 
suprem din Congo, a subliniat că 
forțele patriotice au ocupat baza 
militară de la Benderea și contro
lează efectiv regiunea situată la 
aproximativ 35 km de Albertville. 
Patrioții congolezi au atacat, de 
asemenea, orașul Stanleyville din 
două flancuri și și-au stabilit, po
zițiile la 7 km de oraș.

PARIS. La Paris s-a anunțat că 
ministrul finanțelor al Franței, 

Giscard d'Estaing, va pleca la Lon
dra la 17 iunie pentru a avea în
trevederi cu ministrul finanțelor 
al Marii Britanii, James Callaghan, 
în legătură cu eventualele nego
cieri între Piața comună și Anglia.

NEW YORK. Ca urmare a urnii 
sondaj efectuat în rîndurile in
dustriașilor americani reiese că 
marea majoritate a acestora se 
pronunță pentru continuarea siste
mului britanic de măsuri și greu
tăți și că hotărirea Marii Britanii 
de a adopta sistemul metric va 
duce cel mult la un studiu asupra 
acestei chestiuni de către autori
tățile federale. Adoptarea de către

SCURTE ȘTIRI
O

S.U.A. a sistemului metric ar an
trena cheltuieli serioase care, po
trivit evaluărilor, s-ar ridica Ia 
multe miliarde de dolari.

BLANTYRE. în localitatea Limbe 
din statul Malawi a început marți 
procesul intentat unui grup de 23 
de persoane acuzate de a fi în
treprins, sub conducerea (ostului 
ministru al educației, Henry Chi- 
pembere, acțiuni pentru răsturna
rea actualului guvern condus de 
dr. Hastings Banda

PARIS. Potrivit ziarului „Les 
Echos", ca urmare a campaniei de 
raționalizare a industriei carboni

fere vest-germane, plnă la sfirșitul 
acestui an aproximativ 60 000 de 
mineri își vor pierde locul de 
muncă.

NEW YORK. La sediul O.N.U. 
din New York s-a anuntat oficial 
că reuniunea consacrată celei de-a 
20-a aniversări a O.N.U. va avea 
loc intre 25 și 26 iunie la San 
Francisco.

MOSCOVA. La 2 iunie. Ia .Krem
lin au început tratativele referi
toare la colaborarea veconomică 
dintre Uniunea Sovietică ..și . Iu
goslavia.

NEW YORK. Guvernatorul sta
tului New York,, Nelson Rockefel
ler, a semnat proiectul de lege care 
desființează' pedeapsa cu moartea 
în limitele teritoriului stalului 
New York cu unele excepții.

BEIRUT. Guvernul și președin
tele republicii Liban au acceptat 
cererea de demisie a ministrului 
de externe, Philippe Takla.

ANKARA. Primul ministru al 
Turciei, S. H. Urgilplu, a deschis 
oficial campania electorală în ve
derea alegerilor legislative care 
vor avea loc la 10 octombrie. 
Marți el a luat cuvîntul la Afyon, 
în sudul Turciei.

MANAGUA. Aici s-au deschis 
marți lucrările sesiunii Consiliului 

de apărare din America centrală, 
organism din care fac parte Guate
mala, Hondurasul, Salvadorul, Pa
nama, Nicaragua și Costa Rica. în 
ședința de deschidere s-a anunțat 
că forțele armate din cele cinci 
țări vor efectua în curînd mane
vre comune avînd drept temă re
primarea mișcărilor de eliberare 
națională care ar activa în aceas
tă regiune a Americii.

PARIS. Miercuri după-amiază a 
sosit la Paris, pentru o vizită de 
trei zile, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Amintore Fanfani, 
împreună cu cîțiva colaboratori 
ai săi. El va avea convorbiri cu 
președintele Franței, de Gaulle, cu 
primul ministru Pompidou și cu 
ministrul afacerilor externe, Couve 
de Murville.
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