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Craiova Fabrica de acid
azotic a intrat 

in funcțiune
Constructorii și montorii de pe 

șantierul Combinatului chimic 
din Craiova raportează că, în în
trecerea în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, au 
pus în funcțiune, cu 20 de zile 
înainte de termen, fabrica de acid 
azotic. Toate cele cinci linii ale 
fabricii produc la ora actuală cu 
întreaga capacitate. Acidul azotic 
produs aici va fi folosit ca ma
terie primă la fabricarea azota
tului de amoniu — valoros îngră
șământ pentru agricultură.

Hunedoara A început

ACȚIUNII DE CONCENTRARE
5»

SI SPECIALIZARE A PRODUCȚIEI

construcția noului 
furnal de 1 000 m c

a început 
furnal de

cons-
1 000

La Hunedoara 
trucția unui nou 
mc, al doilea de acest tip realizat 
la combinatul siderurgic din lo
calitate. Acest agregat face parte 
din obiectivele industriale moder
ne de mare capacitate prevăzute 
in proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al parti
dului.

nanțele șl să dirijeze economia tn 
sensul intereselor capitalului dina
fară. Era epoca faimoaselor „curba 
de sacrificiu”, a șomajului fără li
mite și a represiunilor operate cu 
sălbăticie împotriva maselor ca- 
re-și strigau mizeria.

Pe vremea aceea erau stîlciți 
sub paturile de armă ale jandar
milor și sub cizmele lor, după care 
se îndreptau asupră-le tulumbele 
pompierilor, transformîndu-i în 
paparude, oamenii care manifes
tau pașnic împotriva scumpirii 
traiului, invalizii de război care 
nu-și mai primeau pensiile. Luni 
în șir nu-și căpătau salariile sluji
torii din învățămînf iar înfr-un an, 
cînd au adus la cunoștința primu
lui ministru, prin memorii, că 
sînt la capătul suferințelor și răb
dării, sfatul caritabil care li s-a 
dat a fost să se-arunce în mare.

Problema analfabetismului era, 
de-a lungul timpului, ridicată în 
unele ziare. O ridicau, din cînA 
în cînd, unele elemente progre
siste și în parlament. Situația con
tinua și a continuat să rămînă tara 
schimbare pînă în ceasul marii' co
tituri a destinelor patriei.

Din vremea care ne-a lăsat moș
tenirea a patru milioane de ne
știutori de carte, mi-a rămas în 
minte izbucnirea unui deputat în 
Cameră, după cîteva intervenții în 
legătură cu starea învățămîntului :

— la mai terminați, domnilor, 
cu școlile, cu dascălii, cu analfa
betismul la sate și la orașe I Dacă 
toată lumea are să-nvefe carta ni 
se va urca în cap I

Nici un analfabet n-a mai fost, 
în 1957, printre flăcăii care se pre
zentaseră la încorporare. Astăzi 
poate că numai în rîndurile foarte 
băfrînilor se mai poate găsi o 
ființă care să nu-și pună iscălitu
ra pe o hîrtie și să nu descifreze 
slovele unei gazete sau ale unei 
cărți. De ani și ani de zile, toți 
copiii de vîrstă școlară sînt cu
prinși în sistemul școlarității, iar 
generalizarea învățămîntului de 
8 ani s-a încheiat.

Sînt de mult create toate con
dițiile penlru ca orice tînăr să 
urce scara întreagă a cunoștințelor 
și să-și valorifice aptitudinile.

La peste o sută de mii se va ri
dica pînă în 1970 numărul cadre
lor cu pregătire superioară ; peste 
400 000 de cadre medii și de spe
cialitate vom avea la capătul ace
luiași termen — România socialistă 
dezvoltîndu-se ca o țară a știin
ței, tehnicii și culturii înaintate.

Tot ce-a fost odată ca înfr-o po
veste urîfă — exploatare, mizerie, 
întuneric în minți, dezolare în su
flete — nu mai este și nu va 
fi niciodată.

63 la sulă nu-șl puteau cîșfiga 
existența decît prinfr-o muncă 
necorespunzătoare diplomelor și 
însușirilor lor ; 32 la sută erau 
osîndiți să rămînă șomeri.

Era, desigur, în ordinea fireas
că a lucrurilor ca aceasta să 
situația în domeniul științei 
mai bine zis, neștiinfei de 
sub orînduirea bancherilor, 
cenților, moșierilor ; era în 
nea firească a lucrurilor ca 
porul să orbecăiască în întune
ricul ignoranței în vremurile cînd 
bogățiile pămînfului și truda mun
citorilor se transformau în aur și 
în acțiuni bancare pentru proti-

or crește — ne arată 
proiectul de Directive 
ale Congresului parti
dului privitor la dez- 
economiei naționale 

aproape 70 
pentru așezămintele 
și cu aproximativ 23 
cheltuielile bugetare, 

să se construiască

la sulă invesfi- 
cullu- 

la 
ur- 
noi

fi fost 
sau, 

carie, 
fabri- 
ordi- 

po-

voltarea
cu 
fiile 
rale 
sută
rnînd 
instituții de artă și cultură, prinlre 
care, ca obiective excepțional de 
importante, Institutul politehnic, 
Centrul Televiziunii, Teatrul Națio
nal ; va spori numărul sălilor de 
cinematograf, al cluburilor de pe 
lîngă întreprinderi și al caselor 
de cultură ; se va dezvolta capa
citatea industriei poligrafice, dota
rea ei cu utilaj modern, pentru a 
fi în măsură să facă față cerințe
lor de majorare a tirajului cărților, 
ziarelor, revistelor și să le asigure 
o prezentare grafică la un nivel 
corespunzător simțului estetic evo
luat al masei cititorilor.

Cu peste 30 la sută vor spori 
cheltuielile bugetare pentru finan
țarea cercetării științifice. Cu circa 
30 la sută față de 1965 vor fi mai 
mari la capătul noului cincinal, 
cheltuielile alocate învățămîntului 
care — cum citim în proiectul de 
Directive — „se va caracteriza afît 
prin creșterea numărului de elevi 
și sfudenji, cît și prin ridicarea ni
velului său calitativ”.

Tabloului luminos al revoluției 
culturale impetuos desfășurată în 
anii puterii populare, cînd învă- 
țămîntul și știința sînt bunuri ale 
întregului popor, instrumente pu
ternice care-l ajută în realizarea 
sarcinii istorice pe care și-a asu
mat-o — construirea socialismului, 
avînd ca scop final societatea co
munistă — i se suprapune, întune
cată, imaginea trecutului nu prea 
îndepărtat.

E la îndemîna noastră un re- 
censămînf din anul de grație tristă 
una mie nouă sute treizeci, care 
ne spune, prin cifre îndeajuns și 
prea îndeajuns vorbitoare că, în 
epoca aceea, 30 la sută din numă
rul copiilor nu mergeau la școală; 
că numai 2,1 la sută din totalul 
absolvenților de clase primare pu
teau să urmeze cursul secundar și 
numai 2 la mie pe cel universitar. 
Procentul fiilor de muncitori 
sfare, prin 
prețul unor 
urce treapta 
mîntului, nu 
nul dinfr-o
•Care era, 

solvenților universitari ? Răspunsul 
nu-l dăm noi, ci datele aceluiași 
recensămînt : 5 la sută aveau, prin 
condiția lor socială și prin legătu
rile de familie, posturi asigurate ;

NU VA
MAI FI
NICIO

de ION PAS

DATĂ
A

desfășoară această acțiune.

confirmă

Pe șantierul Combinatului siderurgic Galați Examenul de maturitate : o clasâ<

Startulcu INSTANTANEE

în 
voință deosebită, cti 
grele privațiuni, să 
superioară a învăță- 
depățea cifra de u- 
mie.

apoi, perspectiva ab-

o vîrstă, o generație...

De cîțiva ani, la indicația conducerii 
partidului, în gospodăriile de stat s-a tre
cut la concentrarea și specializarea pro
ducției pentru punerea în valoare în modul 
cel mai rațional și mai economic a con
dițiilor natural-economice existente, pen
tru realizarea de producții sporite la un 
preț de cost scăzut. Ținînd seama de re
zultatele bune obținute pînă în prezent 
în unitățile specializate, această acțiune 
se va extinde și adînci, încît o mare parte 
a producției gospodăriilor de stat să fie 
realizată în unități specializate. Potrivit 
proiectului de Directive ale Congresului 
al IV-lea al P.M.R., în anul 1970, din pro
ducția totală a gospodăriilor agricole de 
stat se va obține în unitățile care folo
sesc metode industriale de creștere a ani
malelor peste 50 la sută din producția de 
carne de porc, circa 25 la sută din pro
ducția de lapte și aproape întreaga pro
ducție de ouă.

Am solicitat părerea mai multor direc
tori de trusturi locale G.A.S. asupra mo
dului cum se

Viata 
justețea 
acestei linii

vegetale și 
categorii de

analizei con-

Subliniind însemnăta
tea acestei acțiuni tov. 
Gheorghe Pascu, șeful 
serviciului profilare și 
organizare a G.A.S. din 
Trustul central Gostat, 
spunea :

In această primă eta
pă, specializarea se des
fășoară in unitățile care 
au condiții corespunză
toare sau pe măsura 
creării lor (construcții 
bune, un anumit nivel 
de mecanizare, cadre 
calificate etc.) și se rea
lizează prin restrînge- 
rea activității lor la una- 
două culturi, în sectorul 
producției 
una-două 
animale.

Pe baza
dlțiilor ecologice, lucră
torii din gospodăriile de 
stat și-au îndreptat a- 
tenția, în primul rînd, 
spre concentrarea cul
turii griului și porum
bului în zonele cele 
mai favorabile. In re
giunea București, bună
oară, care are condiții 
deosebit de bune pentru 
cultura porumbului, su
prafața destinată acestei 
plante a reprezentat a- 
nitl trecut 36,6 la sută 

' din întregul teren culti
vat, față de 24,6 la sută 
în 1959. In schimb, în 
regiunea Brașov, în mod 
justificat, ponderea a- 
cestei plante a scăzut, 
înregistrindu-se o creș
tere a ponderei cartofu
lui de la 3,3 la sută la 
8,4 la sută. O dată cu 
aceasta a avut loc și 
specializarea gospodă
riilor respective. Astfel, 
în perioada 1962—1964, 
pe ansamblul trustului 
central, numărul unită
ților cultivatoare de griu 
s-a micșorat de la 540 
la 300, iar al celor cul
tivatoare de porumb de 
la 56'0 la 480. In ritm 
susținut se desfășoară 
concentrarea producției 
și în sectorul zootehnic. 
Anul trecut s-au cres
cut vaci pentru lapte 
doar în 389 gospodării 
față de 512 în 1963, iar 
porci numai în 321. ur- 
mînd ca în acest an nu
mărul lor să se micșo
reze la circa 200. Con
centrarea producției de 
griu, de porumb, a efecti
velor de vaci, porci etc. 
s-a făcut paralel cu spo
rirea suprafețelor culti
vate cu aceste plante și 
a numărului de ani
male.

Deșt concentrarea și 
specializarea gospodă
riilor de stat se desfă
șoară de numai cîțiva 
ani. ea și-a. dovedit pe 
deplin eficiența, influ-

ențînd pozitiv rezultate
le economice 
dc aceste 
trecut, în 
cializate 
recolte cu 
mai mari 
înregistrată pe 
trustul 
menea, 
tehnic 
muncii 
înaltă, iar prețul, de cost 
mai scăzut. Exemplul u- 
nităților din cadrul trus
tului G.A.S. Sînnicolau 
Mare este concludent în 
această privință. Aici, 
în ultimii ani,, cultura 
porumbului a fost con
centrată în gospodăriile 
situate pe cernoziom, 
deoarece această plantă 
valorifică mai bine de
cît grîul potențialul pro
ductiv ridicat al acestui 
tip de sol, în vreme ce 
grîul a fost deplasat pe 
terenurile lăcoviștite, 
care, bine lucrate șl în
grășate, asigură, totuși, 
producții ridicate. Para
lel cu aceasta a avut loc 
și specializarea unități
lor din zonele respecti
ve. Astfel, în timp ce în 
anul 1962 porumbul era 
dispersat în toate cele 
16 gospodării existente 
în trust , revenind în 
medie 592 ha pe o uni
tate, în 1964, deși su
prafața cultivată cu a- 
ceastă plantă a crescut 
cu aproape 4 000 ha, ea 
a fost concentrată în 
proporție de peste 60 la 
sută doar în 6 unități: 
Variaș, Bulgăraș, tan
dra, Grabați, Comloșu- 
Mare și Tomnatec. Re
zultatul : în timp ce în 
1962 s-a realizat, în me
die, pe trust o producție 
de 3 742 kg de porumb 
boabe la hectar, la un 
preț de cost de 635 de 
lei tona, anul trecut re
colta. a sporit la peste 
5 000 kg de boabe la 
hectar, iar costul unei 
tone de porumb s-a re
dus la 510 lei.

obținute 
unități. Anul 

unitățile spe- 
s-au realizat 
30—40 la sută 
decîț media 

întreg 
central. De ase- 
în sectorul zoo- 

productivitatea 
este mult mai

Consecințele 
incertitudinii 
în stabilirea 
profilului

Concentrarea și spe
cializarea este o proble
mă complexă — spune 
tov. Constantin Verdea
ță, directorul trustului 
G.A.S. Sibiu — care cere 
discernământ, studii a- 
mănunțite, în fiecare 
gospodărie, stabilirea de 
la. început a unui profil 
clar al unităților. Noi 
am obținut rezultate 
foarte bune în această 
acțiune.

(Continuare 
în pag. a IH-a)

ing.
D. NICULESCU

secretar general
In Ministerul Comerțului Interior

Vă amintiți desigur că ziarul 
nostru a publicat recent un in
terviu cu tov. ing. Ion Rîmbu, 
adjunct al ministrului economiei 
forestiere, privitor la calitatea

• Sondarea opiniilor și 
investigarea cererii
• Comenzi reduse, 

stocuri și interesele eco
nomiei * Contracte cu... 
restanțe e Cursa cu 
obstacole a prototipului
• Un avanpost al cali
tății care pleacă steagul
• Conlucrare mai 
fructuoasă în interesul 
consumatorilor

MOBILA

populației
mobilei. Cu acest prilej se for
mulau o serie de remarci critice 
la adresa organelor comerciale; 
ele se refereau la modul in care 
comenzile de mobilă făcute de 
comerț reflectă cunoașterea ce
rerii și a gustului populației, la 
receptivitatea comerțului față de 
inovațiile în materie de 
mente și modele produse 
Austria mobilei, precum 
operativitatea cu care le
duce în circuitul comercial, 
rugăm să vă exprimați punctul 
de vedere in legătură 
probleme și cu alte aspecte ale
producției și desfacerii •mobilei.

sorti- 
de in

și la 
intro- 

Vă

cu aceste

în ultimii ani, organele, comer
țului au întreprins un ansamblu 
de acțiuni menite să asigure mai 
buna fundamentare a activității do 
influențare a industriei în direc
ția realizării unui fond de mărfuri 
cît mai corespunzător 
sortiment și calitate
și exigențelor greseînde ale 
lației. Amintim în acest 
consultările prilejuite de 
zițiile și pavilioanele de

tre. Anul trecut, această acțiu
ne s-a extins și în provincie. Ast
fel, în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, într-un bloc experimental de 
locuințe, ministerul nostru, îm
preună cu cel al economiei fores
tiere, a organizat o expoziție de 
mobilă cuprinzînd variante de a- 
partamente și camere complet mo
bilate. Vizitatorii au consemnat 
peste 12 000 de aprecieri în aproa
pe 5 000 de chestionare.

