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■ ÎNTINERIREA UNUI BĂTRÎN AGREGAT
■ ÎNGEMĂNAREA ȘANTIERULUI CU FOCUL 
H DOUĂ DIRECȚII SPRE O SINGURĂ TINTĂ

Cel mal bătrîn la
minor al Hunedoarei 
a intrat într-o opera
ție generală de înti
nerire. După mai bine 
de 20 de ani de ru
lare continuă, lami
norului de 800 mm 1 
se tace o toaletă mo
dernă de mari pro
porții. La terminarea 
•i, agregatul total 
mecanizat și în mare 
parte automatizat, va 
finisa o cantitate spo
rită de oțeluri specia
le destinate industriei 
constructoare de ma
șini. Un specialist oțe- 
lar remarca această 
Întinerire ca un ele
ment de prim ordin, 
în larga gamă de ac
țiuni inițiate de con
ducerea partidului 
pentru ridicarea la un 
nivel calitativ superior 
a producției de metal 
la Hunedoara.

„Operația 800", cum 
1 se spune, a început 
și se desfășoară în
tr-un loc îngust printre 
linii ferate, oțelăria 
veche și laminorul în 
funcțiune. Cîteva sute 
de constructori cu ma
șini și utilaje ridică 
două hale uriașe, com
pletează altele, mon
tează viitoarele agre
gate. Șantierul s-a în
gemănat cu focul cup
toarelor adinei, cu do
goarea șerpilor de me
tal Incandescent. La
minatorii își văd de lu
cru mai departe cu 
rîvna oamenilor con
știenți că mîine la pu
pitrele de comandă ale 
agregatelor moderne 
vor spori și mai mult 
povara de laminate ce

se scurge zilnic de Ia 
Hunedoara pe magis
trale de oțel, spre toa
te colțurile țârii. Drept 
dovadâ stâ faptul că 
tn cinstea Congresului 
partidului, laminatorii 
au și realizat o depă
șire de plan de peste 
2 000 tone de laminate.

în Întrecerea cu 
timpul, 
și-au fixat 
principal 
durata de 
lucrărilor.
rea și organizarea ju
dicioasă a lucrului pe 
schimburi au permis 
constructorilor să ex
caveze în timp scurt 
peste 100 000 de metri 
cubl de pămînt și să 
treacă la turnarea be- 
toanelor. Echipele con
duse de Vasile Pascu, 
Laszlo Francisc, Ion 
Plastir, Anton Babl, 
coordonate de ingine
rul Leonhardt Adalbert, 
au turnat în fiecare 
lună peste 5 500 metri 
cubi de betoane, exe- 
cutînd Înainte de ter
men toate fundațiile. 
Este o realizare impor
tantă, închinată Con
gresului partidului.

Ritmul rapid la ex
cavați! și betonări a 
creat front larg de lu
cru pentru montori. A- 
ceștia au înălțat la a- 
coperiș o hală de mart 
proporții, depozitul 
deschis de lingouri și 
au început montajul la 
cuptoarele adinei. Sub 
conducerea inginerului 
Traian Sechel echipele 
montorilor Octavian 
Popa, Ion Murln, Petru 
Sîrbu și alții au a- 
sigurat un ritm înalt 
de montaj — 385

întrecerea
, constructorii 

ca obiectiv 
să reducă 
execufie a 
Mecaniza-

de tone de construcții 
metalice pe lună. Cu 
ajutorul unor dispozi
tive ingenioase con
cepute pe șantier el 
au ridicat la 36 metri 
Înălțime „pachete" 
mari de construcții me
talice.

într-un ritm susținut 
se desfășoară lucrări
le la cuptoarele a- 
dînci. în loc să mon
teze piesele pe sub- 
ansambfe mici, monto- 
rii ridică în „picioa
re" ansamble mari. în 
acest scop ei au a- 
daptat o macara pe 
pneuri chiar pe va
tra cuptoarelor. Rezul
tă astfel la fiecare 
cuptor o mare econo
mie de timp și ma
noperă. Alături de 
montori au venit zida- 
rii-șamotori. Pînă la 
Congres vor fi înzidi- 
te mai bine de 200 de 
vagoane de cărămizi 
refractare.• -■■■ .f

„Operația 800" creș
te mereu In intensita
te și amploare. Lu
crările sînt astfel 
concepute și coordo
nate ca laminatorii să 
aibă cele mai bune 
condiții de lucru, iar 
timpul de staționare a 
vechilor agregate să 
fie redus Ia minim.

Urmărind munca pe 
acest șantier, unde 
metalul !și păstrează 
incandescența, lami
natorii și constructorii 
sînt hotărîți să păs
treze cadența alături 
de cele mai bune co
lective hunedorene.

Laurenfiu V1SKI 
coresp. „Scînteii'

AL 150000-LEA TRACTOR
Constructorii de tractoare din Brașov 

tntimpină cel de-al IV-lea Congres al 
partidului cu noi victorii în muncă. In 
primele cinci luni ale anului, ei au de
pășit planul producției globale cu 
9 186 000 lei, iar la producția marfă 
ș-au realizat în plus produse în valoare 
de 19 578 000 lei.

Recent a fost realizat cel de-al 
150 000-lea tractor. Drumul străbătut de 
colectivul uzinei din zilele de cînd a 
Început fabricarea de tractoare tn țara 
noastră și pînă astăzi este drumul mo
dernizărilor aduse uzinei, al perfecțio
nărilor continue a tractoarelor, este 
drumul acumulării unei bogate expe
riențe, al specializării. In anii care au 
trecut de la fabricarea primului tractor, 
harnicul colectiv a realizat 15 tipuri din 
ce în ce mai perfecționate și cu o gamă 
sporită de întrebuințări. Medalia de 
aur, primită de tractorul U-650 la Tîr- 
gul internațional de la Leipzig este una 
din recentele aprecieri de care se 
bucură tractoarele românești nu numai 
în ț3ră, ci și peste hotare.

Cu prilejul realizării celui de-al 
150 000-lea tractor, colectivul uzinei a 
adresat o telegramă conducerii parfi-

dului 
dînca 
manent acordat și sa angajează să-și 
sporească eforturile pentru ridicarea ni
velului tehnic al tractoarelor românești, 
contribuind ia realizarea sarcinilor pre
văzute în proiectul de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al partidu
lui cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale tn perioada 1966—1970.

șl sfatului, In care tși exprimă a- 
recunoștinfă pentru sprijinul per-

IN ZIARUL DE AZI
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A BAZEI
ENERGETICE

Ing. Bujor
ministrul minelor

ALMAȘAN
și energiei electrice

fiece 
drumuri spre culmi noî — 
sensul politicii economice

Partidul nostru a atribuit și a- 
tribuie o importanță primordială 

' valorificării din plin azsurselor e- 
nergetice și electrificării țării, ca 
unul din principalele obiective ale 
creării și dezvoltării bazei tehni- 
ce-materiale a socialismului, ale 
ridicării României la nivelul ță
rilor avansate din punct de ve
dere economic. Linia generală de 
continuă lărgire a bazei energe
tice, de creștere rapidă a produc
ției de energie electrică, și-a gă
sit o vie întruchipare în planul 
de zece ani, aprobat de plenara 
C.C. al P.M.R. din octombrie 1950, 
în măsurile luate în toți anii con
strucției socialiste pentru lărgirea 
bazei energetice și în recen
tul proiect de Directive ale ce
lui de-al 
dului cu 
surselor 
rea țării 
Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei a impus creșterea producției 
de energie într-un ritm deosebit 
de intens. în ultimii șase ani, 
ritmul mediu anual a fost de 
peste 17 la sută. Astăzi, întrea
ga cantitate de energie electri
că produsă în anul 1938 este 
realizată în numai 24 de zile. De 
la 2,1 miliarde kWh în 1950, pro
ducția de energie electrică a ajuns 
la 7,7 miliarde kWh în 1960 și, con
form prevederilor, se vor realiza 
în acest an 17,7 miliarde kWh. Ex
tinderea bazei energetice și dez
voltarea electrificării au cerut, 
pentru asigurarea necesităților de 
energie din resurse proprii, 
forturi mari de investiții din 
partea statului, care în anii 1951—

1965 au reprezentat peste 42 la sută 
din totalul investițiilor în in
dustrie.

Cu un pas înaintea 
celorlalte ramuri

e-

IV-lea Congres al parti - 
privire la valorificarea 

energetice și electrifica- 
în perioada 1966—1975.

e-

în condițiile contemporane, 
lectrificarea joacă un rol esențial 
în înfăptuirea progresului tehnic, 
constituie baza pe care se dezvol
tă mecanizarea și automatizarea 
producției, electronica, radiotehni- 
ca, toate mijloacele menite să 
sigure ridicarea nivelului tehnic 
producției moderne. Punerea 
mișcare a puternicelor mașini 
instalații din fabrici și uzine, ex
tinderea proceselor electrochimice 
pentru producția de îngrășăminte 
chimice, sodă etc., a metodelor e- 
lectrotermice; elaborarea oțeluri
lor electrice necesită importante 
cantități de energie electrică. E- 
lectricitatea constituie un factor 
de primă însemnătate în crearea 
noii ramuri a industriei românești 
— producția de aluminiu. Com
binatul de aluminiu de la Slatina, 
care va intra în funcțiune într-un 
viitor apropiat, va consuma anual 
aproape un miliard de kWh. E- 
nergia electrică reprezintă o for
mă de energie economică și ca
litativ superioară în transporturile 
pe căile ferate, pentru alimenta
rea consumatorilor de la orașe și 
sate.

Producția de energie electrică 
trebuie să preceadă mereu pe a 
celorlalte ramuri industriale, să se 
afle întotdeauna cu un pas lnaln-

a- 
al 
în
Și

tea lor, deschizîndu-le de 
dată 
iată 
științifice a partidului nostru.

Proiectele de Directive ale Con
gresului partidului prevăd ca, în 
concordanță cu dezvoltarea eco
nomiei naționale, producția de e- 
nergie electrică 
crească într-un 
decît ansamblul 
se vor produce 
liarde kWh energie electrică, iar 
după alți cinci ani se va ajunge 
la 55—60 miliarde kWh.

Nivelul atins astăzi în dezvol
tarea economiei naționale, obiec
tivele înscrise de partid în pro
iectul de Directive pentru noua e- 
tapă de cinci ani presupuneau e- 
laborarea unei politici energetice 
care să asigure mai departe 
gospodărirea cît mai rațională a 
resurselor naturale și realizarea 
unor cantități sporite de ener
gie electrică și termică. Pro
gramul de perspectivă, analiza 
adîncă și complexă a condițiilor 
concrete în care trebuie înfăptuită 
electrificarea în continuare a țării 
a condus la concluzia că la baza 
ei este necesar să ,stea un plan de 
durată, multilateral. Pe lîngă sta
bilirea necesităților de energie și 
a soluțiilor de satisfacere a aces
tora, prevederile din proiectul de 
Directive asigură multiplele core
lații ale acțiunii de electrificare 
cu modul cel mai judicios de fo
losire a resurselor de energie pri
mară ale țării, cu problemele de 
gospodărire complexă a apelor, cu 
organizarea producției proprii de 
echipament energetic etc. Sarci
nile preconizate reflectă atenția 
deosebită pe care o acordă parti
dul valorificării cu eficiență ma
ximă a resurselor energetice pen
tru a se asigura baza de materii 
prime necesare dezvoltării echili
brate, proporționale a întregii eco
nomii naționale. în proiectele de 
Directive sînt definite în mod ști
ințific, cu claritate, direcțiile de 
urmat și măsurile care trebuie 
luate pentru înfăptuirea sarcini
lor imediate și de perspectivă.

și termică să 
ritm mai ridicat 

industriei. în 1970 
circa 32—34 mi-

Valorificarea 
potențialului 
hidroenergetic

Țara noastră dispune de diferite 
surse energetice. Printre «aceste re
surse un loc important îl ocupă 
potențialul hidroenergetic al ape
lor. Din inventarierea făcută re
zultă că potențialul amenajabil al 
rîurilor noastre permite construi-

RISIPITORII
RAID-ANCHETĂ CARE A SCOS IN EVIDENTĂ: hâr 
nicia muncitorilor 
de răspundere la descărcatul în gări; păstrarea și folosirea 
îngrășămintelor ca pe nestemate, 
nechibzuință costisitoare; repartiții

care produc îngrășăminte chimice ; lipsa

precum și indolență și 
încrucișate

mecanizarePractica demonstrează că, alături de 
și folosirea semințelor din soluri ameliorate, apli
carea îngrășămintelor chimice constituie factorul 
cel mai important de sporire a recoltelor. Tocmai 
de aceea partidul și statul nostru acordă o mare 
atenție dezvoltări! producției de îngrășăminte chi
mice. în ultimii ani, cantitățile livrate agriculturii 
au înregistrat o creștere importantă. Față de 197 000 
tone îngrășăminte în substanță activă livrate agri
culturii în anul 1963. pentru anul 1965 se prevede 
asigurarea a 325 000 tone. în proiectul Directi
velor Congresului al IV-lea al P.M.R. se arată că 
în 1970 agricultura va primi peste 1,1 milioane tone 
îngrășăminte chimice în substanță activă, de 3,5 
ori mai mult decît în 1965 .

De la fabrică pînă la plantă, îngrășămintele 
chimice parcurg un drum lung Cum se încarcă și 
descarcă din vagoane, unde și cum se depozitează, 
cînd și cum sînt folosite — iată probleme care 
condiționează buna gospodărire a îngrășămintelor 
chimice. Drumul îngrășămintelor de la fabrică la 
unitatea agricolă producătoare a constituit obiectul 
acestui raid-anchetă. Iată cele constatate :

La fabrică

1I

Sîntem la Combinatul chimic Fă
găraș. Tn fiecare zi sînt expediate 
vagoane încărcate cu saci conți- 
nînd azotat de amoniu. Muncito
rii, inginerii și tehnicienii s-au 
angajat să realizeze peste plan 
1 500 tone azotat de amoniu, 
din care 500 tone pînă la 1 mai. 
In primele 5 luni s-a depășit pro
ducția globală cu 12 830 000 lei 
(angajamentul înnoit în cinstea 
Congresului fiind de 13 000 000 lei) 
iar producția-marfă cu 5 168 000 
lei (angajamentul fiind 5 milioane).

„Pentru fiecare kilogram de în
grășămînt — ne spune ing. TA- 
NASE ZAHARESCU, directorul ge
neral al combinatului — se dă o 
luptă neslăbită. Nu sînt agronom 
de meserie, dar știu cît crește fer-

tîlitatea ogoarelor prin administra
rea de îngrășăminte chimice și în
deosebi a celor pe bază de azot. 
Toți muncitorii combinatului sînt 
conștienți de acest lucru. Ei vor 
munci cu entuziasm pentru a con
tribui la realizarea prevederilor 
proiectului de Directive.

La Combinatul chimic din Făgă
raș domnește munca asiduă pen
tru realizarea ritmică a planului 
și acel spirit gospodăresc care nu 
lasă să se risipească nici un kilo
gram de îngrășămînt. împreună cu 
inginerul șef, Eugen Poghirc,' și șe
ful secției azotat de amoniu, ing. 
Dumitru Lungu, am vizitat rampele 
de încărcare în vagoane a îngră
șămintelor. între miile de saci nu 
găsești unul spart, nici un pumn 
de azotat împrăștiat pe jos.