Pentru sprijinirea merceologilor 
și a șefilor de magazine ministerul 
a aplicat o nouă formă de sondare 
a preferințelor cumpărătorilor. 
S-au organizat colective consulta
tive pe lîngă fiecare direcție co
mercială
direcției generale 
minister.
magazine-expoziții în Capitală și în 
principalele orașe pentru expune
rea noilor tipyri de mobilă, pre
zentarea și vînzarea exclusivă a 
produselor unor fabrici printr-o 
singură unitate, apariția în urmă
toarele luni a unor pliante și 
prospecte sînt, de asemenea, citeva

regională și în cadrul 
de resort din 

Deschiderea unor mari

ca volum, 
cerințelor 

popu- 
sens 

expo- 
mos-

pendadă ; cînd douăsprezece m'i 
și ceva de moșieri stăpîneau tot 
atîfa pămînf cît aproape două mi
lioane și jumătate de gospodări: 
țărănești.

In acel an '30 și în preajma Iul 
ziarele consemnau afaceri scanda
loase de pe urma cărora răsăreau 
de la o zi la alta, milionarii ; bo
gățiile solului și subsolului româ
nesc erau concesionate rechinilor 
internaționali care plăteau șperțuri 
grase oamenilor politici și, mult 
mai grase, regelui și camarilei 
sale ; era epoca abdicării de la 
suveranitatea țării, cu experți stră
ini vicleni și aroganți cărora li se 
conferise dreptul să controleze fi-

dintre măsurile aplicate în același 
scop.

Toate acestea urmăresc o docu
mentare corespunzătoare a mer
ceologilor și economiștilor comer
țului. Iată de ce socotesc că afir
mația făcută de tov. ing. Ion Rîm
bu, adjunct ai ministrului econo
miei forestiere, potrivit căreia 
„pentru sute de mii de cumpără
tori hotărăsc 2—3 merceologi", nu 
reflectă realitatea.

Decizia merceologilor la contrac
tarea mobilei nu constituie o 
hotărîre strict personală, subiecti
vă, ci este o expresie sintetică a 
numeroaselor contacte cu factori 
din procesul circulației mărfurilor, 
a aprecierilor și sugestiilor aflate 
prin magazine sau expoziții de la 
consumatori, a concluziilor rezul
tate din analizele, studiile și cer
cetările privind cererea populației. 
Menționez studiul statistic al ce
rerii de mobilă în orașul Bucu
rești, efectuat anul trecut prin 
metode selective de către un grup 
de specialiști din ministerul nos
tru. Eșantionul asupra căruia s-a 

desfaceri de a- 
de lei
1 900 
acest

lucrat a cuprins 
proape 3 milioane 
trade, respectiv 
de mobilă). Și 
arată că merceologul 
de numeroase posibilități 
ajunge la decizii care să reflecte 
cerințele masei de cumpărători. 
Desigur, transformarea acestor po
sibilități în realitate diferă de la 
un merceolog la altul și ne dăm 
bine seama că mai trebuie perse
verat în vederea ridicării nivelu
lui de pregătire a cadrelor din co
merț, a culturii lor de specialitate. 
Pentru evitarea consecințelor con
servatorismului real al unor dele
gați ai comerțului local, ministerul 
nostru a dispus în toamna anului 
trecut contractarea obligatorie în 
cantități minime (serii mici), a 
diferite tipuri noi de mobilă pen
tru sondarea capacității de absorb
ție a pieței.

Pe acest teren se remarcă însă o 
neconcordanță între interesele in
dustriei și comerțului. Și 
ganizațiile comerciale sînt obli
gate să îndeplinească o

(631 cori
de tipuri 
exemplu 
dispune 

pentru a

or-

serie 
de indicatori economici-finaneiari. 
Am putea risca formarea de 
stocuri cu mișcare lentă, blocarea 
spațiilor de depozitare și vînzare, 
și așa insuficiente, iar în ul
timă instanță, rierealizarea pla
nului de desfacere și a benefi
ciului. De aceea comerțul are ne
voie de cantități mai mici la înce
put pentru sondarea cererii, în ve
derea stabilirii comenzilor ulte
rioare.

în cele mai multe cazuri prototi
purile create și introduse în fabri
cație la întreprinderile republica-

ne au fost solicitate de cumpără
tori, iar comerțul a plasat indus
triei de mobilă 
portante. Dar au 
cînd rezultatele 
la vînzare au 
merțul să nu 
ze prototipul respectiv. Nu con
testăm că aceasta a provocat greu
tăți întreprinderilor producătoare. 
Privind insă dintr-un unghi mai 
larg, realizarea intereselor între
prinderii producătoare cu prețul 
stocării unor cantități de mobilă 
pe rețeaua de desfacere, dăunează 
nu numai organizației comerciale, 
ci și intereselor economiei națio
nale. Proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R. 
subliniază necesitatea stimulării 
inițiativei organizațiilor comercia
le în ce privește contractarea și 
livrarea mărfurilor, adaptarea ope
rativă a structurii fondului de 
mărfuri la cerințele consumatori
lor ; totodată, nu trebuie pierdută 
din vedere necesitatea obținerii ri
nei eficiențe maxime a fondurilor 
cheltuite pentru fabricarea și des
facerea mobilei.

în interviul publicat se arăta că 
întreprinderile de mobilă ar pu
tea intensifica ritmul de asimilare a 
fabricației prototipurilor, dar co
merțul se decide greu asupra a- 
cestora. Să examinăm însă fapte
le : în anul 1964 întreprin
derile Ministerului Economiei Fo
restiere au prezentat în ex
poziții circa 400 de prototipuri 
de mobilă, din care au fost omolo
gate aproximativ 200, comerțul a 
solicitat 150, industria a contractat 
numai 106. Din aceste 106 tipuri 
noi de mobilă, întreprinderile mi
nisterului respectiv au acceptat 
pentru producția de serie aproxi
mativ 60 de tipuri noi, de garnituri 
sau piese izolate. Deși industria nu 
a satisfăcut integral cererile co
merțului, totuși, apreciem că con
tractarea pentru acest an consti
tuie un pas înainte în privința îm
bunătățirii structurii fondului de 
mărfuri. Astfel, O.C.L .„Mobila" din 
București a contractat tipuri și mo
dele noi de mobilă reprezentînd 46 
la sută din numărul total sau 30 la 
sută din valoarea fondului de măr
furi pe anul 1965. Proporțiile înnoi
rii sînt evidente. Totuși, întreprin
derile producătoare nu-și respectă 
contractele, întârzie introducerea 
în fabricație a prototipurilor ac
ceptate de comerț și livrarea in
tegrală a cantităților stabilite. 
In primele 4 luni ale anului, în
treprinderile republicane nu au 
livrat organizației comerciale din 
Capitală produse noi in valoare de 
aproape 1.7 milioane lei. adică 30 
la sută din cantitatea contractată.

comenzi im- 
fost și cazuri 

experimentării 
determinat co- 
mai contracte-

(Continuare în pag. a HI-a)
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MATURITĂȚII
Startul s-a dat.
Dimineața, puțin îna

inte ca acele ceasurilor 
să formeze unghiul drept 
al orei 9, în cancelaria 
fiecărei școli medii din 
țară a fost desfăcut cite 
un plic identic cu toate 
celelalte. De sub sigilii 
au apărut subiectele pri
mei probe (lucrare scri
să la română) care mar
chează începutul exame
nului pentru zeci de mii 
de candidați la maturi
tate.

Contra-cronometru — 
concentrare intelectuală 
iu unitate de timp — sti
lourile au prins să aler
ge pe pista velină. Pro
bă de sfîrșit de adoles
cență. Probă de înce
put de maturitate, 
temute în ritmul 
tăilor de inimă, 
zele veneau să dea
sura acumulărilor școla
re, a efortului inteligent 
și răbdător tradus în ca
pacitatea de interpretare 
a cunoștințelor și acura
tețea ortografică. Urme
le de cerneală albastră 
reconstituiau, concentrat, 
succesiuni de trimestre, 
itinerare de bibliotecă, 
popasuri studioase.

Dă examen o clasă.
O vîrstă.
O generație.
Dar cu și prin fiecare 

elev susțin examenul și. 
cei ce i-au însoțit pașii 
pînă aici — mă gînderx 
la părinții pe care i-am 
văzut ieri cu emoția unei 
alte vîrste așteptindu-i 
pe candidați in curtea 
școlii, la profesorii care 
au călăuzit ștafeta ajun
să la pragul maturității

A.ș- 
bă- 

f ra
mă-

I-ați văzut pe construc
tori in clipa cînd barajul 
clădit vreme de ani de 
zile stăvilește brusc șu
voiul de apă ? Pe actori 
— în ajunul unui înde
lung așteptate premiere? 
Pe făuritorii de nave — 
cînd cargoul, lansat din 
parîme, primește botezul 
Dunării ? Examenul în
ceput ieri înseamnă toa
te laolaltă : construcție, 
premieră, lansare.

Peste 280 de serii au 
susținut acest examen 
între venerabilele ziduri 
ale celei mai vechi școli 
medii din țară — cea 
care poartă numele lui 
Nicolae Bălcescu.

— Cîți elevi dau astăzi 
examen ?

— 415, în 24 de săli de 
clasă — spune directoa
rea școlii, Ioana

—- Primele dv. 
sii ?

— Ce să vă,
Abia am strîns primele 
lucrări scrise... — răs
punde. reținut (e preșe
dintele uneia dintre co
misii) conf. univ. Eneea 
Barbu. Și totuși m-a im
presionat seriozitatea.

— Văzută cum ?
— Ca atmosferă gene

rală și la primul contact 
cu lucrările. Nu divulg 
nici un secret spunîndu- 
vă că sînt candidați care 
și-au tratat subiectul pe 
cile 15—18 foi. Firește, 
nu e un criteriu de apre
ciere ; oricum, faptul su
gerează un anumit grad 
de pregătire...

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a Iîl-a)

Cosma. 
impre-

spun ?
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Conferința organizației 
regionale de partid Dobrogea

Dobrogea, litoralul, Constanța, 
parte integrantă a tabloului măreț 
al României noi, s-au transformat 
din temelii. Fabrici și uzine, ogoa
re mănoase împînzite de tractoare 
și mașini agricole moderne, clădiri 
scăldate în lumină, care găz
duiesc în fiecare vară peste 
300 000 de oameni ai muncii 
veniți din toate colțurile țării 
și turiști de peste hotare, iată doar 
o parte din bogatele realizări în
făptuite în ultimii ani în această 
regiune și care au fost înfățișate în 
darea de seamă prezentată la con
ferința organizației regionale de 
partid Dobrogea de tovarășul 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al co
mitetului regional. In ultimii ani, în 
regiune s-au construit obiective in
dustriale importante. Numai în 
1964, s-a realizat un volum de in
vestiții de 1,3 miliarde de lei, cu 
15,1 la sută mai mult decît în 1963. 
în 1964 pe șantierele de la Fabrica 
de celuloză și hîrtie, Fabrica inte
grată de lină și pe cele de dezvol
tare a portului s-a executat un ma
re volum de lucrări, ceea ce va asi
gura punerea în funcțiune înainte 
de termen a acestor obiective. 
Pentru oamenii muncii s-au con
struit 2 600 de apartamente, s-au 
terminat spitalul din Medgidia, 
Casa de cultură din Tulcea etc. 
Potrivit proiectului de Directive, 
vor continua lucrările de construi
re a Fabricii integrate de lînă, vor 
începe lucrările la fabrica de pre
lucrare a cretei, se va dezvolta și 
sistematiza portul Constanța, iar 
capacitatea de transport a flotei 
maritime va crește cu circa 420 000 
de tone. Se vor extinde construc
țiile în stațiunile de odihnă de pe 
litoral.

Succese importante s-au obținut 
și în agricultura regiunii. în 1964, 
cu toate condițiile climaterice mai 
puțin favorabile, gospodăriile agri
cole de stat au realizat o produc
ție medie de 1 977 kg de grîu și 
2 363 kg de porumb, iar cooperati
vele agricole 1 580 kg de grîu și 
2 289 kg de porumb. Prevederile 
privind creșterea efectivelor de a- 
nimale au fost îndeplinite și depă
șite.

Reliefînd realizările bune obți
nute, darea de seamă a subliniat 
eforturile care trebuie făcute, în 
continuare, pentru îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea pro
ductivității muncii și executarea la 
termen a lucrărilor de investiții. în 
agricultură să se acorde mai mul
tă atenție ridicării nivelului de în
drumare tehnică, promovării me
todelor înaintate și a experienței 
pozitive a unităților fruntașe, con
diție hotărîtoare pentru sporirea 
producției.

Darea de seamă a subliniat sar
cinile importante care se desprind 
din proiectul de Directive privind 
ridicarea nivelului activității orga
nizațiilor de partid și îmbunătăți
rea activității ideologice, politice 
și cultural-educative în scopul dez
voltării conștiinței socialiste a oa
menilor muncii și mobilizării aces
tora la realizarea sarcinilor puse 
de partid.

Discuțiile purtate în cadrul con
ferinței regionale au scos în evi
dență, o dată mai mult, necesita
tea concentrării eforturilor organi
zațiilor de partid spre rezolvarea 
cu competență a problemelor eco
nomice. Numeroși vorbitori s-au 
referit, în cuvîntul lor, la aportul 
organizațiilor de partid la grăbi
rea ritmului de dare în funcțiune 
a obiectivelor industriale și la pre
gătirea condițiilor pentru ca aces
tea să atingă în termen^ cît mai 
scurt capacitatea proiectată. Tova
rășul Vasile Pascaru, directorul Fa
bricii integrate de lînă Palas, a 
subliniat că, pe lingă eforturile care 
se fac pentru terminarea construc
ției, s-a urmărit și pregătirea ca
drelor necesare. Astfel, s-au asigu
rat 230 de muncitori calificați în 
școlile profesionale, precum și un 
număr de maiștri. în legătură cu 
noile obiective industriale prevă
zute în proiectul de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al par
tidului, Iov. Soare Norve, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Constanța, subliniind carac
terul realist al sarcinilor cuprin
se în Directive, care au la bază 
un studiu aprofundat, științific 
al condițiilor și posibilităților 
concrete ale țării noastre, a ară
tat că, ținînd seama de lipsu
rile care au existat pînă acum 
pe unele șantiere, este necesar să 
se ia măsuri din vreme pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor de 
construcții-montaj, folosirea mai 
rațională a forței de muncă și a 
utilajelor, ridicarea calificării mun
citorilor. Numai astfel se pot rea

Complexul de mordrlt *1 panificație din Comlanța

liza la timp și la un nivel cores
punzător investițiile planificate.

Mulți dintre vorbitorii care au 
luat cuvîntul în conferință au sub
liniat că una din principalele sar
cini ce revine organizațiilor de par
tid din întreprinderi este preocu
parea perseverentă pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii la 
lupta hotărîtă pentru ridicarea ca
lității produselor. Tov. Eftimie 
Ilisei, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid Medgidia, re- 
ferindu-se la prevederea din pro
iectul de Directive că producția 
industriei constructoare de mașini 
va crește pînă în 1970 cu circa 75 
la sută, a arătat că la înfăptuirea 
acestei sarcini trebuie să-și aducă 
contribuția colectivele tuturor în
treprinderilor din această ramură, 
inclusiv al întreprinderii mecanice 
de utilaje din Medgidia. Vorbitorul 
a spus că această întreprindere are 
posibilitatea să construiască tracto
rul cu gabarit redus pentru viti
cultură. De asemenea, el a arătat 
că în scopul ridicării calității ci
mentului, este necesar să se trea
că la producerea lui pe cale umedă. 
Tov. Dumitru Fuiorea, director al 
Șantierului naval Constanța, s-a 
referit la sarcinile ce decurg pentru 
organizația de partid de pe acest 
șantier din prevederea cuprinsă 
în proiectul de Directive privind 
creșterea capacității flotei mariti
me. în cuvîntul său, tov. Coman 
Teodor, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid Tulcea, subli
niind că exploatarea stufului va 
cunoaște în următorii ani o dezvol
tare și mai mare, a propus ca cer
cetătorii să elaboreze proiecte de 
mașini care să permită mecanizarea 
balotării și încărcării stufului, ope
rații care au rămas în urma recol
tatului. Alți vorbitori au arătat că 
e necesar să se sporească preo
cuparea pentru aplicarea în pro
ducție a unor procedee tehno
logice moderne, să se descopere și 
să se pună în valoare numeroase 
rezerve interne, care să ducă la re
ducerea prețului de cost, utilizarea 
întregii capacități a utilajelor și a- 
gregatelor.

Ținînd seama de ponderea mare 
pe care o are agricultura în eco
nomia regiunii, atît darea de sea
mă cit și participanții Ia discuții 
au acordat o mare atenție acestei 
ramuri. Evidențiind succesele deo
sebite obținute în dezvoltarea a- 
griculturii regiunii, numeroși vor
bitori au subliniat că ele se dato- 
resc, în primul rînd, creșterii com
petenței cu care organele și organi
zațiile de partid s-au Ocupat de a- 
ceste probleme. Lucrările conferin
ței au constituit un prilej pentru 
ca, reliefîndu-se metodele bune fo
losite în munca pentru creșterea 
producției agricole și dezvoltarea 
și înflorirea unităților agricole so
cialiste, să se stabilească ce tre
buie întreprins în viitor, astfel ca 
sarcinile cuprinse în proiectul de 
Directive în domeniul agriculturii 
să poată fi realizate și depășite. 
Mai mulți vorbitori s-au ocupat în 
cuvîntul lor de problema folosirii 
judicioase a pămîntului, de lucră
rile de îndiguiri, desecări, comba
terea eroziunii solului și extinde
rea irigațiilor. în legătură cu a- 
ceasta, tov. Florea Dinu, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid Măcin, a arătat că în anul 
1964, prin îndiguirea în întregime 
a Insulei Mari a Brăilei și a incin
tei 23 August, s-au redat agricul
turii încă 38 000 ha. Așa cum 
se arată în proiectul de Di
rective, și în continuare se va 
da o mare atenție extinderii 
suprafețelor arabile, inclusiv în re
giunea Dobrogea. Vorbitorul a a- 
rătat că pe lîngă măsurile ce se 
impun ca lucrările de hidroamelio
rații să fie executate la timp, este 
necesar ca pe terenurile recuperate 
să se practice o agricultură rațio
nală. în acest scop, el a propus să 
se întreprindă cercetări pentru a 
se stabili în mod științific condi
țiile de cultivare a plantelor pe te
renurile din „Baltă", inclusiv în 
vederea combaterii fenomenului de 
sărăturare.

Abordînd problemele întăririi 
cooperativelor agricole de produc
ție, tov. Alexandru Bărboi, preșe
dintele Consiliului agricol raional 
Negru Vodă, a arătat ce importanță 
prezintă acea prevedere din proiec
tul de Directive în care se arată că 
amplasarea culturilor să se facă în 
zonele cele mai favorabile, în func
ție de fertilitatea solului, de expe
riența acumulată, de numărul de 
brațe de muncă existente în fieca
re unitate. El a arătat că în raio
nul Negru Vodă, pe baza așezării 
mai raționale a culturilor, producția 
a crescut simțitor. Față de 1963, în 
1964 cooperativele agricole au rea
lizat peste 20 milioane de lei veni

turi, ca urmare a vinderii unor 
cantități mai mari de produse, iar 
în 1965, cooperativele și-au prevă
zut să obțină venituri cu a- 
proape 30 de milioane de lei mai 
mari decît în 1964. Referindu-se la 
proiectul de Directive, vorbitorul a 
propus să se studieze posibilitatea 
dezvoltării în perspectivă a fiecă
rei unități in raport cu condițiile 
naturale, economice, pedoclimatice 
astfel ca să se poată realiza pro
ducții cît mai mari. De asemenea, 
să se asocieze 3—4 cooperative a- 
gricole, în vederea organizării de 
crescătorii mai mari de păsări, 
porci, să-și producă furaje combi- 
nate necesare animalelor.

Deși în regiunea Dobrogea s-au 
obținut rezultate incontestabile în 
sporirea recoltelor, mai există im
portante rezerve ce pot fi puse în 
valoare. Cooperative agricole cu 
condiții asemănătoare din punct de 
vedere pedoclimatic și al asigură
rii bazei materiale obțin recolte 
foarte diferite. Numeroși partici
pant Ia discuții au subliniat, în 
cuvîntul lor, că aceasta se dato- 
rește nivelului diferit de aplicare a 
măsurilor agrotehnice. Pentru ca 
rezervele mari de sporire a pro
ducției agricole să fie puse în va
loare, a subliniat tov. Gheorghe 
Idu, directorul S.M.T. Cogealac, 
este necesar ca organizațiile de 
partid să se ocupe de ridicarea 
răspunderii mecanizatorilor față de 
calitatea lucrărilor pe care le 
execută și producțiile realizate de

Cuvintarea tovarășului Alexandru Birlădeanu
După ce a transmis, din însărci

narea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., salutul conducerii partidu
lui către conferință, către toți co
muniștii și oamenii muncii din re
giune, vorbitorul a subliniat însem
nătatea conferinței regionale de 
partid care se desfășoară în preaj
ma unui eveniment de importanță 
deosebită în viața partidului și po
porului român — cel de-al IV-lea 
Congres al partidului. Acum, cînd 
ne aflăm la capătul perioadei pla
nului pe 1960—1965 și cînd, pregă- 
tindu-ne pentru Congresul al 
IV-lea, facem bilanțul rezultatelor 
obținute în acești șase ani, cu 
deosebită putere ne revin în minte 
cuvintele cu care Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej își termina prima parte a 
Raportului la cel de al III-lea Con
gres al partidului, exact acum 5 
ani, în iunie 1960 : „Forțele de pro
ducție de care dispune țara noas
tră, creșterea conștiinței socialiste 
și a experienței acumulate de oa
menii muncii, de cadrele de partid 
și de stat, entuziasmul și puternicul 
avînt de muncă cu care poporul 
nostru a primit proiectul de Direc
tive ne îndreptățesc să exprimăm 
convingerea întregului nostru 
partid că hotărîrile ce vor fi luate 
de Congres pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale vor fi îndeplinite 
cu succes". în aceste cuvinte ale 
eminentului nostru om de partid și 
de stat era exprimată încrederea 
lui și încrederea conducerii parti
dului, a întregului partid în forțele 
creatoare ale poporului nostru — 
încredere care are drept răspuns 
aceeași nestrămutată credință a po
porului în înțelepciunea și justețea 
conducerii de către partid.

Desfășurarea lucrurilor în cursul 
acestor cinci ani a confirmat pe de
plin încrederea cu care masele de 
oameni ai muncii urmează Partidul 
Muncitoresc Român. In acest inter
val, s-au generalizat relațiile socia
liste de producție, socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate, a 
fost lichidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om; 
pulsează viguros economia Româ
niei noi, socialiste, în plin avînt. 
Esențial este faptul că, în anii șe- 
senalului, industria noastră și-a 
consolidat poziția sa preponderentă 
în cadrul producției materiale, și-a 
sporit considerabil capacitatea sa 
de a contribui într-o măsură din ce 
în ce mai mare la înzestrarea eco
nomiei cu mijloacele de producție 
necesare dezvoltării viitoare. Indus
trializarea, pe baza tehnicii noi, a 
dus la creșterea eficienței muncii 
sociale, exprimate prin creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Mulțumită indus
trializării s-a putut desfășura ac
țiunea de valorificare superioară a 
resurselor naturale, ceea ce a per
mis ca din aceeași cantitate de ma
terie primă să obținem produse din 
ce în ce mai valoroase. De aseme
nea, creșterea susținută a indus
triei a făcut cu putință crearea 

cooperativele agricole. în proiectul 
de Directive se arată că se va mări 
și diversifica producția de tractoa
re și mașini agricole. Trebuie ea 
regiunea să fie dotată cu mai mul
te combine. Consider că e deosebit 
de important să primim asemenea 
mașini întrucît suprafețele cultiva
te cu cereale și leguminoase au 
sporit la peste 10 000 ha, iar numă
rul combinelor a rămas la 79. în
trucît S.M.T.-urile vor fi dotate cu 
tractoare și mașini agricole perfec
ționate, să se ia măsuri din timp 
pentru pregătirea mecanizatorilor.

în lucrările conferinței s-a acor
dat o atenție deosebită și proble
mei dezvoltării creșterii animalelor. 
Referindu-se la problema struc
turii speciilor de animale în raport 
cu situația concretă din fiecare 
unitate, tov. Maria Bălțatu, inginer 
la cooperativa agricolă din comu
na 23 August, și Ștefan Moșoianu, 
secretarul organizației de bază din 
cooperativa agricolă de producție 
Movila Verde, au arătat că prin 
dezvoltarea acelor ferme pentru 
care unitățile au cele mai bune 
condiții, producția în acest sector 
a crescut mult. Tov. Vasile Truțes- 
cu, președintele Consiliului agricol 
raional Adamclisi, a arătat că în 
cooperativele agricole mai depăr
tate de oraș, cu căi de acces 
insuficient de bune, s-a dezvoltat 
creșterea și îngrășarea taurinelor, 
iar în celelalte s-a extins creșterea 
vacilor cu lapte. Vorbitorii au sub
liniat că recenta hotărîre cu pri

bazei materiale pentru victoria so
cialismului la sate, dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricul
turii. Generalizarea relațiilor so
cialiste de producție, consolida
rea gospodăriilor de stat și dez
voltarea bazei tehnice-materiale au 
asigurat o creștere continuă a pro
ducției.

în continuare, vorbitorul a relie
fat succesele obținute în dezvolta
rea economiei regiunii Dobrogea, a- 
preciind că organizația de partid 
din această regiune este o organi
zație puternică, capabilă să obțină 
și în viitor realizări însemnate în 
înfăptuirea politicii partidului. 
Realizările importante dobindite în 
dezvoltarea economică a regiunii 
Dobrogea se datoresc politicii con
secvente a partidului și statului 
nostru de industrializare socialistă, 
care determină și ridicarea econo
mică și social-culturală a regiuni
lor rămase în urmă pe calea re
partizării teritoriale, raționale a 
forțelor de producție, a valorifi
cării optime a resurselor naturale 
și folosirea judicioasă a forțelor 
de muncă. Regiunea Dobrogea 
este prezentă cu aportul ei în 
unele ramuri principale ale eco
nomiei noastre socialiste. Analiza 
îndeplinirii Directivelor celui de-al
III- lea Congres al P.M.R. a scos la 
Iveală, alături de succese incontes
tabile, și o serie de lipsuri și greu
tăți care s-au manifestat în cursul 
realizării planului, o serie de rezer
ve nefolosite în unele întreprinderi 
și ramuri ale producției materiale. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca, în continuare, comitetul regio
nal de partid să-și concentreze mal 
mult atenția asupra obiectivelor 
noi care se construiesc în regiune, 
încît să se asigure darea la termen 
în funcțiune și atingerea parame
trilor planificați, să urmărească 
problema îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

Vorbitorul s-a ocupat apoi, pe 
larg, de sarcinile ce se desprind din 
proiectele de Directive care vor fi 
supuse aprobării celui de al IV-lea 
Congres al P.M.R. Congresul al
IV- lea al partidului nostru va ana
liza și va hotărî asupra direcțiilor, 
proporțiilor și ritmurilor de dezvol
tare a economiei naționale și a ni
velului de trai al populației pe ur
mătorii cinci ani și a dezvoltării 
energeticii pe următorii 10 ani. 
Subliniind că proiectul de Directive, 
care concretizează sarcinile de bază 
ale viitorului plan cincinal, por
nește de la premisa continuării ne
abătute, și în viitor, a politicii de 
industrializare socialistă, vorbitorul 
a arătat că, în perioada următori
lor cinci ani, producția globală In
dustrială va crește într-un ritm 
mediu anual de 10,5 la sută, prio
ritatea acordîndu-se în continuare 
dezvoltării industriei grele. In anii 
1966—1970 va fi realizat, din fondu
rile statului, un volum uriaș de 
investiții productive și cu carac
ter social-cultural, cu 50 la sută 

vire la condițiile de valorificare a 
produselor animale și vegetale con
stituie un puternic imbold în spo
rirea producției, ceea ce va asigura 
o mai bună aprovizionare a popu
lației și a industriei și creșterea 
continuă a veniturilor cooperative
lor agricole și a membrilor lor.

în cuvîntul său tov. ing. Octa
vian Lambru, directorul Trustului 
Gostat Constanța, a subliniat im
portanța pe care o prezintă pen
tru realizarea sarcinilor ce revin 
gospodăriilor de stat din proiectul 
de Directive specializarea unități
lor. Vorbitorul a arătat că în în
făptuirea acestei orientări trebuie 
să se aibă în vedere condițiile con
crete existente de climă și sol, 
creîndu-se astfel siguranța unor 
producții mari.