Ce se întîmplă cu îngrășămintele 
chimice după ce au părăsit fa
brica ?

Pe rampa de •••
împrăstiere

cîmpia Bărăganu- 
din principalii

Un popas în 
Iul la unul 
destinatari ai îngrășămintelor pro
duse. la combinatul din Făgă
raș. în gara Lehliu sosesc a-

rea unei capacități care totalizea
ză circa 11 milioane kW. Avînd 
în vedere faptul că prețul de cost 
al energiei electrice produse în 
centralele hidroelectrice este de a- 
proximativ 3 ori mai redus în 
comparație cu acela al energiei e- 
lectrice realizate în centralele ter
moelectrice, că industria noastră 
constructoare de mașini este capa
bilă să producă hidroagregatele 
necesare echipării acestor centrale 
și că a fost acumulată o bună ex
periență în construcția acestora, 
statul nostru face eforturile ne
cesare pentru folosirea pe scară 
din ce in ce mai largă a resurse
lor hidroenergetice ale țării. Di
rectivele prevăd ca în perioada 
1966—1975 să fie realizată în cen
trale hidroelectrice o putere in
stalată de 2 860 MW, adică de peste 
șase ori 
tentă Ia 
tre cele 
trale ce 
pînă în 
droelectrică „Gh. Gheorghiu-Dej 
de pe Argeș de 220 MW, Uzina 
hidroelectrică Porțile de Fier, care 
se va 
R.S.F. 
putere 
revine 
trarea 
centrale de pe Bistrița, în aval de 
Bicaz, va fi complet terminată a- 
menajarea acestui rîu.

Proiectul de Directive prevede 
crearea pe rîul Lotru, prin cap
tarea apelor din bazinul Lotrului 
și din bazinele învecinate, a unui 
mare lac de acumulare și construi
rea unei centrale subterane cu o 
putere instalată de peste 500 
MW și o cădere amenajată de 809 
metri. în prezent se lucrează, îm
preună cu R. P. Bulgaria, ia elabo
rarea 
tru o
Islaz, 
țării

mai mult decît cea exis- 
sfîrșitul anului 1965. Prin- 
mai importante hidrocen- 
vor fi date în funcțiune 

1975 se numără uzina hi-
M

realiza în colaborare cu 
Iugoslavia, și va avea o 
de 1 025 MW — partea ce 
tării noastre — iar prin in- 
în funcțiune a ultimelor

studiilor și proiectelor pen- 
hidrocentrală pe Dunăre, la 
a cărei putere ce revine 
noastre va fi de 380 MW.

(Continuare în pag. a III-a)
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O linie de Înaltă tensiune e 
ca o arteră vitală. Volt ii alear
gă pe sirme, trec văi și străbat 
păduri, tndreptlndu-se spre cele 
mai Îndepărtate colțuri ale 
țării. Stilpii tși trec unul altuia 
— coloană dantelată și nesfir- 
șită — cablurile in care vuiește 
curentul, in care clocotesc ten
siunile. Stațiile de transforma
toare primesc aceste tensiuni, 
le modifică și le trimit mai de
parte, spre alte stații ori spre 
întreprinderi, spre fabricile 
noastre noi, spre cartierele de
locuit. Puterea zvlcnește și clo
cotește in permanență în întreg 
sistemul energetic național, 
cum zvicnește și cum cloco
tește singele Intr-Un organism 
tinăr și sănătos. Dacă aș fi poet, 
aș incerca să surprind a- 
ceastă imagine intr-un poem 
amplu, al cărui ritm l-aș sin
croniza cu ritmul pulsațiilor a- 
cestora vii și înviorătoare.

Nu m-aș mulțumi insă numai 
cu atita dacă aș fi poet.

Liniile de tnaltă tensiune 
străbat Întreaga țară, dar nu 
sînt decit o parte, cea mai evi
dentă, a unei realități. Le-aș 
pomeni, tocmai de aceea, in 
poemul amintit, le-aș evoca și 
pe cele de acum și pe cele 
viitoare și m-aș opri apoi la 
celelalte linii, ale marilor ten
siuni creatoare, ale energiilor 
care se desfășoară la noi într-un 
ritm crescînd, impresionant. 
$i-aș stărui ceva mai mult asu
pra forajelor care s-au făcut in 
primii ani de industrializare so
cialistă. intr-o vreme cind bo
gățiile cele mai de seamă mai 
stăteau ascunse, fdeea princi
pală a politicii dusă de partid 
in munca de reconstrucție 
de construcție a țării aș 
mui-o cu munca de forare,
străduința pe care o depun son
dorii — pe soare și pe vfnt, 
vreme fru moașă și pe viscol 
ca să atingă stratul de țiței, 
să-l ajute să-și scoată in lumină 
frumusețea și puterea, să se 
dezvăluie și să se dăruiască o- 
mului. Aș face această compa
rație fiindcă așa a fost șl la noi 
în munca de construcție a eco
nomiei socialiste. „Stratul" se 
presimțea, exista, dar nu se ve
dea. Si era apăsat incă de Îna
poiere. de lipsa de experiență 
și de atitea și-atitea moșteniri, 
lăsate de clasele așa-zise con
ducătoare din trecut. Dar parti
dul — sondor și inginer, cons
tructor și conducător — ne-a 
chemai la muncă, ne-a arătat 
calea cea mai bună, ne-a În
demnat să forăm, să scoatem 
In lumină bogățiile acestor pă- 
minturi. pe cele materiale și pe 
cele spirituale, deopotrivă de 
mari și de diverse.

Și 
ase- 

cu

(Continuare în pag. a III-a)
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PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
CHIVU STOICA, A AMBASADORULUI R. S. F. IUGOSLAVIA
Joi, 10 iunie, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Popu
lare Române, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență protocolară, cu pri
lejul plecării definitive din Repu
blica Populară Română, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten-

țiar al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Arso Milatovlci.

A fost de față Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Audiența s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

COM ORI
proape zilnic vagoane încărcate 
cu această prețioasă marfă. în 
contrast izbitor cu cele văzute 
în uzină, sacii sînt aruncați aici la 
întîmplare, se rup, iar conținutul 
lor se împrăștie pe jos. De-a lun
gul rampei erau saci rupți și gră
mezi de îngrășăminte peste care 
treceau căruțe și camioane. Canti
tățile risipite sînt atît de mari în- 
cît, adunîndu-se mereu, au' făcut 
ca terenul rampei să se înalțe cu 
circa o jumătate de metru.

în legătură cu modul de pre
luare a îngrășămintelor, șeful sta
ției, PAUL MIRICA, ne-a relatat:

„Sosesc vagoanele. Ar fi normal 
ea, îndată ce conducerile unităților 
primesc avizul, să grăbească des
cărcarea și transportul. Sînt unii 
conducători de unități care se 
lasă trași de mînecă săptămîni în
tregi pînă ridică îngrășămintele. 
De multe ori, după descărcare 
sacii stau pe rampă supuși intem
periilor. Pentru întîrzieri aplicăm 
taxe de magazinaj. Gospodăria de 
stat Frumușica a trebuit să plă
tească 1 763 lei, G.A.S. Lehliu-sat 
2 328 lei. Taxe mari au plătit și 
G.A.S. Valea Argovei, cooperativa 
agricolă Sălcioara și altele. Există

și un alt aspect. Unele unități 
trimit oameni de-a dreptul irespon
sabili la descărcatul și transportul 
îngrășămintelor. Cine plătește a- 
ceste neglijențe atît de costisitoa
re ? Am sesizat de atîtea ori con
siliul agricol raional, dar practic 
nu s-a făcut nimic".

într-adevăr, problema descăr
cării îngrășămintelor în gări și a 
transportului lor în unități nu este 
încă privită peste tot cu suficientă 
răspundere. Nu numai la Lehliu 
ci și în alte gări pot fi văzute pe 
rampe cantități mari de îngrășă
minte lăsate la întîmplare. Ploile 
le transformă în grămezi informe, 
apa dizolvă o parte din substanțele 
fertilizante.

Urmărim mai departe, drumul 
îngrășămintelor în unitățile agri
cole. Se poate constata atitudinea 
plină de grijă a celor care le pre
țuiesc, știind că ele sporesc recolta, 
dar și indolența unora care nu-și 
dau seama ce înseamnă buna gos
podărire a îngrășămintelor chimi
ce pentru producția agricolă.

Teodor MARIAN

(Continuare în pag. a III-a)
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RĂSPUNDERI SOCIALE

UN MINOR

Interlocutor : Aurel Milea, dele
gat de Stare Civilă al Sfatului 
popular raional „30 Decembrie".

— In urmă cu un an, mai exact 
la 29 aprilie 1964, tînărul M. C. 
(26 de ani, de profesie mecanic), 
se căsătorește la dumneavoastră 
cu J. P. (15 ani și nouă luni, ele
vă în clasa a Vll-a, Școala de 8 
ani nr. 7).

— Oficiez uneori și cîte patru- 
cinci căsătorii pe oră. Așa că... la 
noi „actele vorbesc"... lată: J. P. 
avea nevoie de o dispensă de 
vîrstă pentru a se putea căsători.

— Cine acordă dispensă?
— In loc de răspuns, vă

citez din Codul familiei, art. 4: 
„Bărbatul se poate căsători nu
mai dacă a împlinit vîrsta de
optsprezece ani, iar femeia nu
mai dacă a împlinit șaisprezece
ani. Cu toate acestea, pentru mo
tive temeinice, se poate încuviin
ța căsătoria femeii care a împli
nit cincisprezece ani. Încuviința
rea se poate da de Comitetul 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei...".

La aceeași oră,

poate și chiar trebuie să joace un 
important rol social-educativ cînd 
e vorba de căsătoria unei minore. 
Dar nu e mai puțin adevărat că 
acest colectiv nu poartă singur 
răspunderea. Esențial este ca 
toți factorii responsabili de 
drumul în viață al minorului 
să-și aducă contribuția care 
se cuvine : în primul și în pri
mul rînd familia ; apoi școala, 
organizația de tineret.

In cazul de față nu s-a întîm
plat așa...

Par tatăl ?

PE URMELE ANCHETELOR „SClNTEII" In obiectiv: CERINȚELE CETĂȚENILOR

tot împreună, dar • ••
Reproducem fragmente din 

procesul verbal pe baza căruia a 
fost acordată dispensa :

„Tinerii au arătat că se cunosc 
de mai mult timp, iar de aproxi
mativ o lună de zile locuiesc îm
preună... fapt ce rezultă și din 
vizele de flotant la adresa sus
menționată de pe buletinele am
bilor. Avînd în vedere că J. P. 
conviefuiește cu M.C., că existen
ta viitoarei familii este asigurată 
întrucît viitorul sof e salariat...

— Pot adăuga — continuă to
varășul Aurel Milea — că oficie
rea căsătoriei a avut loc la ora 
12... lată ora înscrisă pe cererea 
lor.

...In ziua de 20 iulie 1964, a- 
dică la nici trei luni de la căsăto
rie, exact la ora 12, în același corp 
de clădire, doar că la o distantă 
de două sute de metri, adică la 
tribunal ; același M. C. și aceeași 
J. P., tot alături, dar de astă dată 
unul în calitate de reclamant, ce
lălalt, de pîrît.

Ce s-a întîmplat într-un răstimp 
atît de scurt ?

Sîntem la Tribunalul popular al 
raionului „30 Decembrie". Con
sultăm dosarul nr. 4 07P1964, care 
se deschide cu acțiunea intenta
tă de M.C. împotriva tinerei sale 
sofii. Motivele:

„Sofia mea a părăsit domiciliul 
conjugal exact la o lună după o- 
ticierea căsătoriei, luînd lucru
rile pe care i le cumpărasem, pre
cum și suma de 800 lei. Subsem
natul avînd serviciu de noapte, 
sofia mea a profitat de acest lu
cru și a plecat de acasă... Pînă în 
prezent nu s-a mai întors, fapt 
care m-a determinat să intentez 
acțiunea de divorț".

91 iubesc!

— Da, eu sînt tatăl fetei,
— Unde-i fata dumitale acum?
— La slujbă.
— Și școala ? Cum de era în- 

tr-a Vll-a la 15 ani și ceva?
— A rămas repetentă un an.
— Dumneata ai fost de acord 

să s© căsătorească la nici șaispre
zece am, fără să-și fi terminat 
măcar ciclul elementar ? Mai a- 
vea doar cîteva luni...

— Dacă se iubeau... Am încer
cat eu să-l fac pe fostul ginere 
s-o lase în pace, l-am zis că fata 
e încă un copil dar, știfi dum
neavoastră, pe copii îi încînfi ușor.

Toate bune, însă la trei luni 
după nuntă s-au reîntîlnit la tri
bunal. Aici tatăl fetei a depus 
mărturie : „Reclamantul s-a căsă
torit numai pentru a obfine bu
letin de Capitală...", Deci, dacă
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e să-l credem pe cuvînt, înseam
nă că tatăl a consimțit la o căsă
torie cu un substrat fals, inuman, 
deoarece la Autoritatea tutelară, 
cînd a pledat în favoarea, acordă
rii dispensei, declarase că tinerii 
se iubesc.

Ce poate acuza mai mult pe 
un părinte decît iresponsabilitatea 
fafă de destinul propriului său 
copil ?

Dar la Secfia a IV-a de 
Miliție constatăm că tatăl fetei a 
făcut în fața Tribunalului o afirma
ție inexactă: M. C. are buletin de 
Capitală încă din anul 1961. Pe 
semne că prin această inexacti
tate el urmărea să arunce toată 
vina asupra fostului ginere.

Dar școala ?

0 iubesc! Se iubesc!
După cum am precizat, căsăto

ria celor doi tineri nu s-a realizat 
cu ușurinfă. Necesitatea de a a- 
corda fetei dispensă de vîrstă a 
determinat autoritatea tutelară să 
cerceteze cazul, să stea de vorbă 
cu foți factorii implicați.

La Sfatul popular al Capitalei 
i-am consultat pe tovarășii din co
lectivul care acordă dispensele.

Pe an se primesc în medie 
200—250 de cereri de dispensă
— ni s-a relatat. „Codul familiei" 
menționează că asemenea dispen
se se acordă numai pentru moti
ve temeinice. Fiind însă vorba de 
un domeniu în care intră o sufi
cientă doză de imponderabil, e 
greu să tragi demarcații rigide. 
Ce poate face autoritatea tutelară
— ni s-a spus — cînd tinerii vin 
și declară că se iubesc, că s-au și 
mutat împreună? Ii chemi pe rînd: 
întrebi fata dacă într-adevăr vrea 
să se căsătorească, dacă nu cum
va o împing părinții să facă acest 
pas etc. Răspunsul e irevocabil : 
îl iubesc I Tînărul susține același 
lucru : o iubesc I Chemi părin|;i
— același răspuns: se iubesc!

— Sint și cereri respinse ? Da. 
Tovarășii din colectivul de „dis
pense" și-au pus chiar adesea în
trebarea : dacă acordăm prea 
multe dispense, dacă admi
tem ca un mare număr de oameni 
să se căsătorească înainte de 
vreme, nu dăm tocmai noi prile
juri la căsătorii pripite care duc 
de regulă la eșec ? Lucrurile — 
susfin ei — trebuie privite și din 
alt unghi : cei care solicită dis
pensele sînt considerați așa-zise 
„cazuri cuminfi", tineri care vor 
să-și legalizeze legătura. De ce 
să nu încurajeze autoritatea tute
lară această tendinfă ? Nu e mai 
just din punct de vedere social 
și moral ?

lată așadar o problemă com
plexă, în care riu se pot da re- 
jete. Ce se poate totuși adăuga ? 
Colectivul care acordă dispense 
o chemat să judece fiece caz în 
parle cu mult discernămînt. El

La Școala generală de 8 ani nr. 
7 consultăm catalogul clasei a 
Vll-a din anul școlar 1963/1964. 
In dreptul numelui J. P. descope
rim o notă surprinzătoare : 10 la 
purtare. Nu cumva îndărătul unei 
asemenea note se ascunde o de
ficientă a muncii educative? Nu 
cumva rezultă de-aici că dirigin
ta clasei respective nu știa destul 
despre via)a elevei sale în afara 
școlii ? A existat oare în cazul de 
fată o cît de fragilă legătură în
tre școală și familie? Și mai mult 
chiar : cum se resemnează 
școala ca o elevă să pără
sească ultima clasă a ciclului 
elementar obligatoriu și pur 
și simplu să dispară ? Nu se 
sesizează înainte?

A greșit și el
Ținem să cunoaștem și păre

rea fostului so(...
— Unde v-ați cunoscut ?
— Din vedere. Aici în cartier. 

Am intrat în vorbă, ne-am plim
bat, am dus-o la cinematograf, 
la cofetărie... Cum se obișnuiește...

— Nu v-afi grăbit cumva cu 
căsătoria ? Mai ales că fata era 
atît de tînără...

— Acum îmi dau seama că 
ne-am grăbit... Drept să vă spun, 
nu se pricepea I» gospodărie. Dar 
acum nu-i mai fac vină din asta. 
Cel mai vinovat în ce s-a întîm
plat e tatăl ei...

— La ce te referi ?
— Intr-o seară, un văr al meu 

a întîlnit-o pe soția mea la braf 
cu un alt bărbat. Cînd tatăl ei

a aflat, nu numai că nu i-a ce
rut socoteală, dar a și apărat-o, 
a luat-o de-acasă de la mine și 
a frimis-o la niște rude în pro
vincie. Eu m-am simfit jignit și 
nu m-am dus după ea. Nici ea 
nu s-a întors și am cerut divor
țul.

— Poate că și de data asta 
te-ai grăbit...

— Poate că da...
M. C. îl învinuiește pe bună drep

tate pe fostul său socru. Dar și 
M. C. e vinovat. Cînd te hotă
răști să întemeiezi o familie nu 
te joci cu sentimentele și cu ine
lele de căsătorie. Este de refinut 
că M. C. nu pare să fie con
vins nici astăzi că întîmpla- 
rea pe care ne-a relataf-o impu
nea o reacfie atît de categorică 
din partea sa. In plus, căsătorin- 
du-se cu o minoră, M. C. și-a 
asumat implicit o răspundere mai 
mare și ar fi trebuit să fină sea
ma că, poate, într-o asemenea si- 
tuafie, e cazul să judece pentru 
amîndoi. (De altfel, după cum se 
va vedea numaidecîf, pe lîngă mo
dul ușuratic în care a contractat și 
a desfăcut căsătoria, M. C. este 
și tributarul unei mentalități înapo
iate, potrivit căreia sofia intră în 
rîndul bunurilor casnice, e normal 
să facă numai treabă și să se „su
pună").

In voia valurilor ?
J. P. e înaltă, subțirică. O găsim 

la o întreprindere de preambalare. 
Face o muncă necalificată.

— Nu era mai bine să fi termi
nat școala, să fi mers mai departe 
la „profesională" ?

— Ar fi fost mai bine... El, fos
tul meu so), ml-a tot aținut calea. 
O mătușă de-a lui a vorbit cu pă
rinții mei, pînă la urmă i-a con
vins, tata a scris cererea de dis
pensă și-a mers cu mine la sfat.

— L-ai iubit pe fostul sof ?
— Nu, nu l-am iubit. Mi s-a pă

rut că e ceva ca la anii ăștia — 
eram și prea mare în clasa a 
Vll-a — să scapi de școală, de 
tot, să fii pe picioarele tale.

— Și de unde neînțelegerile ?
— Cînd m-a văzut în casă, cu 

acte în regulă, s-a schimbat din- 
tr-odată : fă aia, fă ailaltă, mereu 
îmi cerea cîte ceva. Spălam la doi, 
găteam la doi, parcă eram căsăto
rită cu doi, fiindcă locuia și fra
tele lui cu noi. Pe deasupra era 
violent, vorbea urît, deși pare alt
fel... Avea nevoie de servitoare, 
nu de nevastă.

— Dar cu bărbatul acela cu 
care umblai pe stradă, la braf, ce 
era ?

— N-a fost nimic. Veneam da 
la pîine cu fratele meu și ne-am 
întîlnif cu instructorul de pionieri 
de la școala unde am urmat. Vă 
repet : n-a fost nimic.

— Ce-ai fi făcut dacă nu fi s® 
dădea dispensă ?

— Mergeam mai departe la 
școală...

La Comitetul raional U.T.M. „30 
Decembrie" ne interesăm de in
structorul de pionieri A. C. De 
anul acesta nu mai e instructor. 
Conducerea școlii nr. 8 a 
cerut să nu-i mai fie repartizat 
deoarece e un om cu o morali
tate dubioasă. Cum a putut Co
mitetul raional U.T.M. să lase un 
asemenea om, timp de un an, în
tr-o funcfie care cere înalte ca
lități morale ?

Revenim la J. P. Este îpcă foar
te tînără, n-a tmplinit nici 17 ani. 
Are încă întreaga viafă înainte. 
Dar cu siguranfă c-ar fi putut fi 
scutită de o experiență amară, la 
o vîrstă fragedă, dacă tatăl ei 
și-ăr fi îndeplinit îndatoririle de 
părinte, dacă fostul ei so( n-ar fi 
privit cu atîta superficialitate și 
căsătoria, și divorțul.

Dar J. P. ? Poartă o vină și ea ? 
E adevărat, are doar 16—17 ani. 
Cei maturi au sfătuit-o rău, însă 
o fafă de vîrsta ei nu mai e chiar 
un copil. E firesc să aibă un punct 
de vedere, să-și cunoască bine 
propriul interes care constă, în 
primul rînd, în a învăța, în a-și 
respecta îndatoririle școlare, 
în a se pregăti pentru o pro
fesie, în a-și lărgi orizontul 
de cunoștințe și preocupări, 
folosindu-se din plin de toate 
condițiile pe care statul, co
lectivitatea noastră socialistă 
le oferă tineretului. Or, J. P. 
a acceptat un lanț întreg de com
promisuri : părăsirea școlii, o că
sătorie pripită, șubredă — lăsîn- 
du-se să plutească în voia valu
rilor. De altminteri, seninătatea cu 
care ne-a vorbit arată că nici a- 
cum nu e destul de conștientă 
de partea de răspundere care îi 
incumbă. E de sperat că această 
lecție a vieții îi va da de gîndit 
măcar în Viitor.

lată-ne la capătul investigație/. Desigur că într-un 
domeniu atît de delicat este greu să dai un verdict categoric. 
Din desfășurarea faptelor rezultă totuși cîteva întrebări cu mai 
multe adrese :

o cu cît simț de răspundere privesc părinții viitorul 
copiilor lor ?

0 cum procedează școala pentru a cunoaște mai bine 
viața elevilor în afara școlii, pentru a stabili o mai strînsă 
legătură cu familia ?

« ce e de făcut pentru ca anchetele Autorității tute
lare să ducă la o mai mare eficiență a intervenției fo
rurilor de stat în problemele ce-i privesc pe minori ?

• ce trebuie să știe un adolescent pentru a nu-și în
cepe viața cu o mare amărăciune ? Cum trebuie ajutați 
tinerii să înțeleagă sensul unui pas atît de important cum 
este căsătoria, clădirea căminului ?

Publicăm mai țos răspunsurile primite din partea 
unor Instituții la care se reiereau anchetele de Interes 
cetățenesc publicate in ultima vreme. După cum 
rezultă din cele ce urmează, articolele au constituit 
un real ajutor în înlăturarea unor lipsuri șl îmbună
tățirea muncii în unele sectoare. Sa semnalează insă 
și excepții în ce privește justețea sau operativitatea 
unor răspunsuri...

Au cuvîntul
■■■■■BHtBMMEMBMIHHBBniniSBHEESSKBGHS

INSTITUȚIILE VIZATE
< In culisele 
\ COLETĂRIEI 

/ RAPIDE

Măsurile luate 

oferă temeiuri 

de optimism
Ancheta publicată sub titlul de mal 

sus în „Scînteia" nr. 6 618 semnala o serie 
de neglijențe în manipularea unor bu
nuri încredințate coletăriei rapide și o 
nejustificată lipsă de interes a unor ex
peditori și destinatari, toate avînd ca 
efect întîrzieri și pierderi în transpor
turi, rătăcirea sau deteriorarea unor 
obiecte etc.

Recunoscînd temeinicia constatărilor 
făcute, Direcția Generală a Căilor Ferate 
ne informează că, alcătuind, un colectiv 
de ingineri și tehnicieni din D.G.C.F. și 
din Direcția regională București, a ana
lizat, între 10—24 mai, situația existentă 
în stațiile „16 Februarie" și București- 
Obor. Activitatea în aceste stații a fost 
reorganizată în toate compartimentele.

De asemenea, pentru efectuarea cu
rentă a operațiilor de eliberare a măr
furilor s-a luat contact cu conducerile 
unor întreprinderi și s-au stabilit mă
suri de evitare a deficiențelor semna
late. In vederea prevenirii neregulilor șl 
înlăturării formelor birocratice s-au 
elaborat recent noi instrucțiuni pentru 
primirea, manipularea și eliberarea 
mărfurilor pe calea ferată; se lucrează 
în prezent la o nouă ediție a instrucțiu
nilor privind manipularea coletelor.

După cum ne informează și Direcția 
regională C.F.R. București, „articolul a 
fost prelucrat în toate turele de servi-
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Răspunzînd criticilor privind func
ționarea și aprovizionarea farmaciilor, 
ridicate recent într-un articol din 
„Scînteia", Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei ne scrie : „Direcția ge
nerală a industriei de medicamente a- 
preciază că articolul a fost de un real 
folos, reamintind că în asigurarea cu

citi, numindu-se în fiecare comparti
ment responsabili cu supravegherea și 
controlul manipulării mărfurilor".

Este foarte bine că Direcția Generală 
a Căilor Ferate și Direcția regională 
București au luat asemenea _ măsuri 
pentru prelucrarea faptelor și întocmi
rea de noi instrucțiuni ; eficacitatea lor 
trebuie urmărită sistematic, printr-un 
control exigent în toate domeniile de 
care depinde buna desfășurare a trans
portului de coletărie rapidă.

Mulțumind ziarului pentru sprijinul 
acordat, Direcția Generală a Căilor Fe
rate ne informează, în încheierea răs
punsului, că „în ce privește neridicarea 
la timp de pe rampe a unor transpor
turi de îngrășăminte chimice o mate 
răspundere revine organelor de resort 
din Consiliul Superior al Agriculturii, 
căruia i s-au indicat, în repetate rîn- 
duri, stațiile, cantitățile și vechimea 
transporturilor neridicate".

Am fi dat cu plăcere cuvîntul acestor 
organe, dar, pînă în prezent, ele nu 
ne-au onorat cu nici un semn de aten
ție. Așteptăm...

Au mai răspuns redacției conduce
rea secției III Drumuri și Poduri Or
șova, conducerea I. F. Turnu Severin, 
conducerea fabricii de produse zaha
roase „Cerna" din Tr. Severin.

Activitatea de stat 
nu poate fi 
inlocuită cu sfaturi 
medicale

produse farmaceutice a populației nu 
există probleme minore". Se arată apoi 
cauzele absenței unor produse din far
macii, menționîndu-se că „s-au dat in
dicații pentru o judicioasă prganizare 
a producției în întreprinderile de me
dicamente, astfel ca în viitor livrările 
să corespundă sarcinilor contractuale".

Un răspuns amplu s-a primit și din 
partea secțiunii sanitare a Sfatului 
popular al Capitalei. După un lung și 
amănunțit istoric al dezvoltării rețelei 
de farmacii pe cuprinsul orașului, răs
punsul abordează, în sfîrșit, „proble
ma unităților cu caracter permanent". 
Cităm : „Oficializarea acestui profil de 
unitate nu depinde de secțiunea sănă
tate și prevederi sociale a S.P.C. care, 
singură, fără existența unui act nor
mativ trimis de forul tutelar pe linie 
tehnică (Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale) nu poate reglementa 
existența lor". Dar cine trebuie să so
licite ministerului elaborarea respecti
vului normativ ? Și de ce n-a făcut 
pînă în prezent acest demers secțiu
nea S.P.C. ? Explicația o putem des
prinde din cele ce urmează.

Scrisoarea menționează că s-a ana
lizat problema oportunității în general 
a activității farmaciilor permanente și 
a eficacității stației de salvare. „S-a 
constatat astfel — se afirmă — că so

licitările adresate farmaciilor nu mai 
constituie „urgențe", majoritatea redu- 
cîndu-se la cereri de medicamente cu
rente, la articole igieno-cosmetice sau 
la solicitarea unor utilaje". Pe baza a- 
cestui raționament, care ignoră tocmai 
părerile exprimate de oamenii muncii 
în ancheta publicată, autorii scrisorii 
conchid sentențios : „Cetățenii să aibă 
în permanență o farmacie a familiei, 
spre a nu mai fi nevoiți să circule 
noaptea la farmacia permanentă". Ca 
sfat medical, ideea ar putea fi consi
derată, desigur, utilă. Dar în practica 
activității instituțiilor de stat nu este 
permis ca dorințele să fie luate drept 
realitate. Problema care se pune este: 
ce trebuie făcut și cum anume pentru 
a asigura suficiente farmacii perma
nente de cartiere, care să răspundă cît 
mai bine cerințelor reale ale publicului, 
pe care ar fi bine să le studieze mai 
aprofundat respectiva secțiune sani
tară.

Aprozarul este o unitate 
comercială de tip inferior?

Se va simplifica și îmbunătăți
aprovizionarea cu

Pornind de la mai multe exemple 
concrete din diferite orașe ale țării, 
ancheta cu titlul de mai sus punea în 
discuție însăși concepția asupra aces
tor unități, relevînd fapte care indică 
părerea greșită că „aprozarul" nu e 
nevoie să întrunească toate caracteris
ticile de civilizație și bună aprovizio
nare, obligatorii întregului nostru co
merț socialist.

în răspunsul adresat ziarului, Minis
terul Comerțului Interior arată : „Ar
ticolul a constituit un deosebit sprijin 
pentru activitatea lucrătorilor atît din 
organizațiile comerciale de legume și 
fructe, cit și pentru lucrătorii din mi
nister. In această perioadă, aparatul 
organizațiilor comerciale și al direcției 
noastre de specialitate a luat legătura 
cu fiecare cooperativă agricolă de pro
ducție și a stabilit condițiile pentru re
alizarea producției contractate".