Sporirea continuă a producției 
agricole e hotărîtă în mare măsu
ră de ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a cercetărilor științifice. Re
ferindu-se la această problemă, 
tov. Petre Tomoroga, director al 
stațiunii experimentale Dobrogea, 
a arătat că pentru a contribui la 
realizarea sarcinilor cuprinse în 
proiectul de Directive, cercetătorii 
de la Stațiunea Dobrogea și-au 
propus să-și concentreze efortu
rile, în perioada ce urmează, pen
tru crearea de soiuri și hibrizi mai 
productivi, rezistenți la secetă, ger 
și boli. Stațiunea va pune în stare 
de funcționare laboratorul de chi
mie agricolă, care să întreprindă 
analize de sol în întreaga regiune, 

mai mult decît investițiile rea
lizate în precedenții 5 ani.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
regiunii Dobrogea în cadrul noului 
plan de cinci ani, vorbitorul a ară
tat că în perioada ce urmează și 
în această parte a țării va continua 
dezvoltarea impetuoasă a produc
ției industriale și agricole, a cons
trucțiilor și transporturilor, a cul
turii. Simultan cu dezvoltarea altor 
regiuni turistice din țară, fonduri 
însemnate vor fi investite pe litoral 
pentru dezvoltarea bazei materiale 
a turismului intern și internațional. 
Litoralul constituie pentru mulți 
străini fața țării. De aceea, proble
mele pregătirii cadrelor, deservirii 
civilizate, curățeniei, politeței tre
buie să stea în atenția activității 
organizațiilor de partid și de masă.

Apropiatul Congres al partidului 
pune în fața tuturor membrilor de 
partid, a întregului popor, sarcini 
mărețe atît prin însemnătatea lor 
cît și prin înalta răspundere ce re
vine, în realizarea lor, în primul 
rînd comuniștilor. înfăptuirea a- 
cestor sarcini solicită ridicarea pe 
trepte tot mai înalte a întregii 
munci de partid — politică, econo
mică și organizatorică. Rolul con
ducător al partidului trebuie să se 
facă simțit cu tărie acolo unde se 
hotărăște soarta producției.

în continuare, referindu-se la 
Proiectul de Statut al partidului 
nostru, care se va dezbate și apro
ba la cel de-al IV-lea Congres, 
vorbitorul a arătat că acesta sin
tetizează experiența rodnică de 
pînă acum șl definește, cu toată 
precizlunea, rolul conducător al 
partidului, sarcinile organizațiilor 
și organelor de partid în toate do
meniile de activitate și în toate 
formele de organizare ale vieții 
publice — organe de stat, obștești, 
militare etc. Uri adînc ecou a gă
sit în rîndurile membrilor de par
tid, ale întregului popor, Hotărîrea 
recentei Plenare a C.C. al P.M.R. 
de a supune Congresului propune
rea ca partidul să poarte denumi
rea de „Partidul Comunist Român". 
Cu adîtică înțelegere a fost primi
tă de întregul partid propunerea 
făcută de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., cu privire la recunoașterea 
vechimii în partid a unor militanți 
ai mișcării revoluționare din țara 
noastră. Autoritatea pe care și-a 
cîștigat-o partidul, atașamentul 
fără rezervă al maselor față de 
politica partidului și statului nos
tru constituie cea mai solidă te
melie a progresului nostru neînce
tat. Aceasta presupune însă spo
rirea preocupărilor organizațiilor 
de partid, ale fiecărui comunist, 
pentru lămurirea temeinică, în rîn
durile poporului, a liniei generale 
a politicii partidului, a măsurilor 
hotărîte de partid și de conducerea 
de stat, a necesității aplicării nea
bătute, cu spirit de înaltă răspun
dere, a acestor măsuri. 

astfel ca nevoia de îngrășăminte și 
dozele acestora să fie stabilite pe 
baze științifice.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru 
Birlădeanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române.

★

Conferința a adoptat în unani
mitate o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.M.R. în care 
exprimă deplina adeziune față de 
proiectele de Directive ale Congre
sului al IV-lea și proiectul de Sta
tut al partidului și hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din regiune de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea sarci
nilor ce vor fi stabilite de Con
gres. Conferința a adoptat, de ase
menea, o hotărîre ce prevede mă
suri pentru continua ridicare a ni
velului muncii organizațiilor de 
partid și îmbunătățirea activității 
întreprinderilor industriale și a 
unităților agricole.

Conferința a ales apoi noul comi
tet regional de partid și comisia de 
revizie, precum și delegații la cel 
de-al IV-lea Congres al partidului, 
în prima ședință plenară a comi
tetului regional a fost reales în 
funcția de prim-secretar tov. 
Vasile Vîlcu, membru al C.C. al 
P.M.R.

Ion HERȚEG 
Mihai VASILE

Tovarășul Alexandru Birlădeanu 
a vorbit apoi pe larg despre unele 
probleme actuale ale politicii in
ternaționale, subliniind că realită
țile contemporane scot în evidență 
creșterea forțelor mondiale ale so
cialismului, lupta popoarelor pen
tru libertate și dreptul de a dispu
ne de propria soartă, pentru apă
rarea păcii, pentru democrație și 
progres social. în țările socialiste
— a spus în continuare vorbitorul
— s-au obținut succese de seamă 
în construcția noii societăți. Spo
rește tot mai mult influența siste
mului mondial socialist asupra în
tregii evoluții a vieții internațio
nale. în elaborarea și înfăptuirea 
politicii sale externe, R. P. Româ
nă pornește de la faptul că fiecare 
țară, mare sau mică, trebuie să-și 
aducă contribuția la victoria cauzei 
păcii, să se manifeste ca un 
factor activ pentru normaliza
rea relațiilor internaționale, pen
tru dezvoltarea colaborării intre 
popoare. La baza relațiilor sale 
internaționale țara noastră așea
ză principiile suveranității și in
dependenței popoarelor, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne. Poporul nostru 
condamnă acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, acțiuni care pun 
în primejdie pacea, și își exprimă 
deplina solidaritate cu poporul 
vietnamez. Politica externă a R.P. 
Române are ca temelie de neclin
tit prietenia și alianța frățească cu 
celelalte țări socialiste. Partidul 
nostru militează pentru unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, sub 
steagul marxism-leninismului, al 
internaționalismului proletar. Po
ziția partidului nostru în proble
mele mișcării comuniste și munci
torești internaționale este expri
mată cu toată claritatea în Decla
rația Plenarei C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1964, document care re
flectă preocuparea neobosită a 
partidului nostru pentru creșterea 
forțelor socialismului, salvgardarea 
și întărirea unității lor. R. P. Ro
mână înfăptuiește o politică de 
lărgire a relațiilor cu toate statele 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme social- 
politice diferite. Politica externă a 
partidului și guvernului nostru 
este sprijinită cu încredere și căl
dură de întregul popor, care vede 
în ea expresia intereselor vitale 
ale patriei noastre, ale cauzei so
cialismului și păcii.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a spus :

Avem convingerea fermă că 
membrii de partid, toți locui
torii Dobrogei, alături de întregul 
nostru popor, întîmpinînd cu un 
puternic avînt în muncă cel de-al 
IV-lea Congres al partidului, vor 
lupta din toate puterile pentru a 
da viață sarcinilor ce vor fi stabi
lite de Congres, pentru înflorirea 
pe mai departe a patriei noastre.

CIMEMATOGRAFE
Fiul căpitanului Blood — cine

mascop : Sala Palatului R. P. 
Române (seria de bilele 1469 — 
orele 17; 1473 — orele 19,45). Re
publica (8,30; 10,30; 12,45; 15; 17; 
19,15; 21,30), Festival (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21; la grădină — Pasajul 
Eforie - orele 20,30), Stadionul 
Dinamo (Sos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,30). Laleaua neagră — 
film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
Femeia necunoscută : Luceafărul 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 
—. orele 20,15), Grivița (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). Codin : Carpati 
(10; 12; 14; 16). Winnetou — cine
mascop ' București (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21,15), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,15), 
Feroviar (completare Smulse din 
împărăția sării — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,30), Tomis (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21; la grădină — 
orele 20,30), Melodia (9,45; 12; 14.30; 
16,45; 19; 21,15). Oliver Twist : Ca
pitol (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15; la grădină orele 20,15), Gră
dina cinematograf „Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
R.P.R. (Piața Scinteii — orele 
20,15), Excelsior (10; 12,30; 16,15;
18,45; 21,15), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Floreasca (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Hocheiștii — cine
mascop . Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Joe limonada — cine
mascop : Central (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20 45). Arena circului: 
Lumina (completare Șapte secole 
mai tîrziu — 10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30). Doi băieți ca pîinea caldă : 
Union (completare Drumurile ce
lui de-al cincilea continent — 16: 
13,15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Bine 
ați venit !; Baletul negru din 
Senegal • Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Animalele (comple
tare Smulse din împărăția sării) : 
Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Neamul Șoimăreștilor — cine
mascop (ambele serii) — comple
tare Șopîrle . Giulești (16; 19). Mo
dern (10; 13; 16,15; 19,45). Hanka : 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Spre
culmi . înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18; 20), Moșilor (15; 17; 
19; la grădină — orele 20,30). 
Cerasella : Dacia (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Raby Matyas : Bu- 
zești (15, 17,15; 19,30; la grădină — 
orele 20,30) Ne asumăm răspun
derea : Cosmos (15,45; 18; 20.15). 
Asta-i tot ce s-a întîmplat : Bu- 
cegi (10; 12,30, 15.30; 18; 20,45; ia 
grădină — orele 20,15), Flacăra 
(14,15; 16,30; 18.45; 21). Spărgătorul
— cinemascop (completare Pionie- 
ria nr. 3/1965) : Unirea (16: 18.15; 
la grădină orele 20,30). Pe urmele 
lui Ahmed : Vitan (completare 
Scoarțe populare — 16; 18,15: 20,30; 
la grădină rulează Bufonul regelui
— orele 20,30). Nuntă cu peripeții: 
Miorița (completare Joris Ivens — 
10; 12.30, 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(completare Pietre care înfloresc
— 10; 12,15- 16: 18,15; 20,30). Re
gina cîntecelor : Munca (10,30: 14: 
16,15; 18.30; 20,45). Elena din Troia
— cinemascop : Grădina ,,Pro-
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,30). Alerg după o stea : 
Popular (16; 18,15; 20,30). Fernand 
cow-boy (completare Comori de 
artă românească) : Arta (10: 15,30; 
17,45; 20; la grădină — orele 20,30), 
Progresul (14,15: 16,30; 18,45; 21).
Ucigașii de femei : Crîngași (16; 
18,15; 20 30). Merii sălbatici (com
pletare Celule amețite) : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30). Scaraniouche — 
cinemascop . Colentina (15; 17; 19: 
21; la grădină rulează Fata în 
doliu — orele 20,30). Ferentari 
(completare Pionieria nr. 3/1905 — 
10,30; 16; 18,15; 20,30). Veselie la 
Acapulco (completare Artiști ama
tori) • Volga (9,45: 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21). Divorț italian : Rahova 
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Logodnicele văduve (completare 
Gura lumii) ; Lira (15.30: 18: la 
grădină — orele 20,30). Cronica 
unei crime — cinemascop (com
pletare Pietre care înfloresc) : 
Drumul Sării (16; 18,15: 20.30).
Casa Ricordi (completare Pionie
ria nr. 3/1965) : Cotroceni (10,30; 
15; 17,45; 20.30). tanoșik — cinema
scop (ambele serii) : Pacea (10; 
16,15; 19,30). Războiul vesel : Gră
dina .Progresul-Parc" (Piața Li
bertății — orele 20,30).

Orele 18,30 — Universitatea teh
nică la televiziune. Automatizări 
în industria ușoară, de Victor 
Crăciunoiu, inginer-șef la institu
tul de proiectări de aparataj elec
trotehnic și instalații de automa
tizare. 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,20 — Pentru copii : Ilustrate 
din țară 19,45 — Șah. 20,00 — 
Săptămîna. 20,55 — Avanpremieră. 
21,00 — Montajul coregrafic „Cîn- 
tecul pădurii". Transmisiune de la 
Kiev. 22,00 — Muzică pentru toți, 
în încheiere ; buletin de știri 
buletin meteorologic.

Cum e ’ vremea

Ieri în țari : Vremea a fost fru
moasă și s-a încălzit. Cerul a fost 
variabil. Averse izolate de pipăie 
s-au semnalat Sn Bărăgan și Do- 
brogea. Vîntul a suflat slab din 
sud-est. Temperatura aerului la 
orele 14 era cuprinsă Intre 17 gra
de la întorsura Buzăului șl 26 
grade ia Berzeasca, Răuțl si Băl- 
leștl. In București: Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîn- 
tul a suflat slab din sud-est. 
Temperatura maximă • atins 25 
de grade

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 șl 21 iunie a. o. In țari i 
Vreme schimbătoare, eu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice, mai 
frecvente In Jumătatea de nord- 
vest a țării. Vtnt potrivit din sec
torul sud-vestie. Temperatura tn 
scădere ușoară exceptlnd partea 
de sud-est a tării unde va rămtne 
ridicată. Minimele vor fi cuprinse 
tntre B si 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă, 
mal ales la începutul Intervalului. 
Cerul va fi schimbător. în cursul 
după-amlezelor vor cădea averse 
de ploaie, vtnt moderat din sec
torul sud-vestic. Temperatura vă 
scădea ușor La afîrșitul interva
lului.
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Vizitele delegației C. C. al P.M.S.U
în ziua de 17 iunie, delegația 

C.C. al P.M.S.U., condusă de tova
rășul Gyula Kâllai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, împreună 
cu tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a vizitat 
Combinatul petrochimic Ploiești și 
Rafinăria Brazi. în timpul vizitei 
delegația a fost însoțită de Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al C.S.P., 
N. Ionescu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, de 
directorul Combinatului petrochi
mic Ploiești, G. Muscă, și de di
rectorul tehnic al Rafinăriei Brazi, 
V., Nica.

C r
3

în după-amiaza aceleeași zile, de
legația, însoțită de tovarășii Florian 
Dănălache, membru al C.C, al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., 
Ion Cosma, membru 
P.M.R., 
Executiv al Sfatului 
Capitalei, Pompiliu 
junct al ministrului 
terne, Horia Maieu, i 
Capitalei, a vizitat 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism, precum șl noile ansambluri 
de locuințe Șoseaua Giurgiului, 
Drumul Taberei, Șoseaua' Mihai 
Bravu, complexul de cămine 
dențești Grozăvești, Pavilionul 
poziției realizărilor economiei 
ționale.

al C.C. al 
președintele Comitetului 

i popular ăl 
Macovei, ad- 

afacerilor ex- 
arhitect șef al 

Monumentul

o n î c a
zilei

VTglTA MINISTRULUI DE STAT 
1N| MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE AL INDIEI

Ministru] afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, și soția au oferit 
joi la amiază un dejun în cinstea 
doamnei Lakshmi Menon, ministru 
de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră. în 
aceeași zi, ambasadorul Indiei 
la București a oferit în onoarea 
oaspetelui un cocteil și un dineu.