Direcția Comerțului cu legume-fructe 
arată că baza operativității aprovizio
nării unităților de desfacere este con
tractul pentru preluarea directă și 
tranzitul. Evitarea depozitelor și a ori
căror verigi intermediare la mărfurile 
perisabile va asigura reducerea pierde-

fructe și legume
rilor prin înlăturarea multiplelor ma
nipulări și punerea la dispoziția consu
matorilor a unor mărfuri proaspete.

Aprovizionarea directă se va realiza 
nu numai prin contracte directe cu pro
ducătorii, ci și prin tranzit de la locul 
de producție la unitățile de desfacere, 
fără ca mărfurile să fie descărcate în 
depozite, asigurîndu-se și pe această 
cale operativitatea aprovizionării. în 
continuare, răspunsul semnalează unele 
greutăți provocate de autobazele I.R.T.A. 
și întreprinderile locale de transport 
care nu pun la dispoz:ție suficiente 
mașini de capacitate mică.

Scrisoarea încheie: „Colectivul di
recției noastre mulțumește ziarului 
„Scînteia" pentru sprijinul primit și se 
va strădui să găsească noi forme de 
desfacere și prezentare a legumelor și 
fructelor, să combată cu hotărîre men
talitatea potrivit căreia la Aprozar nu 
se poate mai bine sau că aceste unități 
comerciale ar fi de un tip inferior".

Sînt angajamente frumoase, pe care 
cetățenii le vor traduse în practică.

La același articol au mai răspuns: 
Sfatul popular al Capitalei, Sfaturile 
populare regionale Argeș și Ploiești.

Cultura teatrală
Cel mai vechi teatru al țării a 

poposit în Capitală nu împovărat 
de maiestuoasa-i vîrstă, ci cu o 
înfățișare atrăgătoare sub care 
se intuiesc atît impulsurile unei 
tinereți mereu înnoite, cît și gîn- 
durile mature ale experienței. 
Programul Naționalului ieșean, în
tocmirea armonioasă a trupei, 
stilul reprezentării, echilibrînd cu 
suplețe elemente viguroase ale 
tradiției și inspirația novatoare, 
certifică o direcție clară și faa 
ca înfățișarea de azi a teatrului 
să capete distincție.

Pentru ca bucureștenii să-și 
facă o idee despre fizionomia ac
tuală a instituției moldovene, li 
s-a oferit o selecție reprezentati
vă. Tragedia shakespeareană 
„Richard III" s-a însoțit cu ele
ganta lucrare a lui Racine „Bri- 
tannicus' și cu monumentalul 
poem dramatic al iul Camil Pe
trescu „Bălcescu". Prin „Vrăjitoa
rele din Salem" de Arthur Miller 
și „Vară și fum" de Tennessee 
Williams, a cărei versiune româ
nească a avut întîia-i premieră 
la Iași, s-a investigat cu bună o- 
rientare culturală și gust dome
niul vast al literaturii străine con
temporane. Toate aceste opțiuni, 
prezentarea cu personalitate a u- 
nor lucrări inedite și chibzuitele 
reluări (afișul stagiunii ieșene 
furnizează și alte titluri în acest 
sens) configurează un repertoriu 
de cultură, potrivit cu însemnăta
tea și aria firească a preocupări
lor unui Teatru Național. O apro
piere mai cuprinzătoare de crea
ția românească de ieri și de azi 
ar corespunde însă și mai bine 
îndatoririlor acestei scene.

Deși felurite ca factură, specta
colele au, toate, o ideație densă 
și o aspirație sănătoasă spre ex
presivitate contemporană. „Băl
cescu' se arată pe scenă nu ca 
o evocare istorică, ci ca o incan
descentă prefigurare a revoluției 
eliberatoare, în drama unui pa
triot ce nu găsea atunci, în timpul 
potrivnic, făgașul realizării idea
lurilor sociale și naționale. Con
flictul între clase și mentalități 
antagoniste, pe care Camil Pe
trescu îl considera ireduc
tibil în indiferent care for
mă s-ar fi manifestat, potențea
ză în spectacol toate scenele și-l 
prilejuiește regizorului Crin Teo- 
dorescu imagini puternice de 
contrast vizual, cum e aceea a 
boierilor uneltitorl, într-o încăpe-

a IAȘULUI
re ce pare subsolul palatului tn 
care-și ține ședințele guvernul 
provizoriu. Compoziția tensionată 
de dramatism a reprezentației cu 
„Vrăjitoarele din Salem", inte- 
grîndu-și un decor auster de lemn 
aspru și cărămidă (Doris Jurgea), 
nu reduce monstruosul proces 
medieval dresat de puritani unor 
oameni liberi numai la compara
ția limitată cu stări de lucruri 
asemănăfoare din istoria recentă 
a Americii. în concepția regizora
lă sigură și limpede a lui Dinu 
Negreanu, sfera de generalitate 
a întîmplării e amplificată. Ambi
anța de elevată cultură plastică 
a spectacolului „Richard III", da
torată în principal regizorului și 
scenografului Mircea Marosin, 
caută a fi mediul pentru o dezba
tere asupra imposibilității tiraniei 
de a dăinui, căci ticăloșiile abu
zului de putere se întorc implaca
bil împotriva făptuitorilor lor. O 
simbolistică prea acuzată în de
cor și mișcare scenică încețoșea
ză însă întrucîtva demonstrația 
artistică. Cu „Vară și fum" sîn
tem din nou în spațiul unui 
realism profund, poetic; scoasă 
din zona melodramatică unde se 
află uneori, piesa lui Tennessee 
Williams obține în spectacolul 
calm și studiat al regizorului Crin 
Teodorescu o frumusețe amară : 
viața unor învinși, într-un mediu 
îmbîcsit, îngust, unde se retează 
chiar și Idealurile cele mai ne
pretențioase, se pervertesc și se 
amestecă noțiunile etice. Existen
țele se golesc treptat de sens, 
impresia materializîndu-se parcă 
într-un desen destrămat, cu culori 
posace (scenografia Maria șl 
Paul Bortnovschi).

în arta teatrală practicată azi 
pe scena ieșeană se recunosc 
principiile temeinice ale conside
rării culfe a textului dramatic, ale 
respectului față de actori și cre
dinței în valoarea ansamblului; tot 
astfel, se observă receptivitatea 
la cerințele actuale față de plas
tica epurată de dichiseli, jocul 
direct și, deopotrivă, complex în 
exteriorizare al actorului.

Persistă și unele înclinații

către efecte teatrale. în dra
ma Iul Arthur Miller, de pil
dă, sint cheltuite uneori, de 
interpreți principali, energii vo
cale mai mari decît cer ro
lurile ; dar retorismul pe scenă 
(evident uneori și în „Bălcescu') 
are, printre alte dezagreabile e- 
fecte, și pe acela că anulează 
nuanțele și eroul, lipsit de elasti
citate spirituală și gradații, se 
înstrăinează de public prin 
prea ritos afirmata încredere 
în sine. Efectele decorative 
din spectacolul Shakespearean, 
aglomerîndu-se cîteodată și pu- 
nînd prea frecvent probleme 
de dezlegat, abat atenția de 
la perceperea sensului istoric 
și uman al demonstrației. In 
„Bălcescu” efectul mulțimilor 
unanime și elementare în mani
festări devine ineficace ; grupu
rile revoluționare, care au a sem
nifica un popor în luptă, rămîn, 
în cele mai multe momente, la 
stadiul de figurație monocromă și 
conștiincios grăbită în a intra și 
a ieși. Ar pufea fi produse și alte 
argumente care să ateste că lup
ta pentru o teatralitate autentică 
mai are a birui reminiscențe și 
recrudescențe ale teatralismulul.

Prezența ieșeană la București a 
reafirmat adevărul, care a mai 
fost rostit în ultimii doi-trei ani, 
că Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri’ dispune poate de unul 
din cele mai bune și mai 
omogene ansambluri din țară. 
Fiecare spectacol impune prin 
numărul mare al talentelor 
de toate generațiile, care se 
întîlnesc într-un consens estetic, 
în interpretarea piesei și statua
rea stilului general al montării. 
Modalitatea simpla, substanțială, 
în care comunică artistul emerit 
George Popovici cu tinerii Adina 
Popa și Dorin Varga în „Vară și 
fum', sau artista emerită Marga
reta Baciu cu tînărul Teofil Vîlcu 
în „Vrăjitoarele din Salem" are un 
farmec partîcular, căci în arta 
interpretativă unitatea de simțire 
și expresie produce totdeauna 
încîntare, cu atît mai mult atunci 
clnd punctul de convergență se

află în teritoriul unor Idei esteti
ce înaintate. Momentul complo
tului antirevoluționar al boierilor 
Vulpe, Cantacuzino și Băl-Ceax- 
rescu („Bălcescu"), realizat cu 
mare savoare și causticitate de 
Ștefan Dăncinescu, C. Sava și M. 
Finchelescu, sau celebra scenă a 
reginelor („Richard III'), fn care 
se întîlnesc Margareta Baciu, Ani 
Braeschi, Carmen Barbu, Adina 
Popa, sint foarte edificatoare în 
sensul comuniunii artistice depli
ne a unor actori de formații și 
vîrste felurite.

Alături de actorii de binestabi- 
lită reputație apar tineri de au
tentic talent, personalități ce im
pun prin spontaneitate controlată 
de rațiune, joc laconic și expre
siv, gîndire scenică intensă, pasi
une a originalității în întruchipa
re. Efortul lui C. Dinulescu în in
terpretarea amplului rol al lui 
Bălcescu și în aceea a persona
jului Shakespearean, pentru care 
a căutat un tipar nou, se 
soldează cu rezultate remar
cabile. Elena Bartok, impre
sionantă prin forță artistică, a 
construit (în rolul Elizabeth 
Proctor) o impunătoare ima
gine a demnității umane neîn- 
frînte și ar merita studiate apar
te mijloacele cu care tînără ac
triță izbutește să comprime clo
cotul lăuntric în expresia de o 
statuară simplitate a corpului, 
mișcarea potolită a miinilor, se
ninătatea trăsăturilor feței, vibra
ția melodioasă a glasului, privi
rea grea și adîncă. în modul im
petuos sau reținut cu care și-au 
înfățișat personajele cei amintiți 
mai sus — și alături de ei Corne
lia Gheorghiu, Virgil Raiciu, Vir- 
giliu Costin, Rodica Mandache, 
Valea Marinescu și alții — se în
trevăd o gîndire teatrală înain
tată și o devoțiune artistică dem
nă de stimă.

Sînt, printre altele, atribute a 
ceea ce am putea numi cultura 
teatrală a scenei ieșene, aliată 
acum în una din cele mai fertile 
etape ale îndelungatei sale is
torii.

Valentin SILVESTRU
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INFORMAȚII
Teatrul de stat de operetă (la Teatrul 

de vară din parcul Herăstrău) : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 20). Tea- n 
trul Național „1. L. Caraglale" (sala H 
Comedia) : Oameni șl șoareci — (orele 
20), (sala Studio) : O femele cu bani — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Umbra 
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Constructorul Solnes — 
(spectacol prezentat de Teatrul Națio
nal din Cluj — orele 20), (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Colombe — 
(orele 19,30), (sala studio) : 3.3.3. — (o- 
rele 20). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Nuntă 
la revistă — (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat : Frank al V-lea — (orele 
16). Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Revista dragostei — 
(orele 20), (grădina Boema) : Veselie la 
174 — (orele 20). Circul de stat : Allo, 
Ici Paris 1 — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Oliver Twist : Sala Palatului 
R. P. Române (seria de bilete 1 399 — 
orele 19,30). Republica (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Capitol (8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — 
orele 20,15), Arenele Libertății (Parcul 
Libertății — orele 20,15), Modern (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Hocheiștli— 
cinemascop : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Rocco și frații săi (am
bele serii) ; Carpațl (10,30; 14,30). Win- 
netou — cinemascop : București (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Stadionul Di
namo (Șes. Ștefan cel Mare — orele
20.15) , Grădina „Progresul" (Str. Ion
Vidu — orele 20,15), Grădina cinemato
graf „Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R.' (Piața Scînteil — 
orele 20,15), Feroviar (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Excelsior (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Nuntă cu peripe
ții (completare J6rls Ivens) : Grlvița 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Melodia (com
pletare Colțul prieteniei — 9,30; 11,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Raby Mâtyas :
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), H 
Grădina ,,Tomis" (Calea Văcărești nr. H 
21 — orele 20,30). Cînd Martin avea 14 u 
ani (completare Plonlerla nr. 3/1965) : R 
Flacăra (16; 18; 20), Rahova (16; 18,15; 
20,30). Merii sălbatici (completare Rap
sodie ungară) : Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Bine ați venit! 
(completare Cum am crescut sănătos); 
Buzești (15,30; 17,30; 19,30; la grădină — 
orele 2015). Armata codobaturilor : 
Union (completare Celule amețite — 
16; 18,15; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Ne asu
măm răspunderea : Doina (11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Cotrocenl (16; 18,15; 
20,30). Pionieria nr. 3/1965 — Baletul
negru din Senegal — Șapte secole mai 
tîrzlu — Pietre ce Înfloresc — Eu și H 
oglinda — Escapada: Timpuri Noi (10— H 
16,15 In continuare; 18; 19,30; 21). Asta-I h 
tot ce s-a fntimplat : Ciulești (comple- H 
tare Gelozie — 16; 18,15; 20,30), Miorița H 
(completare 1 Mai 1965 — 10; 12: 14; n
16,15; 18,30; 20,45). Alerg după o stea : H 
Cultural (15,30; 18; 20,30). lanoșik — ci- a 
nemascop (ambele serii): Lumina (9,45: ja 
13; 16,30; 20), înfrățirea între popoare I 
(16: 19,30). Arta (16; 19.30; la grădină — 
orele 20,30). Fernand cow-boy (comple
tare Comori de artă românească) : Vic
toria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Dacia (9,30; 11,45, 14; 16,15; 13,45; 21). 
Logodnicele văduve : Cosmos (comple
tare Gura lumii — 16; 18; 20). Neamul 
Șoimăreștilor — cinemascop (ambele H 
serii) — (completare Șopîrle) : Bucegi 
(10; 13; 16,15; 19,30; la grădină — orele
20) , Drumul Sării (16; 19). Cronica unui 
bufon : Unirea (completare Meciul gi- 
ganțtlor — 16; 18,15; la grădină — orele
20.15) . Cerasella : Vltan (16; 18,15; la
grădină — orele 20,30). Gaudeamus igi- 
tur : Munca (completare Sport nr. 
2/1965 — 14; 16; 18,15; 20,30). Cronica
unei crime — cinemascop : Popular r 
(completare Gelozie — 16; 18,15; 20,30). u 
Comoara din lacul de argint — cine
mascop : Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15). Bufonul rege
lui : Grădina „Festival" (Pasajul Efo
rie — orele 20,30). Hanka : Moșilor 
(15,30; 18; la grădină — orele 20,30). Pe 
urmele lui Ahmed : Crîngași (comple
tare Scoarțe populare — 16; 18,15; 20,30). 
Cîntînd în ploaie : Viitorul (15; 17; 19;
21) . Nevasta nr 13 : Colentlna (16; 18,15;
20,30; la grădină — orele 20). Doi băieți 
ca pîinea caldă (completare Drumurile 
celui de-al cincilea continent — 10;
12,30; 15,30; 18; 20,30). Casa Ricordl :
Floreasca (10,30; 15; 17,30; 20). Anima
lele : Progresul (completare Sport nr. 
2/1965 — 15,30; 18; 20,15). Spre culmi : 
Flamura (10; 12; 18; 18; 20), Pacea (16; 
18; 20). Scaramouche — cinemascop : 
Lira (13; 17; 19; 21; la grădină rulează 
Războiul vesel — orele 20,15). Rache
tele nu trebuie să decoleze — cinema
scop (completare Kremlinul rostovlan): 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Climate — 
cinemascop : Grădina ,,Rahova" (Calea 
Rahovel — orele 20,30). O viață : Gră
dina „Progresul-Parc" (Piața Libertă
ții — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Au luat sfirșit campionatele europene
Selecționata U.R.S.S. pe primul loc

Grele 18,30 — Universitatea tehnică 
la televiziune. Automatizări in trans
porturi feroviare, de ing. Marius Ma
ri?, șeful serviciului tehnic din Direc
ția centralizare șl telecomandă a Mi
nisterului Transporturilor șl Teleco
municațiilor. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Pentru tineretul școlar. 
Vă place muzica 7 : Dialog cu orga, 
harpa șl clavecinul. 20,00 — Săptămina. 
21,00 — Avanpremieră. 21,05 — Din via
ța animalelor (XXXI). 21,35 — Muzică 
distractivă cu Glgi Marga șl Alexandru 
Imre. In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologie.