★

Joi dimineața d-na Lakshmi Me
non, ministru de stat în Ministe- 

trul Afacerilor Externe al Indiei, a 
depus o coroană de flori la Monu

mentul Eroilor Patriei. La solemni
tate au fost de față reprezentanți 

ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și 
Sfatului popular al Capitalei. Au 
fost prezenți K. R. F. Khilnani. 
ambasadorul Indiei la București, și 
membri ai ambasadei.

LA AMBASADA TURCIEI

Ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Semsejttin Arif Mardin, a 
oferit joi spara o recepție cu oca
zia vizitei ’în țara noastră a dele
gației ecsmomice din Turcia, con
dusă de Ozdemir Benler, director

Concursul de admitere în toate 
școlile profesionale, precum și în 
școlile tehnice cu durata de 4 ani 
ale Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, va începe la 3 
iulie 1965, iar în școlile tehnice cu 
durata de 4 ani ale Consiliului Su
perior al 
1965.

Se pot 
solvenții
nerale de 8 ani, precum și ai fos
tei școli generale de 7 ani.

Agriculturii la 15 iulie

I

prezenta la 
cu certificat

concurs ab- 
ai școlii ge-

stu- 
Ex- 
na-

I

Ce impune continuarea acțiunii de concentrare
și specializare a producției in G.A.S.?

(Urmare din pag. I-a)

general în Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei. Au participat 
Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului Ex
terior și alte ministere.

★
O delegație comercială nigeria- 

nă condusă de dr. C. F. O. Awo- 
sika, președintele Societății de stat 
pentru comerțul exterior — Nige
rian Produce Marketing Company 
Limited, a vizitat timp de cîteva 
zile țara noastră. Delegația a fost 
primită la Ministerul Comerțului 
Exterior și a purtat discuții cu în
treprinderile de comerț exterior 
privind posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor comerciale reci
proce.

★

în ultima zi a Decadei teatrelor 
dramatice, colectivul Teatrului 
Național „I. L. Carăgiale" a pre
zentat cunoscuta dramă istorică ă 
lui Alexandru Davila „Vlaicu 
Vodă". Pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra" (B-dul Schitu 
Măgureanu) artiștii de la Teatrul 
de Stat din Tg. Mureș — secția 
română — au interpretat piesă 
„Vedere de pe pod" de Arthur 
Miller.

(Agerpres)

Învătămîntulu i

înscrierile se fac pînă în pre
ziua concursului la sediul școlii 
profesionale sau tehnice de 4 ani 
respective, de unde se pot obține 
și informații suplimentare.

★

Ziarele „România liberă" și 
„Scînteia tineretului" de astăzi pu
blică amănunte în legătură cu re
țeaua școlilor profesionale, precum 
și a școlilor tehnice cu durată de 
4 ani.

Totuși, deși concentrarea și spe
cializarea se fac în general pe 
baza unei munci calificate de pro
filare, s-au semnalat și greșeli. 
Sînt G.A.S.-uri unde, datorită u- 
nor incertitudini și reveniri în 
profilare, nu s-au asigurat de la 
început toate condițiile necesare 
bunului mers al proceselor de pro
ducție. Gospodăria de stat Rîșnov, 
regiunea Brașov, bunăoară, se 
specializează în creșterea vacilor 
pentru lapte. Ca urmare, ea a pri
mit spre sfîrșitul anului trecut, de 
la G.A.S. Homorod, 100 de vaci. 
Conducerea gospodăriei n-a știut 
însă din vreme acest lucru. Urma
rea : adăposturile n-au putut fi 
pregătite din timp ; furajele nece
sare pentru efectivul sporit de 
vaci n-au fost asigurate în totali
tate. Or, în aceste condiții nu-i de 
mirare că producția n-a fost pe 
măsura posibilităților.

Deficiențele semnalate, uneori, 
în specializarea unităților au con
secințe negative și în distribuirea 
utilajelor, în crearea stocului de 
utilaje disponibile pentru care se 
plătesc, fără rost, amortismente. 
La stabilirea profilului unităților 
este bine să se aibă în vedere 
structura soiurilor, dotarea.și re
distribuirea operativă cu utilaje.

în această perioadă de trecere, 
ca să-i spunem așa, trusturile lo
cale, trustul central G.A.S. tre
buie să vegheze permanent asupra 
modului cum se aplică măsurile 
de profilare și să găsească soluții
le operative în rezolvarea proble
melor pe care le ridică concentra
rea producției și specializarea gos
podăriilor de stat.

mai devreme, va putea fi eșalonat 
pe o perioadă mai lungă, iar nece
sarul de forțe mai bine folosit.

Această concluzie este valabilă 
pentru toate unitățile care se spe
cializează în cultura porumbului. 
Pe viitor trebuie să 
un raport mai just 
timpurii și cei cu 
lungi de vegetație.

Și în cazul griului stabilirea li
nei proporții raționale între soiuri 
prezintă însemnătate. Dacă o gos
podărie din Bărăgan, specializată 
în cultura griului, cultivă 3 600 
hectare, din care 3 000 hectare cu 
soiul Triumph și restul cu Be- 
zostaia, pentru a putea executa 
recoltatul în 6 zile sînt necesare 
250 de tractoare, 120 de combine 
și alte mașini. La o altă propor
ție între soiuri, și anume 2 200 
hectare Triumph și 1 400 ha Be- 
zostaia, perioada de recoltare se 
extinde la 8 zile, necesitînd un nu
măr mai mic de mașini : 190 de 
tractoare și 90 de combine. Iată 
cum printr-o structură rațională a 
soiurilor, asigurîndu-se o producție 
ridicată, se pot economisi impor
tante forțe de lucru, se reduce pre
țul de cost al produselor.

Conducerile unor gospodării 
nu țin seama de aceste conside
rente. Gospodăria de stat Perieți, 
din trustul Slobozia, bunăoară, a 
semănat în toamna trecută, pe 
toate cele 1 300 hectare prevăzute, 
numai grîu din soiul Triumph. Lu
crarea va dura mult mai mult 
decît dacă s-ar fi însămînțat și 
grîu din soiul Bezostaia, care dă 
rezultate bune în zona respectivă. 
Iar în Bărăgan, dacă nu recol
tezi grîul în șase zile, pierzi.

se stabilească 
între hibrizii 

perioade mai

Care e coeficientul
Proporționarea justă 
a culturilor și echilibrul 
muncii

optim de dotare 
cu mașini agricole ?

contracte și planul de producție, 
putem asigura un indice ridicat 
de folosire a utilajelor în gospo
dăriile specializate.

Este o soluție care asigură In
tr-adevăr folosirea mai rațională 
a parcului de mașini. Dar ea pre
zintă totuși inconveniente. Meca
nizatorii trebuie să fie legați 
strîns de unitățile în care lucrează, 
să răspundă de terenurile care 
le-au fost date în primire în mod 
corespunzător. în afară de acea
sta, transportul tractoarelor și 
combinelor dintr-un loc în altul 
încarcă prețul de cost. Pot fi citate 
unități care, datorită mișcării ne- 
economicoase a utilajelor, au ob
ținut tona de grîu la un preț ri
dicat, cu toate că producțiile rea
lizate au fost mari. Iată de ce pro
blema găsirii unui coeficient op
tim de dotare cu tractoare și ma
șini agricole, care să asigure și 
executarea la timp a 
dar și folosirea cu maximum 
randament a 
buie studiată 
tenție.

asigure
lucrărilor, 

de 
tre- 

a-
fiecărui utilaj 
și rezolvată cu

Piedici la depozitarea 
și livrarea cerealelor

Corespondențe

PARIS Un gigant
pachebot aerian: „Anteu"

Pînă acum cîtva timp, cînd într-o 
gospodărie de stat se cultivau cî
teva sute de hectare cu grîu, altele 
cu porumb etc., stabilirea propor
țiilor dintre soiuri și hibrizi nu 
ridica mari probleme. Lucrurile se 
schimbă în condițiile specializării, 
cînd predomină o singură plantă 
care se cultivă pe o mare întin
dere. Iată ce relatează în această 
privință tov. Gheorghe Bucureștea- 
nu, directorul trustului G.A.S. 
Călărași.

Anul trecut, în dorința de a rea
liza recolte cit mai mari de po
rumb, am hotărit să însămînțăm 
bună parte din suprafețe cu hibrizi 
tardivi, care intr-adevăr sint mai 
productivi. Numai că aceasta a 
provocat neajunsuri la recoltare. 
Din a doua jumătate a lunii oc
tombrie s-a creat un vîrf de mun
că foarte mare, care a impus con
centrarea unor forțe mecanice și 
manuale însemnate pentru a putea 
face recoltatul și transportul. In 
al doilea rind, din cauza timpului 
ploios, culesul s-a prelungit pînă 
spre sfîrșitul lunii decembrie, s-a 
făcut în condiții mai grele și cu 
cheltuieli mai mari.

— Cum veți evita aceste neajun- 
»uri 7

Pe baza experienței din 1964, 
anul acesta am stabilit un raport 
mai just între hibrizii tardivi și 
cei timpurii. Recoltatul va începe

în gospodăriile specializate exis
tă perioade de vîrf, care solicită 
foarte multe tractoare. Există în
să zile și săptămîni cînd mașinile 
nu lucrează, sau nu sînt folosite cu 
întreaga capacitate. Și intr-un caz 
și în altul se plătesc amortismen
te, care influențează asupra prețu
lui de cost; se pune de aceea pro
blema găsirii unui coeficient optim 
de dotare cu mașini agricole a 
unităților specializate, ca și a uti
lizării

Tov. 
tului 
arată : 
datorită ploilor 
sămînțarea porumbului a 
buit să fie făcută în 4—5 
în loc de 8 zile cum ar fi 
normal. Pe baza discuțiilor purtate 
în consiliul directorilor și a pla
nului întocmit, am deplasat o 
parte din tractoarele șl oa
menii unităților situate în zona 
griului, care în perioada respectivă 
nu prea aveau multe de făcut, în 
gospodăriile specializate în porumb. 
Pe baza cooperării între unități, 
cooperare ce poate fi dirijată prin

lor judicioase.
Ilie Luca, directorul trus- 
Gostat Sînnicolau Mare, 

în primăvara aceasta, 
abundente, 

porumbului
in- 

tre- 
zile 
fost

Gospodarul priceput spune că 
producția se măsoară în hambare 
și nu pe cîmp. într-adevăr, 
să ai un lan de grîu foarte 
mos, să-1 recoltezi la timp, 
dacă producția nu este transpor
tată imediat și înmagazinată cu 
grijă, se produc pierderi. Iată ce 
relata în această privință tov. Oc
tavian Lambru, directorul trustu
lui G.A.S. Constanța.

— Gospodăriile noastre de stat 
specializate pot strînge zilnic circa 
20 000 tone de grîu. Capacitatea de 
primire a bazelor de recepție nu 
depășește însă 11 000 de tone. Din 
această cauză unitățile sînt obli
gate să depoziteze o bună bucată 
de timp grîul în grămezi, ceea ce 
provoacă pierderi.

— Care e soluția ?
— Ar trebui ca, in perioada re

coltării, unitățile C.R.R. să stabi
lească eșaloane de vagoane în dife
rite gări (un fel de baze mobile), 
situate în apropierea gospodăriilor 
specializate în cultura griului. în
mulțirea numărului punctelor de 
primire ar urgenta, recepționarea 
griului șl, bineînțeles, ar micșora 
deprecierea calității producției. In 
această privință bune rezultate ar 
da și folosirea pe scară mai largă 
a platformelor și solarelor de la 
bazele de recepție pentru depozi
tarea pe o anumită perioadă de 
timp a recoltei gospodăriilor de 
stat. Acoperite cu polietilenă, «ri
nele s-ar păstra mai bine decît în 
gospodării.

Mult mai accentuat se pun aceste 
probleme în unitățile situate în 
lunca Dunării, unde se cultivă cu 
porumb mii de hectare. Pentru 
transportul la bazele de recepție 
se folosesc sute de autocamioane, 
în aceste condiții, cea mai mică în- 
tîrziere la preluare este păgubi
toare. în prezent, asemenea întîr- 
zieri sînt destul de frecvente. Sis
temul de repartizare teritorială a 
bazelor de recepție nu mai este în 
corelație cu așezarea gospodăriilor 
specializate. De asemenea, o serie 
de spații de depozitare — pătulele, 
bunăoară— au o capacitate mică, 
în sfîrșit, personalul și mijloacele 
mecanice existente la baze nu pot 
asigura un ritm corespunzător la 
preluare și zeci de camioane aș
teaptă ore în șir.

poți 
fru- 
însă

Vizitatorii Salonului de aeronau
tică de la Bourget au avut prile
jul să vadă In aceeași zi două sce
ne neobișnuite: prima — prăbuși
rea dramatică, chiar la capătul 
pistei de aterizare, a unui bom
bardier supersonic american des
tinat Salonului ; a doua — ateriza
rea unui uriaș pachebot aerian so
vietic „Antonov 22", care a stirnit 
surpriză atit in rindul specialiști
lor cit și al publicului vizitator. 
„Anteu" — cum l-au botezat sim
bolic creatorii săi, după numele 
eroului din mitologie — a parcurs 
distanta Moscova-Paris in 5 
ore și 5 minute. Presa franceză 
face o largă publicitate acestui gi
gant aerian, considerindu-l ca cel 
mai mare avion de transport din 
lume.

L-am văzut îndată după ateri
zare. Este aproape de două ori mai 
voluminos decit un ,,Boeing 707" 
și poate transporta o încărcătură 
de 80 de tone sau 720 de pasa
geri. Cele 12 roti uriașe de la spa
te. care formează trenul de ateri
zare, sint completate cu alte două 
In fată. Alerizind pe o pistă de 
numai 800 m, avionul se poate fo
losi de majoritatea aeroporturilor, 
de terenuri sumar amenajate, la 
nevoie chiar de un cimp deschis. 
Cu toată greutatea de 250 de tone.

viteza sa este de 740 km pe oră 
la o inălfime de 11 000 de metri. 
Avionul poate zbura 11 mii de km 
fără escală. Interiorul avionului 
este de fapt o sală lungă de 32 
metri și lată de 4 m și jumătate. 
Un echipaj de 5 persoane conduce 
acest gigant cu 4 turbopropulsoare 
cu elice duble, ce se invîrtesc in 
sens invers. Motoarele totalizează 
60 mii de cai putere.

Constructorul Antonov a expli
cat ziariștilor că avionul a făcut 
primul zbor in februarie și con
stituie un mi)loc ideal pentru 
cerințele transporturilor industria
le. agricole și miniere pe distante 
mari. Excavatoare, tractoare, auto
buze — iată „pasagerii" obișnuiti 
ai noului avion. Vorbind despre 
indicii economici ai avionului, An
tonov a arătat că el va contribui 
la reducerea cu 40 la sută a ac
tualelor tarife de transport aerian. 
$i Statele Unite intenționează să 
construiască un pachebot aerian 
de mare capacitate, care, după cum 
se spune aici, va fi terminat abia 
in 1967 și va avea o capacitate de 
32 tone. Uriașul pachebot aerian 
..Antonov 22" deține acum, ca di
mensiuni și capacitate, un loc de 
vedetă la Salonul aeronautic de la 
Bourget.