Cum e viemea

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să fie instabilă. Au căzut ploi tem
porare șl averse însoțite de descăr
cări electrice în toate regiunile, 
exceptînd Dobrogea, unde a plouat 
cu totul Izolat. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări de scurtă du
rată, mal alea In sud-estul țării. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 10 grade la Huedin 
și 2» de grade la Călărași. In Bucu
rești : Vremea B-a menținut insta
bilă, cu cerul mai mult noros. Au 
căzut averse de ploaie. Vîntul a 
suflat potrivit. Temperatura maximă 
a atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 șl 14 iunie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 șl 16 
grade, iar maximele Intre 18 șl 28 
de grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe la în
ceputul intervalului. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura în general 
staționară.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Joi, 10 iunie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române Gheorghe 
Gaston Marin a primit în audientă 
protocolară pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Aus
triei la București, dr. Johann Manz.

COCTEIL OFERIT 
DE AMBASADORUL R. S. F. 

IUGOSLAVIA
Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 

în R. P. Română, Arso Milatovici, 
a oferit joi un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din țara 
noastră. Au participat Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști. Au luat parte șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri ai 
corpului diplomatic.

SOSIREA MINISTRULUI 
CULTURII AL U.R.S.S.

La invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă a sosit joi dimineața în Ca
pitală Ekaterina Furțeva, ministrul 
culturii al U.R.S.S., care va face o 
vizită în țara noastră. La sosire, 
în Gara de Nord, au fost prezenți 
Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
oameni de cultură. Au fost de față 
I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, și membri ai amba
sadei.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a primit joi pe ministrul 
culturii al U.R.S.S.. Ekaterina Fur
țeva. Au fost de față membri ai 
Biroului executiv al C.S.C.A. și re
prezentanți ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

LA AMBASADELE
R. S. CEHOSLOVACE, 

R. D. GERMANE 
ȘI R. D. VIETNAM

Joi la amiază, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, a înmînat, din partea A- 
sociației cehoslovace pentru rela
țiile internaționale, tovarășilor 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
UCECOM, și Constantin Mateescu, 
președintele CENTROCOOP, Me
dalia „Pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii cu R. S. Cehoslovacă". Totoda
tă. le-a fost conferită „Insigna de 
onoare" din partea Consiliului 
Central al Cooperativelor din R. S. 
Cehoslovacă. Cu acest prilej, au 
luat cuvîntul Jaroslav Sykora și 
Constantin Mateescu. La festivi
tate au luat parte Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai conduce
rii UCECOM și CENTROCOOP, 
precum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

★
Joi, ambasadorul R. D. Germa

ne la București, Ewald Moldt, a 
înmînat, din însărcinarea Acade
miei Germane de științe din Ber
lin, diploma de membru cores
pondent acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mâne, pentru activitatea sa știin
țifică.

★
Joi, ambasadorul R. D. Vietnam 

la București, Hoang Tu, în cadrul 
unei festivități care a avut loc la

BASCHET

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Cel 
de-al 14-lea campionat european mas
culin de baschet s-a încheiat ieri cu 
victoria echipei U.R.S.S., care a învins 
în finală cu scorul de 58—49 (29—25) 
selecționata R.S.F. Iugoslavia. Pe locul 
trei s-a clasat reprezentativa R. P. Po
lone, învingătoare cu 86—70 în meciul 
cu echipa Italiei. Rezultatele celorlalte 
întîlniri: R. P. Bulgaria — Izrael 63—51,

*A H Rezultate la „Cupa Europei"
Întîlniiile din tuiul patru al „Cu

pei Europei" la șah pe echipe 
s-au terminat cu următoarele re
zultate : U.R.S.S.—R. P. Ungară 
6—4, R. F. Germană—Olanda 
6,5—3,5, R.S.F. Iugoslavia—R. P. Ro
mână 7—3 (la prima masă Florin

Cicliștii români se antrenează 
pentru „Tour de l’Avenir41

La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
cicliștii români urmează să ia star
tul în cea de-a cincea ediție a „Tu
rului Franței" pentru amatori 
(„Tour de l’Avenir"). In vederea 
marii întreceri, la care și-au anun
țat participarea încă 14 echipe re
prezentative din Europa, federația 
noastră de specialitate a alcătuit 
următorul lot: C. Dumitrescu, L. 
Zanoni, W. Ziegler, Gh. Bădără, C. 
Ciocan, N. Ciumete, Em. Rusu, Gh. 
Suciu, Gh. Moldoveana. De pregă
tirea acestora se ocupă antrenorul 
N. Voicu,

Actualul „Tour de l’Avenir" se 

sediul ambasadei, a înmînat dis
tincții ale R. D. Vietnam — Ordi
nul Muncii și Medalia Prieteniei 
— unui grup de medici, precum și 
unor specialiști din industria con
strucțiilor de mașini care au acor
dat asistență tehnică acestei țări 
în anii 1959—1962.

FESTIVITATE DANTE
O festivitate consacrată aniver

sării a 700 de ani de la nașterea 
marelui poet italian Dante Ali
ghieri a avut loc joi în Capitală, 
sub auspiciile Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Uniunii 
scriitorilor, Comisiei naționale a 
R. P. Române pentru UNESCO 
și Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice. 
La festivitate, care se înscrie în 
cadrul marilor aniversări culturale 
recomandate de Consiliul Mondial 
al Păcii, au participat personali
tăți ale vieții științifice și cultu
rale, reprezentanți ai unor orga
nizații obștești și instituții cultu
rale, un numeros public. Au asis
tat Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București, și alți membri 
ai ambasadei. Scriitorul Geo 
Bogza, vicepreședinte al Comite
tului național pentru apărarea pă
cii, a rostit un cuvînt de deschi
dere. Prof. univ. dr. Alexandru 
Bălăci, membru corespondent al 
Academiei R. P. Române, a vorbit 
apoi despre personalitatea și opera 
marelui poet.

SOSIREA RECTORULUI 
UNIVERSITĂȚII DIN FLORENȚA

La invitația Universității Bucu
rești, a sosit joi seara în Capitală 
Gian Gualberto Archi, rectorul U- 
niversității din Florența. Oaspetele 
va vizita instituții de învățămînt 
din țara noastră. (Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FEMEILOR

în ziua de 10 iunie 1965 a avut 
loc plenara Consiliului Național al 
Femeilor. La lucrările plenarei au 
participat ca invitate membrele 
Comisiei de cenzori, președintele 
comitetelor regionale, activiste ale 
Consiliului Național al Femeilor.

La primul punct al ordinii de 
zi, plenara a dezbătut proiectul de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român 
cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 1966— 
1970 și proiectul de Directive cu 
privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării în 
perioada 1966—1975.

Participantele la plenară au ex
primat bucuria și entuziasmul cu 
care milioanele de femei din țara 
noastră au primit proiectele de Di
rective ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R., documente ce înfățișea
ză un măreț program al înfloririi 
patriei și bunăstării poporului. în 
discuții a fost subliniată adeziunea 
deplină a femeilor din patria noas
tră la prevederile de însemnătate 
istorică cuprinse în proiectele de 
Directive, s-a relevat interesul cu 
care a fost primit proiectul de 
Statut al Partidului Comunist 
Român.

însuflețite de minunatele per
spective ce se deschid în fața pa
triei noastre, participantele la ple
nară au adresat o telegramă Co
mitetului Central al' Partidului 
Muncitoresc Român, exprimîndu-și 
în numele milioanelor de femei de

R. S. Cehoslovacă — Grecia 116—71, 
Franja — R. D. Germană 66—57, Spa
nia — Finlanda 65—58, R. P. Română — 
R. F. Germană 74—63, R. P. Ungară — 
Suedia 77—66.

Clasament final; U.R.S.S., R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Polonă, Italia, R. P. Bul
garia, Izrael, R. S. Cehoslovacă, Grecia, 
Franja, R. D. Germană, Spania, Finlan
da, R. P. Română, R. F. Germană, R. P. 
Ungară, Suedia.

Gheorghiu a făcut remiză cu ma
rele maestru Ivkov).

Clasament după 4 ture : U.R.S.S. 
26,5 puncte, R.S.F. Iugoslavia 22,5 
puncte, R. P. Ungară 21,5 puncte, 
R. F. Germană 18 puncte, R. P. Ro
mână 16,5 puncte, Olanda 15,5 
puncte.

va desfășura pe teritoriul a patru 
țări (R. F. Germană, Belgia, Franța, 
Spania). Traseul măsoară circa 2 150 
km, împărțiți în 13 etape. Este pre
văzută o singură zi de odihnă, după 
etapa a șasea. Dificultățile princi
pale ale cursei constau în lungimea 
totală a traseului și, mai ales, în 
escaladarea, în două etape conse
cutive, a unor masivi muntoși, si
tuați între localitățile Chatelaillon- 
Bordeaux și Dax-Bagneres de Bi- 
gorre. Traversînd masivul Tourma- 
let, de pildă, șoseaua urcă la un 
moment dat pînă la înălțimea de 
2 114 m.

Știri culturale
Sărbătorirea artistului 

George Demetru

Colectivul artistic al Teatrului 
„C. I. Nottara", artiști bucureșteni 
și un numeros public au sărbătorit 
joi seara pe artistul emerit George 
Demetru, cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de activitate teatrală. Des
pre activitatea sa în slujba artei 
scenice românești au vorbit drama
turgul Horia Lovinescu, directorul 
Teatrului „C. I. Nottara", și artistul 
poporului Costache Antoniu. A răs
puns sărbătoritul. A urmat apoi un 
spectacol festiv cu piesa „Luna dez
moșteniților" de O'Neill, în care 
George Demetru deține unul din ro
lurile principale.

★
Joi dimineața a avut loc la Mu

zeul Simu din str. Biserica Amzei 
vernisajul expoziției retrospective a 
pictorului Vasile Popescu, care și-a 
desfășurat activitatea în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. 
Retrospectiva prezintă aproape 100 
de lucrări provenind din colecții de 
stat și particulare. Sînt expuse pei
saje („Parcul din Buziaș", „Debar
cader în Cișmigiu", „Case din Bucu
rești") o serie de portrete, între 
care „Fetiță în interior", flori, in
terioare și naturi statice. (Agerpres)

Consfătuire de medicină generală
Joi dimineață au început în Ca

pitală lucrările consfătuirii de me
dicină generală, organizată de 
Uniunea societăților de științe me
dicale din R. P. Română. Participă 
academicieni, profesori, cadre me
dicale din clinici și rețeaua sani
tară din întreaga țară. în cadrul 
consfătuirii sînt dezbătute proble
me de urgență și reanimare, pro
bleme privind infecțiile intestinale 
acute etc.

la orașe și sate, profunda recu
noștință față de partid, hotărîrea 
fermă de a contribui cu toate for
țele — alături de ceilalți oameni 
ai muncii — la traducerea în via
ță a politicii partidului, temelia 
prosperității patriei, chezășia îna
intării victorioase a poporului 
nostru pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri privind dezbaterea cu ma
sele de femei de la orașe și sate 
a proiectelor de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al parti
dului și a stabilit acțiunile ce se 
vor întreprinde în întîmpinarea 
Congresului.

La cel de-al doilea punct al or
dinii de zi, participantele la ple
nară au analizat contribuția comi
tetelor și comisiilor la antrenarea 
maselor de femei de la orașe și 
sate în acțiunile de interes obștesc, 
adoptîndu-se măsuri corespunză
toare pentru continua îmbunătă
țire a .muncii în acest domeniu.

La punctul trei al ordinii de zi, 
plenara a eliberat din funcția de 
vicepreședintă a Consiliului Națio
nal al Femeilor pe tovarășa Ga
briela Bernacki și din funcția de 
secretară pe tovarășa Alexandrina 
Mihalcea, în legătură cu pensio
narea lor.

Plenara a ales în Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului Național al 
Femeilor și în funcția de secretară 
pe tovarășa Ioana Boga.

La ștrandul Tineretului, primele 
noțiuni de înot

Foto : M. Cioc

în cîteva rînduri

• Atletul francez Michel Jazy a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de o milă, cu timpul de 
3’53”6/10. Vechiul record era deținut 
de australianul Peter Snell cu 
3’54”l/10.

• Selecționata de fotbal a Brazi
liei a întîlnit Ia Rio de Janeiro, în- 
tr-un meci amical, reprezentativa 
Argentinei. Scor; 0—0.

• Echipele Sc. Leipzig șl Polonia 
Bytom s-au întîlnit In primul meci 
al finalei „Cupei Rappan" la fotbal. 
Victoria a revenit fotbaliștilor din 
R. D. Germană cu 3—0.

DEZVOLTAREA 
NECONTENITĂ 
A BAZEI 
ENERGETICE 
A TĂRII

(Urmare din pag. I-a) 

în afară de aceste mari centrale 
hidroelectrice se vor mai construi 
o serie de centrale pe Argeș în aval 
de centrala „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
pe Șiret, Olt șl pe alte rîuri in
terioare, avînd puteri pînă la 150 
MW.

Alte aspecte 
ale structurii energeticii

în balanța resurselor energetice 
ale țării o pondere importantă 
au petrolul și gazele. Aceste re
surse au o putere calorică mare, 
dar utilizarea lor drept combusti
bil în termocentrale electrice re
prezintă o cale mal puțin econo
mică de valorificare. Ele constituie 
materii prime de bază pentru in
dustria chimică, singura ramură 
de producție care le poate valori
fica în mod complex și superior, 
într-adevăr, valoarea materialelor 
plastice obținute dintr-un metru 
cub de gaze este de 5 ori mal 
mare decît cea a energiei realizate 
din aceeași cantitate de gaze ; fo
losirea gazelor de rafinărie la fa
bricarea polietilenel ridică de 17,5 
ori valoarea lor. Utilizarea petro
lului și gazelor va fi limitată în 
balanța energetică, ceea ce va per
mite asigurarea unor materii pri
me prețioase necesare industriei 
chimice pe o perioadă mai înde
lungată.