Alexandru GHEORGHIU

LONDRA Turnul
televiziunii

Iată numai cîteva din
turâ cu concentrarea producției și specializarea unor gospo
darii de stat. Asupra lor, ca și a propunerilor fâcute, este 
bine ca organele competente — Trustul central al G.A.S., 
Comitetul de stat pentru valorificarea produselor agricole, 
ca și C.S.P. — să reflecteze și să stabilească măsurile ce se 
Impun, Intruclt șl de rezolvarea lor depinde valorlllcarea tu
turor posibilităților pe care le oferd această Importantă ac
țiune ce se desfășoară In agricultura noastră.

problemele care se ridicâ In legă-

competifionalDin programul„Cupa Mamaia" 
la tenis

MAMAIA 17 (Agerpres). — La 
Mamaia au continuat joi întîlnirile 
din cadrul turneului internațional 
de tenis. în grupa pentru stabilirea 
primelor patru locuri, selecționata 
R. P. Române a ciștigat cu 4—0 
meciul cu echipa noastră de tineret, 
iar reprezentativa R. P. Ungare a 
învins cu 3—1 formația R. D. Ger
mane. în turneul grupei a doua 
(locurile 5—8) echipa R. P. Chineze 
a întrecut cu 4—0 reprezentativa 
R. P Bulgaria, iar R. P. Polonă a 
pierdut cu 0—3 în fața selecționatei 
orașului Ostrava (R. S. Ceho
slovacă).

• La Constanta vor avea Ioc 
două lntilniri internaționale de 

gimnastică : simbătă este programat 
meciul masculin România — Norve
gia, iaf duminică echipa feminină a 
țării noastre va evolua în compania 
reprezentativei Olandei.

• Duminică se reia campionatul 
categoriei A de fotbal cu meciurile 
penultimei etape. La Bucutești, pe 
stadionul Republicii, se vor desfă
șura in cuplaj, incepind de la ora 
16, partidele Progresul — Știința 
Cluj și Steaua — C.S.M.S. Iași, iar 
in provincie Minerul Baia Mare— 
Știinta Craiova, Steagul roșu Bra
șov — Rapid, Parul Constanța — Di
namo București, Petrolul Ploiești —

Crișul Oradea —Dinamo Pitești și
U. T. Arad.

Televiziunea va 
din desfășurarea 
greșul — Știința
C.S.M.S. și Steagul roșu Brașov — 
Rapid. De asemenea, amatorii de 
fotbal vor putea urmări din nou 
simbătă filmul jocului Portugalia — 
Rominia, iar la 4 iulie se va trans
mite de la Moscova partida amicală 
U.R.S.S. — Brazilia.

• Tradiționalul concurs interna
țional de atletism „Memorialul Ku- 
socinski" va avea loc simbătă și du
minică la Varșovia cu participarea 
unora dintre cei mai valoroși atleți 
europeni.

transmite aspecte 
meciurilor Pro- 
Cluj, Steaua —

maturitățiiv I «V

(Urmare din pag. I-a)

Ajung într-un alt colț al orașu
lui ; în mijlocul tinereții urbanis
tice a Căii Griviței. Pe 0 străduță 
învecinată, liniștită, școala medie 
nr. 40, a cărei virstă se ghicește 
simplu : abia la anul prima serie 
de elevi „la zi" își va da maturi
tatea. Unii însă, de virstă matură, 
și-o dau acum. Sînt peste șaptezeci 
de „seraliștl" și „de la fără frec
vență", care și-au luat un scurt, 
concediu de la uneltele lor. Majo-

Radu ATANASESCU

ritatea — muncitori la „Grivița ro
șie" și „Electrofar". Indiferent de 
vîrsța — maturitate.

Mat departe ? încă o probă scri
să. Mai departe ? Oralul. Șl mal 
departe ? Drumurile, deschise în 
formă de evantai, ale vieții. E o 
generație pentru care, în cincinalul 
conceput de marele inginer al orîn- 
duirii noastre, se clădește impună
torul Institut politehnic.

Odată cu diploma de maturita
te, cu romanticele strîngeri de mină 
și despărțiri pe căile vieții, ab
solvenții se invită reciproc la o 
primă reîntîlnire, peste zece ani.

— Ne revedem în 1975 !
1975 e foarte adesea evocat în a- 

ceste zile : anul de bilanț al viito
rului plan de electrificare. Alături 
de marile energii exprimate în ki
lowați, peste zece ani vom avea de 
măsurat și energiile în plină des
fășurare ale generației aliniate as
tăzi la startul maturității.

Mobila și cerințele 
populației

(Urmare din pag. I-a)

Nu putem fi de acord cu afirma
ția: „Dacă sînt cerute modificări 
din partea comerțului ca, de 
exemplu, la garnitura „Solea", exe
cutată de fabrica din Blaj, întîrzie 
introducerea produsului in fabrica
ție de serie și livrarea lui în maga
zine". „Nașterea" garniturii „Sol
ea" prezintă aspecte ce rețin aten
ția, deoarece sînt valabile și în alte 
cazuri. Prototipul prezentat publi
cului în august 1964 a fost execu
tat la fabrica din Rădăuți, a cărei 
producție este apreciată ca „virf" 
de calitate pe întregul sector. Sar
cina de producție pe anul 1965 a 
primit-o însă fabrica din Blaj, con
siderată printre întreprinderile 
„care nu au reușit să producă nu»

mai mobilă de calitate superioa
ră...". Primele două garnituri exe
cutate la C.I.L. Blaj au fost prezen
tate comisiei mixte de avizare care, 
examinînd modelele și constatînd 
diferențe de calitate față de proto
tipul expus inițial, a cerut un mo
del la nivelul calitativ al prototipu
lui. Cînd delegații celor două minis
tere s-au deplasat la Blaj, condițiile 
de calitate stabilite inițial tot nu 
erau îndeplinite. Cu același prilej, la 
C.I.L. Blaj s-a găsit un lot de circa 
60 garnituri „Solea" executate în 
condiții inferioare de calitate, care 
nici pe departe nu corespundeau 
etalonului Organele comerțului, de 
acord cu delegații ministerului pro
ducător, nu le-au acceptat.

Și totuși au intrat în comerț, cele 
mai multe s-au și vîndut, Iar pri
mele reclamații ale cumpărătorilor 
au și fost înregistrate... Pe unde, 
cum și de ce ? Prin magazinul de 
prezentare al Ministerului Econo
miei Forestiere (I.P.D. „Mobila" din 
București), unde la controlul efec
tuat în ziua de 4 iunie a.c. de Ins
pecția comercială de stat s-a găsit 
dovada intrării a 64 garnituri „Sol
ea" prezentind defecțiunile consta
tate cu prilejui verificării amintite.

Acest exemplu, ca și altele ante
rioare, ar putea să ducă la conclu
zia că magazinul, înființat inițial 
cu rolul de avanpost al pro
ducției pentru sondarea preferin
țelor populației, este pe cale să de
vină o portiță prin care întreprin
derile ce fac rabat la calitate își 
„valorifică" produsele respinse de 
organele comerțului. In plus, tre
buie spus că pe drumul lung de la 
capul de serie la seria industrială, 
calitatea unor mobile se înrăutățeș
te, feroneria se schimbă, stofa tapi
țeriei devine „obișnuită", finisajul 
se degradează. Sufrageria „Dorna", 
camera-studio „Rămurica", fotoliul- 
pat „Bihorul" au fost scoase din 
producție la numai cîteva luni de 
la lansarea în fabricație, din cauza 
finisajului necorespunzător ori a fe
roneriei și furnirelor inferioare ce
lor prezentate în expoziție. Și ast
fel, în „cursa cu obstacole" a pro
totipului, unele produse noi mor 
înainte de a se naște cu adevărat...

în prezent, în lumina importan
telor prevederi ale proiectului de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R., ne revin o serie de sar
cini, pentru realizarea cărora va 
trebui întărită pe un front cît mai

larg colaborarea dintre organele 
comerțului și ale industriei. Pînă la 
detalierea și definitivarea planuri
lor comune de măsuri, prezentăm 
cîteva propuneri, care decurg din 
aspectele tratate mai sus.

Să se acorde o atenție deosebită 
pregătirii condițiilor tehnice-mate- 
riale pentru introducerea în fabri
cație de serie a noilor modele. De
cît sute de prototipuri pentru ex
poziții, mai bine mai puține dar cu 
reale șanse de realizare în pro
ducție la un înalt nivel calitativ.

Specialiștii din institutele de 
proiectare nu trebuie să se limiteze 
numai la realizarea de prototipuri. 
Ei au obligația de a merge în fa
brici, de a acorda asistență tehnică 
competentă, de a sprijini colectivele 
întreprinderilor în organizarea pro
cesului tehnologic și a controlului 
tehnic, asigurînd realizarea pro
ducției de serie la nivelul modelelor 
din expoziții.

în vederea satisfacerii cerințelor 
sporite ale consumatorilor, comer
țul preconizează noi măsuri de na
tură organizatorică și metodologică, 
inițierea de anchete statistice, 
cursuri de perfecționare a califi»

carii cadrelor din comerț. Totodată, 
socotim că organele centrale ale 
industriei producătoare pot da un 
sprijin mai substanțial. Ne referim, 
bunăoară, la tipărirea și difuzarea 
largă de albume, cataloage, pros
pecte cu noile prototipuri de mobi
lă, incluzînd eșantioane din stofele 
propuse pentru tapițerie, care să 
fie puse din timp la dispoziția co
merțului în vederea consultării 
populației înaintea contractării și 
chiar a omologării modelului res
pectiv. De asemenea, propunem in
dustriei producătoare să colaboreze 
la organizarea sistematică în re
giuni a expozițiilor pentru consul
tarea populației asupra noilor pro
totipuri. Va trebui să găsim forme 
permanent organizate de atragere 
a artiștilor plastici în diferite faze 
ale relațiilor dintre comerț și in
dustrie, în munca de concepție și de 
avizare a modelelor. Nu încape 
îndoială că există posibilitatea ca 
prin conjugarea mai fructuoasă a 
eforturilor industriei și comerțului, 
intr-un timp relativ scurt cerințele 
crescînde și exigențele îndrituite 
ale populației în materie de mobilă 
să fie satisfăcute la un nivel supe
rior.

Am poposit înfr-o 
bună zi în miezul unuia 
din acele buchete de 
vestigii arhitecturale lon
doneze în care veacu
rile s-au sedimentat u- 
niform și temeinic. In 
preajmă începe decorul 
secolului 18 — simple 
și elegante clădiri în 
Bedford Square și în 
Gower Street, altele și 
mai vechi în Great Or
mond Street, de pe 
timpul reginei Anna sau 
arhaicul Bloomsbury 
Square, de pe timpul 
Stuarfi lor.

Pe alocuri, presărafi, 
titani ai peisajului: Lon
don University, fondată 
în 1836, Galeriile Cour- 
tauld, British Museum, 
Academia de Muzică, 
Planetariul...

în vecinătatea ime
diată, de la coiful în
tinsului Regent Park 
spre Gara St, Pancras, 
cu silueta ei cărămizie, 
dantelată, de castel, 
vuiesc cîteva șantiere. 
Aici a apărut un fel 
de minaret gigantic, 
îmbrăcat în sticlă ver
zuie și aluminiu, suma
ți! la peste 200 de me
tri deasupra metropolei. 
In dosare și planșe este 
numit Post Office To
wer, adică Turnul Mi
nisterului Poștelor, dar 
publicul ti spune pur 
și simplu Turnul Tele
viziunii. Privit de jos, 
acest catarg al unde
lor, profilat pe no
rii plumburii, î|i oferă 
aceeași senzajie a încli
nării pe care o simji sub 
zgîrie-norii New York- 
ului. Din vîrf, aglome
rarea urbană de pe 
malurile Tamisei se ci
tește ca pe hartă, pînă 
spre suburbii. Am încer
cat răsturnarea imaginii: 
din diferite puncte ale 
orașului, oriunde clădiri
le sau străzile îngăduie 
un crenel, raza ochiului 
se oprește în gabia ar
gintie a turnului.

lafă-ne în biroul ar- 
hifectului-șef, G. R. 
Yeats, un valoros ab
solvent al Institutului 
Britanic de Arhitectură, 
care în munca lui de la 
Ministerul Lucrărilor Pu
blice îmbină desenul cu 
poezia, socotindu-le de 
nedespărfit.

Mi-a arătat un tablou 
cu variate desene ale 
turnului, așa cum au e- 
voluat ele, de la cel din
ții, din 27 iulie 1956, 
pînă la ultimul, cel ac
tual, definitivat In mai 
1962. In total 11 va
riante.

La început — spune 
Yeats — era vorba de 
un simplu tub de be
ton, cu antenele fixate în 
vîrf, iar imediat sub ele, 
trei etaje circulare pen
tru instalarea aparatelor. 
Ceva apropiat de for
ma unei ciuperci. Ul
terior, Ministerul Poș
telor a găsit necesar 
un al patrulea etaj, a- 
poi un al cincilea. Atît 
criteriul estetic cît și cel 
tehnic erau lezate di
rect. Pierzîndu-și suple
țea, silueta nu mai în- 
cînta privirea, iar sus
ținerea greulăfii etaje
lor devenea complicată.

Am ajuns în cele din 
urmă la solufia care s-a

De vorbă 
cu G. R. YEATS, 

arhitectul șef

dovedit că împacă am
bele criterii: cu o tră
sătură de riglă am pre
lungit în jos etajele, 
mărind la 16 numărul 
lor și îmbrăcînd astfel 
pilonul de beton cu un 
cilindru compact pînă 
aproape de parter. Din 
ele, 11 etaje sînt desti
nate instalațiilor radio- 
fehnice, spajiul fiind 
suficient și pentru com
pletări ulterioare. Dea
supra lor, pînă la peste 
150 de metri înălțime, 
patru galerii suprapuse, 
deschise, vor adăposti 
antenele, unele în for
mă de cornet, altele pa- 
raboloide (ca niște farfu
rii cu fata în exterior —

Turnul televiziunii 
londoneze

(Fotografie a Ministe
rului Poștelor din 

Marea Britanic)

n.a.). Funcfia lor poate 
fi comparată cu aceea a 
unui periscop : sus sînt 
captate undele, iar jos 
aparatele le înregistrea
ză și le redistribuia.

★
Ne-am oprit asupra a- 

cestui focar al undelor, 
fiindcă prezintă ceva 
nou în tehnica moder
nă. Pentru prima dată, 
un asemenea turn va fi 
utilizat la transmisiuni si
multane de radio, tele
viziune și... telefonice.

— Un oraș atît de 
mare ca Londra — ex
plică Yeats — îi obliga 
pe edilii noștri să pre
vadă continua aglome
rare a telecomunicații
lor în viitor. Desfunda
rea străzilor și adăuga
rea de noi cabluri te
lefonice devine o ope
rațiune din ce în ce mai 
complicată și, totodată, 
mai costisitoare. Insta
lațiile noului turn vor

rezolva problema în 
mod praciic și modern. 
In plus, audifia este 
mai bună, mai curată. 
O treime din aparate 
funcționează de pe a- 
cum. Cînd va func
ționa cu întreaga sa ca
pacitate, turnul va per
mite 150 000 de con
versații telefonice si
multane și 40 de cana
le de televiziune, atît 
în alb și negru, cît și 
în culori. Așezarea cir
culară a antenelor este 
determinată tot de pers
pectivele dezvoltării : 
liniile viitoare vor avea 
spa(iu asigurat în orice 
direefie azimutală.

Ne apropiem de vîr- 
ful obeliscului de sticlă. 
Încă nu e finisat, dar 
atunci cînd va fi, va o- 
feri amatorilor, bineîn
țeles contra plată, o pri
veliște unică. Această 
parte a turnului, în în
tregime rezervată pu
blicului, va însemna 
pentru Londra ceea ce 
înseamnă mai de mult 
Turnul Eiffel pentru Pa
ris, Empire Stale Buil
ding pentru New York 
sau Corcovado pentru 
Rio de Janeiro — un 
punct de afraefie.

— Mi se pare fireas
că dorinfa oamenilor de 
a cuprinde cît mai mult 
cu ochii, de a fi autorii 
unor fotografii specta
culoase — îmi spune 
visătorul Yeats. Cred că 
platformele de sus vor 
fi căutate. Prima plat
formă circulară va fi 
complet deschisă, iar a 
doua, suprapusă, este 
prevăzută cu geamuri 
pentru timp nefavora
bil. Urmează un „Tea 
Bar", apoi restauran
tul, deasupra lui un 
„Cocktail Bar", mai sus 
bucătăria și încă un 
etaj, mai mic, pentru 
motoarele ascensoare- 
lor, rezervoarele de apă 
și motoarele pentru sis
temul de ventilație. Tn 
fine, în vîrf am înălțat 
o antenă de 13 metri, 
cu cîteva aparate me
teorologice, printre care 
și un radar pentru de
tectarea anticipată a fur
tunilor. Despre restau
rant aș putea spune că 
va fi marea senzafie. în
trece ca mărime cele
lalte etaje — are peste 
20 metri în diametru — 
și este turnant. Cele a- 
proximativ 120 de per
soane care vor pulea 
lua prînzul sau dineul, 
vor face în același timp 
Un fur complet în 20 de 
minute, pe nesimfife, 
admirînd întreaga ve
dere panoramică a Lon
drei. Va fi destul de 
scump, lucru de injeles, 
fiindcă nota de plată va 
include raritatea am
biantei și spectacolului.

Șantierul e în plină 
activitate. Acum se lu
crează la clădirile adia
cente, la instalarea echi
pamentului. Va mai 
dura. G. R. Yeats speră 
că pînă la sfîrșitul aces
tui an, construcția tur
nului va fi terminată. 
Accesul publicului la 
platforme și restaurant 
va începe anul viitor.

Llviu RODESCU
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Un nou „tur de forjă" neizbu
tit. Miniștrii prezenji la recenta 
reuniune a Piejei comune au pă
răsit miercuri capitala Belgiei îna
inte de a ajunge la un rezultat 
în problema creării unui „buget 
comunitar" — pe care au încer
cat să o soluționeze și în luna 
mai.

Și de data aceasta discuțiile 
s-au purtat pe marginea propu
nerii Comisie' Comunităfii Eco
nomice Europene (C.E.E.) de a 
se înființa o „casă comună" din 
care să fie finanțate ^iitoarele 
acțiuni ale „celor șase", ‘în spe
cial în domeniul politicii agrare, 
domeniu denumit „Europa ver
de". în ce privește sursele aces
tui buget, Comisia are în vedere 
toate taxele vamale încasate a- 
supra mărfurilor industriale im
portate din țările terfe, precum 
și taxele ce le vor plăti acei 
membri ai Piefei comune care 
vor cumpăra produse agricole tot 
din ferfe țări, la un preț mai scă
zut decîf cel „comunitar". „Pla
nul Hallstein" — după numele 
președintelui acestei Comisii — 
prevede ca fondurile astfel cons
tituite să fie sub controlul Parla
mentului european, care însă nu 
este decît un organ consultativ. 
După cum remarcă ziarul „Le 
Monde", „Comisia dorește să 
facă din acest plan un fel de 
trambulină pentru a se putea sări 
o nouă etapă în construcția Pie
ței comune și, ca atare, propune 
crearea unui fond european con
trolat de un parlament suprana
tional cu prerogative lărgite".

De la primele negocieri în a- 
ceastă problemă s-au conturat 
pozi(ii divergente și greu de con
ciliat. Olandezii au admis ca 
acest buget federal să se consti
tuie numai cu condiția ca Parla
mentul european să aibă drept 
de control asupra acestei „case 
comune". Franfa se opune însă 
ca împuternicirile parlamentelor 
nafionale să fie preluate de un 
organism „supranational*. Partea 
franceză și-a exprimat plastic 
concepția despre Parlamentul 
european, arătînd că el este „o 
adunare de parlamentari și nu 
o adunare parlamentară".

Ziarul „Paris Jour" explică po
ziția Olandei prin faptul că a- 
ceaslă tară „ar dori să vadă 
eșuată Europa „celor șase" pen
tru a propune o nouă formulă de 
cooperare (vest) europeană, cel 
pufin pe plan comercial, care să 
deschidă drum participării An
gliei". Franța însă, scrie aceeași 
publicafie, se străduiește să ză
dărnicească această manevră, 
yespărfind problema reglementă
rii financiare de propunerile co
misiei Hallstein. înlr-adevăr, de
legații francezi au arătat la Bru
xelles că există două probleme 
distincte, dintre care numai una 
trebuie reglementată pînă la sfîr- 
șitul acestei luni, aceea a regu
lamentului financiar agricol, a- 
doptat în ianuarie 1962, și al că
rui termen expiră la 30 iunie. 
Mai mult, Franța a făcut propu
nerea să se prelungească actua
lul sistem de finanțare în sensul 
ca acesta să ia în sarcina sa to
talul cheltuielilor agricole ale 
C.E.E. pînă în 1970, iar pentru 
cereale, pînă în 1967.

Propunerile Franței au fost in
terpretate în unele cercuri eco
nomice vest-europene ca o con
cesie făcută de Paris Bonnului și 
Romei. Atît R.F.G. cîf și Italia 
s-au arătat nemulțumite de cuan
tumul fixat pentru contribuția lor 
la fondul comun agricol. Dar, în 
timp ce Italia se men|ine pe po
ziția sa inifială, R.F.G. a adoptat 
le recenta sesiune a Consiliului 
ministerial al C.E.E. o atitudine 
mai flexibilă. Se pare că acest 
fapt a determinat ziarul „Com
bat" să aprecieze că : „Opoziția 
olandezilor este îndreptată mai 
mult împotriva unei înțelegeri 
franco—vest-germane în urma 
convorbirilor de la Bonn, și a în
cercărilor de a impune punctul 
de vedere al Franței și R.F.G. 
celorlalți parteneri din Piața co
mună".

Referindu-se la rezultatele ne
gocierilor din săptămîna aceasta 
dintre „cei șase”, comentatorul 
agenției France Presse relevă că 
„criza Piefei comune în legătura 
cu reglementarea finanțării agri
culturii n-a fost îndepărtată. Ea 
va reîncepe la 28 iunie, cînd 
miniștrii de externe și ai a- 
griculturii din tarile C.E.E. vor 
lua din nou calea Bruxellesului" 
Pentru publicajia „Frankfurter 
Allgemeine", impasul în care se 
află comunitatea vest-europeană 
„a' putea avea ca urmare o pa
ralizare a Piefei comune care să 
dureze și mai mult decîf aceea 
care s-a manifestat după veto-ul 
francez în chestiunea aderării 
Angliei la C.E.E".

Gheorghe CERCELESCU
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LONDRA

Deschiderea Conferinței 
Commonwealth-ului

■ Speculațiile cercurilor ziaristice 88 Wilson „pre
sat" să acorde prioritate problemei vietnameze

o n. u. Comisia de dezarmare 

și-a încheiat lucrările
Intervenția reprezentantului R. P. Române

L
NOTE

NEVEROSIMIL DAR ADEVĂRAT...

LONDRA (Agerpres).— Joi s-a 
deschis a 14-a Conferință a primi
lor miniștri din țările membre ale 
Commonwealth-ului. La conferință 
participă reprezentanți ai 21 de 
state. La actuala conferință sînt 
prezenți reprezentanți a trei noi 
state (Malta, Zambia și Gambia) 
care și-au dobîndit independența 
anul trecut.

Participanții au început dez
baterile asupra situației poli
tice internaționale. Cu toate 
că ședințele au loc cu ușile în
chise, în cercurile ziaristice se 
exprimă ideea că prioritatea acor
dată situației politice internațio
nale s-ar datora presiunilor din 
partea majorității participanților 
la conferință de a se discuta în 
primul rînd problema situației din 
Vietnam, precum și situația pri
mejdioasă creată de politica ame
ricană în sud-estul Asiei. Ziarul 
„Evening News" scrie că premierul 
britanic „a fost presat" să se dis
cute situația politică mondială, 
în discursul său rostit joi după-

amiază, Harold Wilson a trecut în 
revistă principalele probleme inter
naționale, oprindu-se în special asu
pra situației din Vietnam.

La sfîrșitul primei zile de 
dezbateri a Conferinței Com
monwealth-ului britanic, la Lon
dra a fost dat publicității un co
municat oficial în care se spune : 
„Șefii guvernelor din țările Com
monwealth-ului au purtat discuții 
asupra situației internaționale, a- 
cordînd atenție în special situației 
din Vietnam". în comunicat se a- 
rată că „s-a hotărît alcătuirea 
unei misiuni compusă din repre
zentanții unor țări membre ale 
Commonwealth-ului, care să ia le
gătura cu guvernele interesate în 
problema vietnameză". Un purtă
tor de cuvînt oficial al conferinței 
a declarat că această misiune va 
fi condusă de primul ministru Ha
rold Wilson și va cuprinde, de a- 
semenea, pe primii miniștri ai 
Ghanei, Nigeriei, Trinidadului și 
Ceylonului.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Comisia de dezarmare a Organiza
ției Națiunilor Unite a pus la vot 
proiectul de rezoluție introdus de 
29 de state. Proiectul propune, 
printre altele, reluarea lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva și conți
ne recomandări cu privire la pro
blemele care urmează să fie dez
bătute în cadrul acestuia. Proiec
tul a fost adoptat cu 98 de voturi, 
contra unul și 18 abțineri. S-au 
abținut : Algeria, Bulgaria, Bu
rundi. R.S.S. Bielorusă, Cambod- 
gia, Cuba. Cehoslovacia, Franța, 
Guineea, Mali, Mongolia, Pakis
tan, Polonia, România. R.S.S. U- 
craina, Ungaria, U.R.S.S. și Ye
men.

Luînd cuvîntul în ședința din 
16 iunie, în cadrul explicației de 
vot, reprezentantul R. P. Române 
în Comisia de dezarmare, M. Ha- 
șeganu, a declarat, printre altele : 
„România se pronunță cu hotărî- 
re pentru încetarea cursei înarmă
rilor, interzicerea și distrugerea

armelor nucleare, desființarea 
blocurilor militare, retragerea tru
pelor și lichidarea bazelor milita
re străine de pe teritoriul altor 
state, înfăptuirea dezarmării. In
terzicerea și distrugerea tuturor 
armelor nucleare, înlăturarea a în
săși posibilității unui război nu
clear, constituie o cerință a tutu
ror popoarelor, ea trebuie să stea 
în centrul preocupărilor tuturor 
celor ce participă la negocierile de 
dezarmare. Delegația română nu 
a putut însă să nu constate că re
zoluția celor 29 de state nu ține 
seama de poziția tuturor statelor 
reprezentate în Comisia de dezar
mare și, în primul rînd, nu ține 
seama de propunerile delegațiilor 
statelor socialiste, de poziția aces
tor state. Rezoluția nu este de na
tură a realiza scopul urmărit de 
statele neangajate, anume acela 
de a asigura armonizarea pozițiilor 
tuturor statelor reprezentate în 
Comisia noastră".

Comisia de dezarmare a O.N.U. 
și-a încheiat lucrările.

Autoritățile america
ne au sprijinit o ac
țiune care s-a întors 
apoi împotriva lor: ele 
au acordai tot con
cursul pregătirilor în
treprinse de ziaristul 
Robin Moore pentru a 
scrie o carte despre 
detașamentele speciale 
ale armatei trimise să 
ac/ioneze in Vietnam 
— așa-numitele ,,Spe
cial Forces" (..Forțele 
speciale").

Moore și-a pregătit 
temeinic lucrarea. El a 
fost primul ziarist care 
a urmat un curs de in
strucție severă al „For
țelor speciale" și a par
ticipat apoi, timp de 
șase luni, la luptele 
din Vietnamul de sud.

Acum insă, cind car
tea — Robin Moore: 
«The Green Berets», 
(Beretele verzi). Crown 
Publishers, Inc. New 
York — a apărut in 
S.U.A., ea a dezlănțuit

o furtună. Pentagonul 
și serviciile secrete 
americane acuză pe 
autor că ar li făcut 
publice secrete milita
re, aducind prejudicii 
securității naționale, și 
ar fi oferit material de 
propagandă împotriva 
acțiunilor S.U.A. in 
Asia.

Moore — după cum 
scrie revista „Der Spie
gel" — „a relatat in 
cartea sa. in mod de
taliat și sincer, cele 
trăite in cursul exeri i- 
fiilor la care a partici
pat in Vietnam" : „For
țele speciale" folosesc 
in luptă mijloace ne- 
permise ; in urmărirea 
partizanilor ele trec 
frontiera spre Laos și 
C'ambodgia. Membrii a- 
cestor unități recurg 
la schingiuiri sălbatice 
pentru a stoarce măr
turii patriotilor căzuti 
prizonieri".

Intervenția autorită

ților s-a produs însă 
prea tirziu: cartea lui 
Moore se afla în drum 
spre librării. In acea
stă situație, Arthur 
Sylvester, secretar de 
stat adjunct al Penta
gonului, răspunzător 
pentru autorizarea ti
păririi manuscriselor cu 
caracter militar, a în
cercat să salveze ce 
mai putea fi salvat. El 
l-a convins pe editor 
să aplice cârtii iui 
Moore o banderolă ca
re arată că lucrarea 
este o iicfiune.

Această măsură de 
ultimă oră nu e insa de 
nici un folos, deoa
rece cartea incepei cu 
următoarele cuvinte : 
„«Green Berets» iste 
o carte care conține a- 
devăruri. Ve(i cili mul
te lucruri care vi sc 
par neverosimile. Da- 
ji-le insă crezare".