Pentru acoperirea balanței ener
getice, proiectele de Directive pre
conizează extinderea folosirii hui
lei energetice și a lignitului. Ex
tracția de cărbuni va atinge în a- 
nul 1970 circa 22 milioane tone, iar 
în 1975 va ajunge la 35—40 mili
oane tone, ceea ce va constitui o 
bază puternică pentru construirea 
unor noi obiective energetice. în 
afară de centrala electrică de ter- 
moficare Craiova, a cărei putere 
finală va fi de peste 1 000 MW și 
care va folosi drept combustibil 
principal lignitul din bazinul Mo- 
trului, se prevede ca în perioada 
1966—1975 să se mai construiască 
o centrală de 1 000 MW, ampla
sată în zona de transport econo
mic a lignitului din Oltenia, și o 
centrală de 1 000 MW pe bază de 
huilă, situată în apropierea zăcă
mintelor din Valea Jiului.

în următorii zece ani, ponderea 
cărbunilor și a energiei hidroelec
trice va crește simțitor în balanța 
energetică a țării. Schimbările de 
ordin cantitativ și calitativ in ba
lanța energetică se vor răsfrînge 
cu efecte pozitive asupra dezvol
tării multor ramuri industriale de 
bază ale economiei naționale. Pen
tru echilibrarea balanței energeti
ce, în proiectul de Directive s-a 
prevăzut construirea unei capaci
tăți de aproximativ 1 000 MW pe 
bază de resurse nucleare.

Orientarea dată de partid pri
vind alegerea judicioasă, în fiecare 
caz în parte, a purtătorilor de ener
gie primară ce se vor folosi la ob
ținerea energiei electrice, concen
trarea producției în centrale cu 
grupuri de putere mare și para
metri ridicați, producerea combi
nată de energie electrică și termică 
și legarea tuturor centralelor în- 
tr-un sistem energetic național 
unic s-a dovedit de cea mai mare 
însemnătate pentru valorificarea 
superioară a resurselor folosite în 
procesul electrificării, pentru ridi
carea eficacității economice a in
vestițiilor. Instalarea unor gru
puri de puteri unitare mari are 
o importantă eficiență economică, 
oglindită în reducerea investiției 
specifice. De exemplu, la construi
rea centralelor electrice, investiția 
specifică a scăzut de la 8 200 lei 
pe kW instalat — cît a fost la uzi
na Comănești, construită în 1952 cu 
grupuri de 12 MW — la 2 900 lei 
pe kW la amplificarea termocen
tralei Paroșeni, unde s-a instalat 
un grup de 150 MW, iar la grupu
rile de 200 MW care vor fl insta
late Ia Luduș, investiția specifică 
va scădea la 2 200 lei.

Creșterii capacităților de produc
ție îi va corespunde o dezvoltare 
importantă a capacităților de trans
port al energiei electrice prin con
struirea de noi linii de transport, 
care constituie una dintre cele mai 
importante premise ale electrifică
rii țării. Proiectul de Directive pre
vede ca în perioada 1966—1975 să 
se construiască circa 2 800 km de 
linii de foarte înaltă tensiune — 
220 și 400 kV — și aproximativ 
6 200 km de linii de 110 kV. Aceas
ta va permite legarea celor mai 
mari centrale electrice cu princi
palele centre de consum prin linii 
de foarte înaltă tensiune, care au o 
mare capacitate de transport, iar 
liniile de înaltă tensiune de 110 kV 
vor deveni linii de distribuție re
gionale. Se vor crea totodată con
dițiile pentru electrificarea, pînă 
în anul 1970, a încă 5 000 de sate 
și încheierea electrificării rurale 
pînă în 1972—1973.

0 largă mobilizare 
a forțelor

Proiectul de Directive privind 
valorificarea surselor energetice și 
electrificarea țării ne prezintă un 
măreț program de activitate la în
făptuirea căruia își vor da contri
buția un mare număr de munci
tori, ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință. Abordarea și executarea 
unor lucrări de asemenea proporții 
evidențiază marile posibilități de 
care dispune în prezent țara noas

tră. ca rezultat al industrializării 
socialiste. Această nouă etapă a 
electrificării țării va cere o largă 
mobilizare de forțe pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de 
partid. Este necesar să fie inten
sificată activitatea geologică în ve
derea găsirii de noi rezerve de re
surse energetice. Deschiderea unor 
noi mine și incinte miniere pentru 
creșterea producției de cărbune va 
trebui să fie însoțită de dotarea a- 
cestora cu utilaje la nivelul teh
nicii moderne.

Creșterea aportului energiei hi
draulice în balanța energetică im
pune luarea unor măsuri deosebite 
pentru buna organizare a marilor 
șantiere, în special a șantierului de 
la Porțile de Fier, precum șl dotarea 
acestora cu utilaje de construcții- 
montaj. Numai prin crearea unor 
condiții optime de organizare a lu
crărilor pe marile șantiere, respec
tarea cu strictețe a obligațiilor con
tractuale privind livrarea agrega
telor, vom putea asigura intrarea 
în funcțiune la timp a noilor obiec
tive.

Un rol deosebit revine cercetă
torilor și prolectanților noștri care, 
folosind experiența acumulată, vor 
trebui ca la rezolvarea problemelor 
pe care le ridică valorificarea re
surselor energetice, cît și electrifi
carea țării, să găsească soluțiile 
cele mai bune din punct de vedere 
tehnic și cele mai eficiente din 
punct de vedere economic. De o 
mare însemnătate pentru efectua
rea unui asemenea uriaș volum de 
lucrări, atît pentru lărgirea bazei 
de resurse primare, cît și pentru 
crearea de noi capacități de pro
ducție a energiei electrice și ter
mice, este efectuarea din timp a 
studiilor și proiectelor necesare 
realizării acestora.

Interesul imens cu care milioa
nele de oameni ai muncii din țara 
noastră au primit proiectele de Di
rective ale celui de-al IV-lea Con
gres exprimă hotărîrea lor fermă 
de a participa activ, cu toate for
țele, la înfăptuirea mărețului pro
gram al construcției economice ela
borat de partid în vederea dezvol
tării continue a economiei națio
nale și ridicării bunăstării poporu
lui.

Laudă 
sondorului 
principal

(Urmare din pag. I-a)

După ce aș cinta aceste Începu
turi, primele planuri anuale, primele 
cincinale — cu toate greutățile ine
rente oricăror începuturi — aș vorbi 
despre planul șesenal și aș lăsa poe
mul să se desfășoare „singur" — cu 
toate pinzele sus — și aș încerca să 
surprind în cuvinte cît mai simple, 
cu iz de iarbă și de zgură, cu miros 
de muncă și de dăruire — epopeea 
marilor dezvăluiri, a impresionante
lor desfășurări de hărnicie și de 
bucurie, de inteligență și de talent, 
de încredere în viitor, în viitorul 
nostru și al întregii lumi.

„Sonda a eruptl aș spune eu 
dacă aș îi poet.

Straturile au fost străpunse, 
pînă și cele mai grele, 
pînă și cele mai vechi 
si mai tari I
Si-acum iată cum fug și cum 

scapără in lumină 
energiile din adincuri, 
puterea noastră, 
priceperea noastră, 
dragostea noastră de muncă 

și de viață 1 
Lumina vechilor smalțuri 
împodobește fațade de

blocuri, 
Ecourile baladelor răsună în 

noi cînturi. 
Aduceți-i un cuvînt de laudă 

sondorului principal — 
constructorului și conducă

torului — 
Partidului iubit, 
Si nu-i uitat! nici pe cei 

vechi, 
pe cei ce dorm sub firele 

de iarbă"...

Aș încheia apoi — după ce aș 
cînta toate realizările șt toate în
făptuirile de pînă acum — cu un 
cald cuvînt de salut adus proiectelor 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului — imagine de 
mline a țării noastre In plin avînt, 
imagine din care nu vor lipsi — sînt 
sigur de asta I — liniile de înaltă 
tensiune ale înaltelor și profundelor 
dăruiri comuniste, care înfrățesc 
omul cu omenia, cu lot ce are el 
mai bun.

RISIPITORII 
DE COMORI

(Urmare din pag. I-a)

Cine plătește?
„Ingrășămintele sînt o adevărată 

comoară — ne spunea MARIN VA
SILE, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Radu 
Vodă. La noi, toți țăranii au înțe
les lucrul acesta. Să priviți cu 
lupa, n-o să găsiți risipit nici un 
gram. Alături de alte metode a- 
grotehnice, ingrășămintele chimice 
au contribuit mult la sporirea re
coltelor. Anul trecut noi am obți
nut la grîu cu peste 500 kg mai 
mult la hectar decît au realizat 
țăranii cooperatori vecini din Lup- 
șanu și Plevna, care n-au aplicat 
îngrășăminte".

Cooperativa a primit 83 tone de 
azotat de amoniu și superfosfat, 
care au fost folosite la cultura 

griului și a sfeclei de zahăr. Pe o 
platformă de paie și coceni sacii 
sînt stivuiți cu grijă, feriți de in
temperii. Fiecare sac este intact. 
Cum reușesc cei de la Radu Vodă 
să facă acest lucru ? Au format o 
echipă specială din cei mai buni 
și conștiincioși cooperatori care se 
ocupă cu transportul și depozita
rea îngrășămintelor chimice.

Sînt desigur multe unități agri
cole în care există o asemenea 
grijă față de îngrășăminte, față de 
această comoară care contribuie la 
sporirea producției. Din păcate se 
întîlnesc și altfel de „gospodari".

La sediul cooperativei agricole 
din Ștefănești, președintele DUMI
TRU PROFIR era ocupat cu întoc
mirea unei situații cerute urgent 
de la raion. Venind- vorba de în
grășăminte, el arăta că unitatea 
are 130 ha cu sfeclă și 900 cu po
rumb și că ar avea mare nevoie 
de cantități suplimentare de în
grășăminte chimice.

„Sîntem bucuroși — spunea el — 
că acum cîteva zile ne-au sosit 
25 de tone azotat de amoniu. 
Chiar acum se transportă din 
gară". Ne-am dus la pătule, unde 
se descărcau sacii din camion. A- 
proape la doi saci, unul se rupea în 
două și conținutul era împrăștiat 
și călcat de roțile camioanelor.

— Ce faceți, măi băieți — se re
pezea președintele. Aveți grijă, 
asta e o avere. Președintele căuta 
să ne explice că nu întotdeauna în
grășămintele au fost tratate în a- 
cest mod. Dar de ce nu s-au încre
dințat transportul șl depozitatul în
grășămintelor unor oameni mal 
conștiincioși, care țin la avutul ob
ștesc și își dau seama ce înseamnă 
acestea pentru recoltă ?

La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Ileana, o parte 
a îngrășămintelor este depozitată 
într-o magazie, iar alta într-o 
stivă cu saci rupți. Zac aici 
din toamnă. Apa ploilor, pătrun
zând prin acoperiș, le-a întărit ca 
piatra. Oare țăranii cooperatori 
știu acest lucru ? Să se pună în 
discuție într-o adunare generală fe
lul cum consiliul de conducere se 
ocupă de folosirea îngrășămintelor. 
Și să se spună lucrurilor pe nume : 
cine plătește ?

La această întrebare ar putea 
răspunde într-o adunare și pre
ședintele Ștefan Gațe, și ingine
rul Ion Cărăușu de la coopera
tiva agricolă din Fundulea unde, 
de asemenea, se risipesc îngrășă
mintele în saci rupți, iar azotatul 
împrăștiat a început să se dizolve.

în unități există ingineri agro
nomi, președinți, consilii de condu
cere, organizații de partid. Este 
oare posibil ca toți acești factori 
de răspundere să nu-și dea seama 
că risipirea îngrășămintelor dău
nează intereselor fundamentale ale 
cooperativei, ale fiecărui membru 
al ei? Este în interesul țăranilor 
cooperatori ca problema modului 
cum sînt gospodărite îngrășămin
tele ca și celelalte mijloace mațe- 
riale ale cooperativei să facă obiec
tul unor dezbateri periodice în a- 
dunările generale. Cei cărora li s-a 
încredințat răspunderea de a 
conduce treburile unei mari uni
tăți să fie puși să dea socoteală în 
fața țăranilor cooperatori. Un rol 
important în ceea ce privește 
folosirea îngrășămintelor revine în 
primul rînd inginerului agronom 
pentru că el este acela care cu
noaște valoarea acestei comori pen
tru creșterea producției agricole. 
Nu mai puțin răspunzătoare sînt 
organele locale: consiliile agricole, 
sfaturile populare, comitetele ra
ionale de partid. Dacă peste tot 
ar exista din partea acestor orga
ne o îndrumare operativă și 
un control temeinic, multe dintre 
deficiențele arătate se puteau pre
veni. Trebuie să treci cu ochii în
chiși să nu vezi risipa ca cea din 
gara Lehliu.

••• Cu mina dreaptă
la urechea stingă

Cu prilejul raidului întreprins 
au ieșit la iveală și unele aspecte 
negative privind repartizarea în
grășămintelor chimice. în timp ce 
eram încă la combinatul chimic, 
directorul G.A.S. Făgăraș, tov. 
IULIU STRASSER, ne-a declarat :

„Vmbra" Combinatului chimic 
Făgăraș ajunge pe terenurile gos
podăriei noastre care sînt cultiva
te cu sfeclă de zahăr. Cu toate 
acestea primim îngrășăminte de 
la Craiova. Plătim' vagonajul, di
ferite taxe și, pe lingă aceasta, a- 
zotatul ajunge aici tîrziu. Am 
semnalat acest lucru și Consiliului 
Superior al Agriculturii".

Tov. director Strasser a omis să 
adauge că pînă la ei se întinde și 
umbra birocrației. Și nu e vorba 
numai de gospodăria din Făgăraș. 
Trustul Central Gostat a mai făcut 
și alte asemenea planificări pe tri
mestrele întîi și doi. Mai multe gos
podării de stat din trusturile Bra
șov și Sibiu au fost planificate să 
primească îngrășăminte de la Cra
iova iar unele unități din trustul 
Tr. Severin au primit îngrășăminte 
de la Făgăraș, iar altele, aparți- 
nînd de trustul Craiova au primit 
produse chimice de la Roznov.

Ținînd seama de sarcinile mari 
pe care partidul le-a pus în fața 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru sporirea recoltelor la hec
tar, este necesar să se acorde toată 
atenția depozitării și folosirii chib
zuite a îngrășămintelor. Pentru a- 
ceasta se cere o temeinică îndru
mare tehnică și organizatorică din 
partea consiliilor agricole, condu
cerilor de unități și specialiștilor. 
Numai astfel contribuția îngrășă
mintelor la sporirea recoltelor va 
fi deplină.
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La răstimp de o săptămînă, după 
cele cinci zile petrecute în S.U.A,, șe
ful guvernului R. F. Germane, L. Erhard, 
primește azi la Bonn pe președintele 
Franfei, de Gaulle.