Gh. DASCALU

Cu prilejul Conferinței primilor miniștri ai Commonwealth-ului care a 
Început la Londra, tineri africani au demonstrat împotriva politicii rasiste 

a guvernului sud-rhodesian

„PROBLEMA ARTICOLULU119 
A SUCOMBAT1 I
O declarație a președintelui 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse, 
președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Alex Quaison Sackey, a 
declarat că disputa în legătură cu 
dreptul la vot al țărilor care nu 
au depus contribuțiile pentru fi
nanțarea unor operațiuni ale 
O.N.U., a fost depășită. „Proble
ma articolului 19 a sucombat" 
a spus el. France Presse consideră 
că — potrivit celor spuse de Sa
ckey — aceasta înseamnă că Sta
tele Unite au renunțat la invocarea 
articolului 19 împotriva țărilor care 
refuză să contribuie la finanțarea 
operațiuniloi’ O.N.U. în Congo și 
Orientul Mijlociu.

Quaison Sackey a declarat, de 
asemenea, că restabilirea drepturi
lor R. P. Chineze la O.N.U. trebuie 
să se realizeze neîntîrziat.

Plenara C. C. al U. C. I.
BELGRAD 17 (Agerpres). — La 

17 iunie s-a întrunit la Belgrad 
Plenara C.C. al U.C.I. Ordinea de 
zi a lucrărilor plenarei cuprinde 
discutarea următoarelor puncte : 
Rezultatele obținute în îndeplini
rea hotărîrilor celui de-al VIII-lea 
Congres al U.C.I. și sarcinile ac
tuale ale comuniștilor ; Raport a- 
supra activității Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I. ; Diverse.

Plenara C. C. al Partidului 
Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria

ALGER 17. — Lucrările 'celei 
de-a treia ședințe plenare a C.C. 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria au luat 
sfîrșit. Ahmed Ben Bella a pre
zentat un raport asupra situației 
agriculturii și industrializării 
țării. Plenara a hotărît să 
fie pusă în aplicare noua etapă a 
reformei agrare, prin limitarea 
marilor proprietăți fupciare exis
tente, revizuirea regulamentului 
licențelor și autorizațiilor de im
port și un control riguros asupra 
prețurilor produselor de primă ne
cesitate, a recomandat măsuri de 
natură să contribuie la dezvol
tarea și consolidarea sectorului in
dustrial de stat.

Se menționează totodată necesi
tatea „stabilirii principiilor funda
mentale ale cooperației".

\ / I □ T K I A K A HO declarație a Frontului 
VlLl I N/\IVI Național de Eliberare din 

Vietnamul de sud H Sena
torul Fulbright se pronunță 
pentru recunoașterea F.N.E.

Comunicat comun 
R. A. U. - Pakistan

CAIRO 17 (Agerpres). — La Cai
ro a fost dat publicității un comu
nicat comun in legătură cu convor
birile dintre președintele R.A.U., 
Nasser, și președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan. în comunicat se a- 
rat.ă că cei doi oameni politici s-au 
pronunțat pentru consolidarea rela
țiilor de prietenie dintre țările lor 
și au subliniat importanța respectă
rii principiilor coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale dife
rite.

în document se subliniază 
totodată că cele două părți au ex
primat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru înlăturarea tutu
ror formelor și manifestărilor de 
colonialism, au căzut de acord asu
pra necesității de a se lua toate 
măsurile pentru înfăptuirea dezar
mării generale pe baza unui control 
eficient și au exprimat sprijinul în 
favoarea înființării de zone denu- 
clearizate în Africa și Asia și în 
alte regiuni ale lumii. Totodată, cei 
doi președinți au înfierat toate for
mele de presiuni politice și econo
mice menite să mențină exploata
rea popoarelor lumii, încă)cîndu-le 
independența și suveranitatea și 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
consecințele primejdioase ale re
curgerii la forță sau lă amenințarea 
cu forța.

PATRONII „SENIORI" îl CHEAMĂ
LA ORDINE PE „JUNIORI"

Consiliul Național al 
Patronatului Francez a 
hotărît recent să ex
cludă din biroul său 
pe reprezentanții așa- 
numitului Centru al 
Tinerilor Patroni. De 
ce au iost „seniorii" 
atît de aspri cu „ju
niorii" ? Desigur, di
vergențe de păreri 1 
Și încă într-o pro
blemă care nu poa
te lăsa indiferent pe 
nici un patron : ati
tudinea față de comi
tetele sindicale din în
treprinderi. Nu că „ti
nerii" ar fi trecut de 
partea muncitorilor. 
Dar ei apreciază că 
le-ar fi mai convena
bil să se dovedească 
mai realiști și în con
secință mai maleabili 
în raporturile cu re
prezentanții sindica
telor.

„Ruptura" s-a pro
dus la dezbaterea u- 
nui proiect de lege 
guvernamental privind

o reformă a comitete
lor de întreprindere, 
pe baza căruia dele
gații aleși de munci
tori în întreprinderi 
ar obține posibilități 
crescute pentru a pu
tea desfășura activita
te sindicală. C.N.P.F. 
se opune însă cu ve
hemență, în timp ce 
„tinerii natroni" se 
desolidarizează pu
blic de restul patro
natului. Cei care con
duc C.N.P.F. consideră 
că nu pot admite o a- 
balere de la discipli
nă. „în problema co
mitetelor de întreprin
dere, organizația pa
tronală e foarte vigi
lentă" — scrie orga
nul oamenilor de a- 
faceri francezi „Les 
Echos". „In momentul 
cînd coerența și uni
tatea patronală au de
venit mai mult ca ori- 
cînd necesare — con
tinuă același ziar — 
liderii C.N.P.F. au

ajuns să acorde pro
blemelor de disci
plină internă o impor
tanță cel puțin egală 
cu cea acordată pro
blemelor de fond". Mai 
ales — precizează a- 
celași ziar — că în
fruntarea are loc în- 
tr-un moment de in
tensificare a luptei de 
clasă, exprimată în 
puternice mișcări re
vendicative ale oame
nilor muncii francezi. 
Organizația patrona
lă consideră — arată 
săptuminalul „l'Ex- 
press" — că nu este 
cazul tocmai în acest 
moment „să se iacă 
cunoscute dezacordu
rile sau compromisu
rile, să se vorbească 
despre divergențe, să 
se spună cu voce 
tare ceea ce gîn- 
dești*. Bătrînii îi chea
mă la ordine pe cei 
tineri în numele sfin
tei alianțe patronale.

Eva SZABO

HANOI 17 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
a dat publicității o declarație în 
care „condamnă noile manevre ale 
imperialiștilor americani menite să 
ducă la intensificarea și extinde
rea războiului de agresiune din 
Vietnamul de sud".

Referindu-se la ordinul dat re
cent de președintele Johnson tru
pelor americane de a participa di
rect la lupta împotriva poporului 
vietnamez, declarația subliniază că 
„politica colonialistă de război a 
S.U.A. a sfîșiat în întregime mas
ca „națională" și „independentă" a 
regimului marionetă din Vietnamul 
de sud". „Manevrele lor înșelă
toare și acțiunile lor aventuriste 
de intensificare și lărgire a războ
iului, se spune în continuare, re
flectă limpede o nouă fază a eșe
cului de importanță strategică su
ferit de imperialiștii americani în 
Vietnamul de sud și în Asia de 
sud-est. Noua aventură militară a 
S.U.A. este extrem de primejdioa
să și amenință direct pacea și secu
ritatea din Indochina și Asia de 
sud-est".

în fața acestei situații, sublinia
ză declarația. Frontul Național de 
Eliberare consideră că este necesar 
să reafirme încă o dată poziția și

voința fermă și neclintită a celor 
14 milioane de sud-vietnamezi ex
puse în declarația sa din 22 mar
tie 1965.

★
HANOI 17 (^.gerpres). — La 15 

și 16 iunie, J formațiuni de a- 
vioane cu reacție americane au 
bombardat în mai multe rînduri 
regiuni populate și obiective eco
nomice din R. D. Vietnam.

★

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită în Se

natul S.U.A., William Fulbright, 
președintele comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, afirmind 
că „se opune unei retrageri necon
diționate" a S.U.A. din Vietnamul 
de sud și sprijinind hotărîrea 
S.U.A. de a continua ajutorul mi
litai’ acordat guvernului de la Sai
gon, a precizat totodată că se opune 
escaladării continue a războiului 
din Vietnam deoarece aceasta ar 
împinge S.U.A. „într-un război de 
junglă și de lungă durată".

Fulbright a luat din nou cuvîn
tul miercuri dimineața în cursul 
unei emisiuni televizate, sugerînd 
ca Statele Unite să recunoască 
Frontul Național de Eliberare din I 
Vietnamul de sud ca una din păr- ‘ 
țile în conflictul vietnamez.

Santo Domingo

Puternic schimb de focuri intre forțele 
interamericane și constituționaliști
• 67 morți și aproape 200 răniți • Comisia O.S.A. 
criticată de țări iatino-americane

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 
— O nouă violare a acordului de 
încetare a focului s-a produs la 
Santo Domingo miercuri după- 
amiază, cind între forțele inter
americane și cele ale constituționa- 
liștilor a avut loc un puternic 
schimb de focuri în cursul căruia 
au fost ucise patru persoane și nu
meroase altele au fost rănite. Cele 
două părți s-au acuzat reciproc de 
începerea focului. Un purtător de 
cuvînt al trupelor americane a de
clarat că acestea au luat 280 de 
prizonieri în timpul încercărilor de 
a ocupa o parte a pozițiilor deținute 
de constituționaliști pentru a ex
tinde „coridorul internațional " din 
Santo Domingo. Făcînd un bilanț 
al pierderilor în. cadrul ciocnirilor 
de marți și miercuri. France Presse 
afirmă că cifra totală a victimelor 
este de 69 morți și 194 răniți.

La conferința de presă ținută 
miercuri, Caamano a învinuit for
țele americane de „comiterea u- 
nor acte de genocid fără precedent 
în această țară".

★
La cererea delegațiilor republici

lor Chile și Venezuela, Comitetul 
consultativ ministerial al O.S.A. a 
ținut o ședință pentru a examina 
situația creată în urma reluării 
ostilităților la Santo Domingo.

în cadrul ședinței, reprezentanții 
Venezuelei, Perului și Republicii 
Chile au adresat critici severe îm
potriva forței interamericane cit și 
a comisiei speciale a O.S.A.

Pe de altă parte, la ședință s-a 
semnalat existența unui conflict 
între reprezentanții la Santo Do- j 
mingo ai O.N.U. și cei ai O.S.A. I

Ploi torențiale 
si furtună in Franța 
• Arcul de Triumf 
avariat • Numeroase 
incendii la Paris

PARIS 17 (Agerpres). —
Urmînd unei ploi, torențiale, asu

pra Franței s-a abătut în noaptea 
de miercuri spre joi un vînt a că
rui viteză depășea 100 km pe oră. 
La Paris, unde vintul a fost cel 
mai mult resimțit, s-au înregistrat 
importante pagube materiale. Ast
fel. Arcul de Triumf a suferit mul
te avarii, ca urmare a desprinderii 
unui bloc de piatră de pe fronto
nul său. De asemenea, schelele care 
înconjurau monumentul în vederea 
unor lucrări de restaurare au fost 
proiectate la cîteva sute de 
metri. Importante pagube s-au 
înregistrat și la Salonul internațio
nal al aeronauticii, organizat pe ae
rodromul Le Bourget, unde două 
avioane au fost avariate. Se rela
tează că în numeroase locuri au 
izbucnit incendii, pompierii efec- 
tuînd peste 150 de intervenții pen
tru a preveni extinderea acestora.

MOSCOVA. La 17 iunie a avut 
loc o întîlnire între Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Tage Erlan- 
der, primul ministru al Suediei, 
care se află în vizită în U.R.S.S.

SANAA. A fost dai publicității 
un comunicat în care se arată că 
forțele armate ale Republicii Ara
be Yemen și trupele R.A.U. sta
ționate în această țară au respins 
o nouă încercare a detașamentelor 
fostului imam El Badr de a pătrun
de pe teritoriul Yemenului în re
giunea situată la vest de muntele 
Sheear.

PARIS. Senatul francez a în
ceput discutarea proiectului de 
lege cu privire la reforma servi
ciului militar, care a fost aprobat 
de majoritatea guvernamentală din 
Adunarea Națională. Prezentînd a- 
cest proiect de lege, guvernul in
tenționează să traducă în viată 
planul său privind crearea unei 
armate alcătuite din militari de 
profesie.

BERLIN. Corul „Madrigal" din 
București, condus de Marin Cons
tantin, artist emerit, și-a început 
turneul în R. D. Germană cu un 
concert dat la Leipzig. Ansamblul

KUWEIT. Săptămînaiul „Altalia", 
care apare în Kuweit, anunță că 
Marea Britanie construiește o bază 
de rachete în orașul Mahrek, din 
protectoratul Bahrein. Revista ara-

PARIS. O delegație de specia
liști din R.D. Germană se află 
in Franța. unde duce con
vorbiri cu trustul Schneider-Creu- 
sot privind extinderea relațiilor co
merciale pe perioada pînă în 1970. 
După cum relatează agenția A.D.N., 
specialiștii germani duc, de aseme
nea, tratative cu privire la impor
tarea de către R.D.G. a unei uzi
ne chimice complete din Franța.

Politia din orașul 
Mississippi) a a- 
51 de persoane 
demonstrație îni-

a plecat apoi la ITalle, unde parti
cipă la cel de-al XIV-lea Festival 
„Haendel".

XIENG KUANG. Un purtător de 
cuvînt al comandamentului for
țelor armate Neo Lao Haksat a 
declarat că unități antiaeriene ale 
patriotilor au doborit la 15 iu
nie trei avioane americane care 
au bombardat mai multe localități 
pașnice din provincia Sam Neua.

12 că lucrările de construire a ba
zei sînt însoțite de mari mișcări 
de trupe engleze în Bahrein.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia, atomică a S.U.A. a anun
țat că la centrul de experiențe nu
cleare din Nevada a avut loc 
miercuri o explozie nucleară sub
terană de mică intensitate. Comisia 
a precizat că aceasta a fost a 14-a 
explozie nucleară subterană efec
tuată anul acesta.

NEW YORK.
Jackson (statul 
restal miercuri 
participante la o
potriva segregației rasiale. Numă
rul persoanelor arestate in acest
oraș cu începere de luni (data de
clanșării manifestațiilor antisegre- 
gaționiste) se ridică la peste 700.

MOSCOVA. La 17 iunie s-a 
deschis la Moscova Conferința 
unională pentru pace, independen
tă națională și dezarmare. La con
ferință participă 2 000 de delegați 
și invitați, precum și o delegație 
a Consiliului Mondial al Păcii.

La Kelheim (R.F.G.) s-au produs mari inundații în urma revărsării 
apelor Dunării
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