Nu-i un secret penfru nimeni că di- 
. ficultăfile prin care trece alianța atlan

tică și îndeosebi cele mai recente mă
suri ale Franfei de detașare d© N.A.T.O. 
stîrnesc îngrijorare atît la Washington 
cît și la Bonn. De aceea, în cele două 
capitale, s-a apreciat ca necesar un 
schimb de păreri între conducătorii 
americani și vest-germani, înaintea vi
zitei generalului de Gaulle în R. F. 
Germană. Deși partea vest-germană a 
ținut să manifeste prudentă, comenta
riile de presă apreciază că discufiile 
cancelarului Erhard cu interlocutorii a- 
mericani au evidențiat „o concordanță 
de vederi de acum înainte clasică" 
(„Le Monde") în ceea ce privește 
„menținerea unei alianțe 
strînse și dinamice", strategia nucleară 
a N.A.T.O., integrarea vest-europeană
— adică tocmai acele probleme în 
care se manifestă cele mai aprinse con
troverse între Franța și S.U.A. „Trata
tul nescris de prietenie și consultări 
germano-american — conchide „Le 
Monde" — pare să funcționeze mai 
armonios decît tratatul încheiat în 1963 
la Elysăe între președintele Republicii 
Franceze și Adenauer, pe atunci can
celar al R. F. Germane".

Vizita transoceanică a cancelarului 
vesf-german a reliefat în orice caz din 
partea R. F. Germane, altceva decît 
așteaptă generalul de Gaulle. Folosind 
cuvintele lui „Frankfurter Allgemeine"
— Parisul ar dori din partea Bonn-ului 
„o cotitură hotărîtoare spre concepțiile 
franceze despre Europa în condițiile 
unei distanțări accentuate de S.U.A.".

în aceste împrejurări, — constată 
„Die Welt" — vizita președintelui de 
Gaulle este „întîmpinată la Bonn cu o 
strîngere de inimă neascunsă".

Așteptînd desfășurarea vizitei, ziarele 
occidentale au inventariat divergențele 
care întunecă orizontul relațiilor 
franco-vest-germane.

Terenul pe care pozițiile celor două 
țări se înfruntă în ultima vreme în mo
dul cel mai frecvent și concret este 
Piața comună (C.E.E.). Franța refuză să 
scoată fondul de subvenționare a Pie
ței comune agrare de sub jurisdicția 
națională și să-l pună sub controlul 
unui organism comunitar, așa cum pre
conizează R.F.G. și alți parteneri din 
C.E.E. ’ ...........................
poziția 
pentru 
taxelor 
susține 
piere între C.E.E. și A.E.L.S. și, după 
cum a declarat recent cancelarul Erhard, 
consideră că Anglia trebuie să se pre
pare să reia negocierile cu Piața co
mună. De asemenea, cererea guvernu
lui vesf-german de a se da impuls 
discuțiilor asupra proiectului de creare 
a uniunii politice vest-europene 
găsit ecou favorabil la Paris.

Dar contradicția de cea mai 
amploare între politica externă 
germană și cea franceză se referă la 
problemele alianței atlantice și, în ge
neral, la relațiile Europei occidentale 
cu S.U.A. „Prin arma sa atomică și 
prin discuția pe care aceasta a declan
șat-o în problemele strategiei atlantice
— scrie „Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung" — de Gaulle vrea să se prezinte 
în N.A.T.O. ca egal în drepturi cu ame
ricanii. El se împotrivește hegemoniei 
atomice a S.U.A. în cadrul alianței. El 
nu este împotriva Pactului Atlanticului 
de Nord ci împotriva organizației în 
care americanii dețin evident rolul con
ducător". Dimpotrivă R. F. Germană 
pledează pentru un N.A.T.O. — aflat în 
continuare sub dominație americană — 
pentru revitalizarea acestui bloc militar 
prin crearea „forțelor nucleare multila
terale", ca o cale de acces spre înar
marea Bundeswehrului cu arme nuclea
re. Or, este evident că Franța nu poate 
vedea cu ochi buni perspectiva trans
formării vecinului de peste Rin în pu
tere atomică și a întăririi legăturilor a- 
cestuia cu Washingtonul.

în sfîrșit, la Bonn a provocat multă 
neliniște și amărăciune modul diferit 
în care Franța a preconizat să fie abor
dată problema germană, anume prin 
participarea la tratative a țărilor euro
pene din Apus și din Răsărit, ceea ce 
a determinat autoritățile vest-germane 
să presupună că este vorba de o inten
ție de a diminua rolul S.U.A.

Pe măsură ce trece timpul se eviden
țiază tot mai mult că din tratatul de 
prie*enie Fanco-vest-german rămine 
doar preambulul, adăugat acestui tratat 
în cursul ratificării sale de către parla
mentul R. F. Germane. Preambulul, 
după cum se știe, a fost redactat în 
așa fel încît să exprime lealitatea Ger- 

polifica

atlantice

Totodată, în vădit contrast cu 
franceză, Bonn-ul se pronunță 

înlăturarea înainte de termen a 
vamale interne între cei ,,șase“, 
propunerea britanică de apro-

n-a

mare 
vest-

maniei' occidentale față de 
atlantică a S.U.A.

Fapt este că ultima vizită 
Erhard la Washington a avut ca 
întărirea legăturilor americano-vest-ger- 
mane. Ce-ar putea deci aduce dialogul 
franco-vest-german ? Dată fiind durata 
scurtă a șederii generalului de Gaulle, 
în total 30 de ore, și numărul mare al 
chestiunilor controversate, observatorii 
de presă consideră că, în ciuda nu
meroasei echipe ministeriale, în frunte 
cu premierul Pompidou, care însoțește 
pe președintele Franței, nu sînt de aș
teptat surprize de pe urma întrevederi
lor de la Bonn.

Petre STANCESCU

a Iul 
rezultat

GUVERNULUI SUDANEZ
Mohamed Mahgoub desemnat prim-ministru

KHARTUM 10 (Agerpres). — La 
Khartum se desfășoară în prezent 
lucrările Adunării constituante su
daneze, formată în urma recente
lor alegeri din provinciile de nord 
ale țării. în ședința de joi dimi
neața, Mohamed Ahmed Mahgoub, 
fostul ministru al afacerilor exter
ne în guvernul condus de Khalifa, 
a fost desemnat prim-ministru, 
Ismail al-Azhari, președinte al 
Consiliului suprem al țării, și Fa- 
dil Shaddad, președinte al Adună
rii constituante. Guvernul va fi 
format pe baza coaliției interve
nite între partidul Al Umma, care 
deține 85 din cele 173 de locuri în 
adunare, și Partidul național unio-

nist, care deține 57 de locuri. în 
guvern vor mai intra, de aseme
nea, trei reprezentanți din provin
ciile meridionale ale țării.

Luînd cuvîntul în Adunarea con
stituantă, Mahgoub a declarat că 
noul guvern de coaliție va elabora 
o Cartă ca document de bază în 
politica economică internă și ex
ternă a țării, care va fi dată pu
blicității ulterior. în continuare el 
a arătat că actuala etapă este 
„crucială" și „de cea mai mare im
portanță" în dezvoltarea țării și s-a 
angajat să nu se abată „de la dru
mul spre democrație și libertate 
ales de popor".

Lucrările sesiunii continuă.

Va fi sau nu Accra sediul
conferinței O. U. A. ?

Deschiderea reuniunii miniștrilor 
de externe de la Lagos

ALGER (Agerpres). — Joi a în
ceput la Lagos reuniunea Consiliu
lui ministerial al Organizației U- 
nității Africane. Miniștrii de ex
terne ai statelor membre ale O.U.A. 
urmează să hotărască, între altele, 
dacă Accra va fi sau nu sediul con
ferinței la nivel înalt a țărilor 
membre, proiectată pentru 1 sep
tembrie.

Unele state africane grupate în
Organizația de colaborare 
malgașă (O.C.A.M.) și-au 
mat dezacordul ca Accra 
sediul viitoarei conferințe, 
participa la lucrările O.U.A.

în afară
președintele 
Houphouet- 

promotorii 
această lua-

neei, Seku Ture, a arătat într-un 
ultim discurs : „Nimic nu dove
dește, a spus el. așa-numitul ames
tec în treburile interne ale altor 
țări de către liderul ghanez, Nkru- 
mah. Totul este o defăimare".

avea loc, 
a declarat 
de Fildeș, 
unul dintre 
Referitor la

afro- 
expri- 
să fie 
„Vom 

oriun
dede vor 

Accra", 
Coastei 
Boigny, 
O.C.A.M.
re de atitudine, care are drept pre
text „amestecul ghanez" în trebu
rile altor state, președintele Gui-

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-NORVEGIAN

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
în urma vizitei în U.R.S.S. a lui 
Einar Gerhardsen, primul ministru 
al Norvegiei, și a convorbirilor pe 
care acesta le-a avut cu L. Brej- 
nev, A. Mikoian, A. Kosîghin și 
alți conducători ai Uniunii Sovie
tice, a fost dat publicității un co
municat în care părțile scot în evi
dență posibilitățile favorabile pen
tru dezvoltarea continuă a relații
lor sovieto-norvegiene.

Uniunea Sovietică și Norvegia au 
relevat totodată necesitatea de a se 
realiza hotărîri luate de comun a- 
cord, în vederea asigurării secu
rității europene. în comunicat se 
exprimă „îngrijorarea în legătură 
cu înrăutățirea situației internațio
nale în unele regiuni ale globului 
pămîntesc, care creează un pericol 
serios pentru pace". Se mențio
nează, de asemenea, „importanța 
unor măsuri parțiale în domeniul 
dezarmării și destinderii încordă
rii", ca pași spre realizarea unui 
acord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

Pierderi grele provocate 
trupelor sud-vietnameze

• Orașul Dong-Xoai ocupat de forțele patriotice • Un apel 

al Ministerului Apărării Naționale al R. D. Vietnam

• Declarația lui Bertrand Russel

SAIGON 10 (Agerpres). — Potri
vit agenției Associated Press, în 
noaptea de 9 iunie, forțe ale Fron
tului național de eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat, după 
o intensă pregătire de artilerie, o- 
rașul Dong-Xoai din provincia 
Phuoc Long, situat la numai 90 ki
lometri de Saigon. Forțele patrio
tice au provocat grele pierderi 
trupelor guvernamentale sud-viet- 
nameze. Rapoartele preliminare, 
sosite în dimineața zilei de 10 iu
nie, indică, de asemenea, că au su
ferit pierderi și forțele militare a- 
mericane 
Agenția France 
că trupele 
eliberare 
Dong Xoai.

14 morți și zece răniți. 
Presse transmite 

Frontului național de 
au ocupat localitatea

★
10 (Agerpres).HANOI 10 (Agerpres). — La 9 

iunie, Ministerul Apărării Naționa
le al R. D. Vietnam a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că sute de mii de cetățeni 
nord-vietnamez.i cer să fie înrolați 
ca voluntari în forțele armate, 
pentru a participa direct la apă
rarea patriei și la sprijinirea luptei 
poporului sud-vietnamez împotri
va agresiunii americane. Comuni
catul adresează întregului popor 
apelul de a intensifica mișcarea de

Un martor ocular relatează :

EXECUȚII IN SERIE
IN APROPIERE DE SANTO DOMINGO
• Deținuți dispăruți în puterea nopții • în provincie 70 la 
sută din populație împotriva Iul Barrera • Camera deputați- 
lor din Chile a cerut recunoașterea guvernului Caamano

Miercuri, în timp ce în Consiliul de 
Securitate aveau loc discuții cu privire 
la situația din Republica Dominicană, 
știri provenite din Santo Domingo adu
ceau la cunoștința opiniei publice 
mondiale unele fărădelegi săvîrșite de 
oamenii generalului Imbert 
După cum relatează agenția 
Presse, în dimineața aceleiași

Barrera.
France 

zile, un 
martor ocular demn de încredere a 
dezvăluit reprezentanților O.N.U. de la 
Sanio Domingo că, începînd de la 22 
mai și pînă sîmbăta trecută, au avui 
loc execuții în serie. Potrivit martoru
lui, peste 100 de persoane ar ti fost 
executate într-un punct situat între ca
pitala dominicană și închisoarea Vic
toria. Execuțiile se desfășoară în ge
neral noaptea, iar în zori cadavrele sini 
îngropate, avînd de cele mai multe ori 
mîinile și picioarele legate. După ple
carea plutonului de execuție au putut 
fi făcute fotografii.

Primul zvon despre aceste execuții 
în serie a început să circule cu 12 
zile în urmă. Martorul a subliniat că 
cei executați erau oameni din popor, 
țărani sau muncitori, cu excepția unuia 
singur, care aparținea corpului de ofi
țeri al marinei dominicane.

Toate acestea confirmă faptul că 
partizanii lui Barrera își mențin con
trolul asupra provinciei numai datori
tă „unei presiuni polițienești din ce 
în ce mai accentuate" și că tocmai da
torită unor asemenea practici el s-a dis
creditat în fața maselor largi populare, 
în cercurile cele mai diverse se de
clară că „admițînd posibilitatea unui re
ferendum real-. în condițiile actuale, nu
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încape nici o îndoială că 70 la sută 
din dominicani s-ar pronunfa în favoa
rea unei reveniri la constituția din 
1963".

Pe de altă parte, în țările Americă 
Latine continuă să se desfășoare o lar
gă mișcare de solidaritate cu poporul 
dominican, care frece prin grele încer
cări. Camera Deputajilor a Parlamentului 
chil ian a aprobat miercuri seara, cu 
138 de voturi, contra 9, un text în 
care cere guvernului condus de primul 
ministru Eduardo Frei sa recunoască 
guvernul condus de colonelul Caamano. 
Parlamentarii chilieni s-au pronunjat, 
de asemenea, pentru retragerea ime
diată a tuturor tortelor americane afla
te la Santo Domingo, precum și împo
triva acfiunilor O.S.A., care ,,nu fac alt
ceva decît să mascheze agresiunea co
misă de S.U.A. împotriva Republicii Do
minicane”.

avoluntari în forțele armate, de 
întări și apăra Vietnamul de nord, 
de a da tot sprijinul cauzei revo
luționare a eliberării Vietnamului 
de sud și de a realiza reunifica- 
rea patriei. Dacă va fi necesar, se 
spune în comunicat, organele mi
litare vor anunța pe solicitanți să 
se înroleze sau să se reînroleze în 
forțele armate. Ei trebuie șă fie 
pregătiți ca în momentul cînd va 
fi emis ordinul să se înroleze în 
forțele armate.

★
cum anunță 
de presă, în

Agențla viet- 
zilele de 9 și 
reactoare de 
bombardat și

După 
nameză 
10 iunie numeroase 
luptă americane au 
mitraliat școli, clădiri administra
tive și alte centre populate din o- 
rașul Vinh și alte localități. După 
primele rapoarte, două avioane a- 
mericane au fost doborî te și nume
roase alte avariate.

★
„Hotărîrea președintelui John

son de a declanșa în Vietnam un 
război .total este o manifestare a 
disprețului său față de opinia pu
blică", a declarat cunoscutul filo
zof britanic și luptător pentru 
pace, Bertrand Russel, la o adu
nare publică organizată de miș
carea pentru pace din Anglia. Fi
lozoful britanic „a lansat o che
mare populației americane pentru 
a organiza un nou marș spre Wa
shington, in semn de protest față 
de această acțiune".

Zborul stației automate 
„Luna-6

MOSCOVA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, stația 
automată „Luna-6“ va trece la o 
distanță de 160 000 km de Lună.

în cursul zilelor de 8 și 9 iunie 
a.c., legătura cu stația automată 
„Luna-6“ a fost stabilită de 12 ori. 
în acest timp, prin comenzi ae pe 
Pămînt au fost dirijate sistemele 
stației, a fost modificată traiectoria 
și au fost recepționate informații 
telemetrice. Totodată, s-a experi
mentat folosirea unor sisteme ale 
stațiunii.

La sfîrșitul zilei de 9 iunie a.c., în 
timpul corectării traiectoriei de 
zbor, sistemele stațiunii au efectuat 
orientarea normală, punerea în 
funcțiune a motorului și funcționa
rea acestuia. Totuși, comanda de 
decuplare a motorului nu a putut fi 
îndeplinită, din care cauză traiecto
ria de zbor a stațiunii a deviat de 
la cea calculată.

Legătura prin radio cu stația este 
stabilă. încercarea sistemelor sta
țiunii, precum și experiențele știin
țifice continuă.
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0 propunere
Deputății E.D.A. au depus în parla

ment o propunere de trimitere în ju
decată a fostului ministru de externe, 
Averof, și a foștilor miniștri adjuncți 
lerokostopoulos și Davakis „pentru 
administrare a unor mari sume din 
fondurile secrete ale ministerelor în 
mod risipitor, necontrolat și fără pie
se justificative". Persoanele mențio
nate au deținut posturile respective 
în timpul guvernării partidului de 
dreapta E.R.E.

Propunerea E.D.A. are ca bază ra
poartele vice-procurorilor Areopagu
lui (Curtea de Casație), Sakeiariu și 
Tusis, care în urma unui ordin al gu
vernului Papandreu au făcut o an
chetă în această problemă. Potrivit a- 
cesfor documente, Averof a adminis
trat în 1962 suma de 10 milioane 
drahme pentru care nu s-au găsit 
piesele justificative și a aprobat chel
tuieli fără nici o legătură cu scopu
rile naționale ; lerokostopoulos este 
acuzat că a dat 600 000 drahme din 
fondurile secrete unor ziare de dreap
ta ; Davakis, se arată în propunerea 
E.D.A., a cheltuit suma de 1 570 000

a E. D. A.
k

drahme într-un mod care nu poate 
fi justificat conform legilor țării. Mai 
precis, din această sumă și-a însușit 
personal 735 792 drahme.

După prezentarea acestei propu
neri, președintele parlamentului a a- 
nunjat că, dată fiind urgenja, dezba
terile vor începe marjea viitoare. Ul
terior s-a făcut cunoscut însă că lu
crările forului legislativ se vor în
cheia cu dezbaterile asupra propune
rii de trimitere în judecată a fostului 
premier Karamanlis și a colaborato
rilor săi, Papaliguras și Martis, pen
tru afacerile lor ilicite. Votul asupra 
acestei din urmă afaceri urmează să 
aibă loc în cursul următoarelor zile. 
Presa guvernamentală a anunfat că 
deputății uniunii de centru vor vota 
nu după o hotărîre a partidului, ci 
conform conștiinfei lor, problema fi
ind de natură juridică și nu politică. 
Ziarele centrului și stîngii consideră 
ca sigur faptul că majoritatea deputa- 
ților se vor pronunța în favoarea pro
punerii.

C. ALEXANDROAIE

Dialogul petrolier algero-francez
Zilele acestea s-a con

sumat încă o etapă a 
îndelungatelor negocieri 
algero-franceze în do
meniul petrolului. Aten
ția interlocutorilor a fost 
reținută în continuare de 
problema creării între 
cele două fări a „Aso
ciației cooperative fran- 
co-algeriene“ (ASCOP). 
Potrivit acordului, Franfa 
ar aduce capitaluri, teh
nicieni, iar Algeria — 
materia primă, terenuri
le, clienfii, precum și o 
parte din capitaluri și 
tehnicieni.

Acordul cu Franfa se 
înscrie pe linia politicii 
algeriene de creare a 
unui sector petrolier na
tional. Algeria se stră
duiește să elimine defi
nitiv sistemul actual de 
exploatare a petrolului, 
potrivit căruia sociefăfi- 
le străine dobîndiseră o 
adevărată exteritorial i- 
tate. în năzuinfa de a 
pune petrolul în slujba 
dezvoltării fării, tînăra 
republică și-a asigurat 
cote de participate în

cadrul cîtorva societăți 
petroliere. Totodată se 
construiește cea de-a 
treia conductă saharia
nă de petrol și s-a 
creat o societate națio
nală de transport și co
mercializare a hidrocar
burilor. Au fost puse ba
zele unei industrii petro
chimice. De asemenea, 
funcționează un centru 
de cercetări în domeniul 
hidrocarburilor. Pe baza 
unui decret prezidențial 
a început formarea de 
specialiști algerieni, 
chiar în cadrul actuale
lor societăți. Prin acor
dul cu Franța, Algeria 
va participa la toate 
stadiile do activitate în 
exploatarea și prelucra
rea petrolului — de la 
prospectare pînă la dis
tribuire, trecînd prin fa
zele de exploatare, ra
finare, comercializare 
etc. In ce o privește, 
Franța este interesată în 
exploatarea petrolului 
algerian, deoarece, plă- 
tindu-l în franci, are po
sibilitatea să economi-

sească dolari. Aici se a- 
preciază ca avînd o în
semnătate principală 
faptul că negocierile 
s-au desfășurat între sta
tul algerian și cel fran
cez, companiile petro
liere neapărînd în nici- 
una din fazele tratative
lor, ele avînd doar rolul 
de a executa un acord 
între cele două țări. „Nu 
se mai pune problema 
unei înțelegeri între o 
țară producătoare de 
petrol și 
petroliere, 
gociază un 
două state
,,Jeune Afrique”. Majori
tatea observatorilor sînt 
de părere că un ansam
blu de acorduri înde
lung discutate și în bună 
parte elaborate în do
meniul petrolier va con
stitui fundamentul unei 
colaborări mai îndelun
gate între cele două țări, 
dialogul la care ne-am 
referit fiind doar un 
punct de plecare.

companiile 
ci se ne- 
trataî între 

— scria

Constantin BENGA

sindicale de la Moscova

PRESA INTERNAȚIONALA
DESPRE EVENIMENTE LA ORDINEA ZILEI
■ Declarația de marți a purtălo- 

rului de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, In 

sensul că comandantul trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud a 
fost autorizat să angajeze aceste 
trupe în operațiuni „de sprijin com
batant" a provocat, potrivit a- 
genției ASSOCIATED PRESS, „o 
adevărată furtună". Ea a pri
lejuit, miercuri dimineața, dis
cuții la Casa Albă și o declara
ție oficială care a fost citită presei 
de către purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, George Reedy. Declarația 
ambiguă a lui Reedy nu aduce 
însă elemente noi de clarificare. 
Spunînd că „în misiunea unităților 
terestre americane de luptă din 
Vietnam nu a intervenit nici o mo
dificare" și că „președintele nu a 
dat recent și nici altă dată vreun 
ordin în această privință', purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe a ținut, 
totodată, să precizeze — după cum 
scrie Associated Press — „că ge
neralul Westmoreland are împuter
nicirea în cadrul misiunii încredin
țate să folosească trupele america
ne în sprijinul forțelor sud-vietna- 
meze’.

Referindu-se la declarațiile făcu
te la Washington, ziarul francez 
„LA NATION" scrie în numărul său 
de joi : „Casa Albă nu dă ascul
tare la nici una din chemările la 
prudență și înțelepciune care so
sesc de pretutindeni și. Intr-o mă
sură din ce în ce mai mare, de din
colo de Atlantic”. Ziarul „NEW 
YORK TIMES" scrie că a venit cea
sul cînd președintele trebuie să ln-

formeze țara și să dea timp Con
gresului să dezbată, sub toate as
pectele, această problemă, înain
tea unei noi „escaladări’ în războ
iul din Vietnam. Pentru „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" este „destul de 
tîrziu pentru ca guvernul să se re
zume la un joc de cuvinte în fața 
publicului american, mai ales că 
acest joc este atît de greșit. Nu 
există nici o rațiune pentru a se 
spune lucrurile prin jumătăți de cu
vinte, în timp ce acțiunile președin
telui au o semnificație atît de 
clară".
M Reuniunea Consiliului ministe- 
■“ rial al Organizației Unității A- 

fricane. Comsntînd poziția unor sta
te membre ale O.C.A.M., observa
torii politici apreciază că la Lagos 
reprezentanții acestora se vor stră
dui ca inițiativele lor să capete 
sprijinul unor guverne 
„Ele vor face totul, scrie 
naiul „JEUNE AFRIQUE", 
la conferință în chip de 
tanți ai unei tendințe ce 
deră majoritară în sînul O.U.A.’. 
Amintind că hotărîrea luată la 
Cairo de șefii statelor membre ale 
O.U.A. de a ține la Accra viitoa
rea conferință la nivel înalt în 
septembrie nu poate fi modificată 
decît de ei și, deci, nu era nevoie 
de o nouă reuniune a miniștrilor 
afacerilor externe la Lagos, ziarul 
„GHANIAN TIMES" scrie „Gha
na a hotărît totuși să participe la 
această reuniune din dorința de a 
respecta Carta O.U.A. și hotărîrile 
majorității’. Ea este reprezentată 
de ministrul său de externe, Botsio.

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA : București, Plata „Scînteti'

africane, 
săptămî- 
să apară 
reprezen- 
se consi-
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Recent, In Bolivia, au avut loc ciocniri între minerii greviști și trupele gu
vernamentale care au Încercat să ocupe minele. In fotografie : un mun

citor de la minele de cositor din Oruro, rânit In timpul incidentelor

HAVANA 10 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor care au avut 
loc la Havana între o delegație a 
P.C. Italian, și membrii Conduce
rii naționale a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba a 
fost dat publicității un comunicat 
comun. în comunicat se arată că 
delegația P.C.I. sprijină lupta 
P.U.R.S., care, în condițiile dificile 
create de amenințarea, agresiunea 
și provocările imperialismului 
nord-american, construiește o viață 
nouă în Cuba. Delegațiile P.C.I. și 
P.U.R.S. au subliniat necesitatea 
sprijinirii și manifestării solidari
tății active față de popoarele Viet
namului și Republicii Dominicane, 
care suferă de pe urma agresiunii 
imperialiste.

în încheiere, în comunicat se pre
cizează că „unitatea de acțiune a 
tuturor comuniștilor și a celorlalte 
forțe revoluționare și progresiste 
este o condiție necesară a dezvol
tării luptei împotriva colonialismu
lui, imperialismului și reacțiunii, 
precum și a apărării păcii în în
treaga lume". Ambele partide au 
reafirmat necesitatea luptei „în 
apărarea dreptului fiecărei țări de 
a-și hotărî singură soarta".

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
10 iunie s-au încheiat lucrările con
sfătuirii reprezentanților Organi
zațiilor sindicale din țările socia
liste membre ale C.A.E.R. și din 
R.S.F. Iugoslavia. A fost adoptat 
un comunicat cu privire la rezul
tatele lucrărilor consfătuirii.

Plenara C. C. al P. C. 
Bulgar

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., la 10 
iunie s-a deschis Plenara C.C. al 
P. C. Bulgar, care analizează re
zultatele îndeplinirii hotărîrilor 
C.C. al P. C. B. în domeniul con
strucțiilor de mașini, precum și 
principalele sarcini pe perioada 
anilor 1966—1970.

Plenara a fost deschisă 
dor Jivkov, prim-secretar 
al P. C. B., după care M. 
președintele Comitetului 
construcția de mașini, a prezentat 
un raport.

de To- 
al C.C. 
Ivanov, 
pentru

PARIS. R. P. Română a aderat la 
convenția privind schimburile in
tre state de publicații oficiale șl 
documente guvernamentale și la 
convenția privind schimburile in
ternaționale de publicații. La 9 iu
nie, delegatul permanent al R. P. 
Române la U.N.E.S.C.O., V. Lipati, 
a remis directorului general al 
U.N.E.S.C.O., R. Maheu, instru
mentele de ratificare de către R. P. 
Română a acestei convenții.

MOSCOVA. La 10 iunie a sosit 
în Uniunea Sovietică într-o vizită 
de o săptămînă Tage Erlander, 
primul ministru al Suediei.

ROMA. Autoritățile din insula 
Sardinia au arestat, în timpul unui 
miting electoral, pe Antonio Saba, 
candidat din partea Partidului Co
munist Italian in alegerile care vor 
avea loc la 13 iunie pentru înnoi
rea Consiliului regional din Sar
dinia.

PEKIN. La 10 iunie, premierul 
Ciu En-lai s-a înapoiat la Pekin, 
după vizita pe care a făcut-o în 
Pakistan și Tanzania.

MOGADISCIO. Guvernul Repu
blicii Somalia a adresat Comitetu
lui Special al O.N.U. pentru stu-

dierea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale (Co
mitetul celor 24), un memorandum 
în care cere să se acorde de ur
gență independență Somaliei fran
ceze,

PEKIN. In urma tratativelor pur
tate la Pekin de o delegație gu-

cord cu privire la schimbul de 
mărfuri și plăți in perioada 1966— 
1970.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că Luis Corvalan, secretar general 
al Partidului Comunist din Chile, 
a vizitat R. S. Cehoslovacă. în 
timpul vizitei, el s-a întîlnit cu

SCURTE ȘTIRI

vernamentală economică a R. P. 
Albania, condusă de Spiro Koleka, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost semnat un acord 
cu privire la acordarea unui îm
prumut Albaniei, un protocol re
feritor la furnizarea de către R. P. 
Chineză de ajutor tehnic și insta
lații complete de utilaj, un proto
col referitor la livrări de mașini, 
utilaj, materiale de construcție și 
alte materiale Albaniei și un a-

Vladimir Koucky, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, și a avut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării 
niște internaționale.

comu-

PARIS. Joi după-amiază 
inaugurat la aeroportul Le 
get, lîngă Paris, cel de-al 
Salon internațional al aeronauticii
șl spațiului. Salonul prezintă 460

a fost 
Bour-
20-lea

aparate de toate categoriile din 16 
țări ale lumii.

LIMA. Poliția din orașul Cante 
a atacat numeroși muncitori agri
coli care se află in grevă de mai 
multe luni in sprijinul revendică
rii lor privind sporirea salariilor. 
Un țăran a fost ucis și alți șapte 
răniți.

NEW YORK. De la Centrul spa
țial Cape Kennedy a fost lansat 
miercuri un nou satelit artificial 
la o altitudine de circa 11 500 mile, 
destinat cercetărilor asupra radia
țiilor extraterestre și influenței pe 
care o au acestea asupra cosmo- 
nauților. Cu ajutorul lui se culeg 
noi date referitoare la felul in 
care radiațiile cosmice influențea
ză cîmpul magnetic terestru. Tot
odată, la baza aeriană Vanden
berg (California) a fost lansat, cu 
ajutorul unui sistem de rachete 
„Thor-Agena", un satelit secret.

CARACI. La 9 iunie, guvernul 
pakistanez a hotărit să introducă 
In țară sistemul metric de măsuri 
si greutăți.
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