
s»

MPK
0

PROLETARI DIN TOATE ȚAHDLE, UNIȚI-VA J

^MlSi Organ al Comitetului Central al P.M.R
Anul XXXIV Nr. 6655 | Duminică 20 iunie 1965 4 PAGINI — 30 BANI

NEGLIJAREA PRAVILEI
t

POATE DIMINUA RECOLTA

Conferința

organizației

regionale

de partid

Bacău

încheierea lucrărilor conferințelor
unor organizații regionale de partid

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
conferințelor organizațiilor regio
nale de partid Banat, Brașov, 
București, Galați și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. La discuții au 
participat numeroși delegați și in
vitați.

întîmpinați cu puternice aplau
ze, în încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Chivu 
Stoica — la Banat, Gheorghe 
Apostol — la Galați, Emil Bodna- 
raș — la Mureș-Autonomă. Maghia
ră, Alexandru Drăghici — la Bra
șov și Ilie Verdeț — la Bucu
rești.

Participanții la discuții au rele-

vat entuziasmul cu care organiza
țiile de partid, oam'ehii muncii au 
primit proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, precum și proiectul de Statut 
al partidului, și-au exprimat în
treaga lor adeziune față de aceste 
documente importante și au făcut 
propuneri cu privire la unele pre
vederi cuprinse în proiecte.

Delegații la conferințe au a- 
doptat hotărîri care prevăd măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii de partid în toate domenii
le de activitate.

Au fost alese noile comitete re
gionale de partid, comisiile de re-

vizie, precum și delegații la cel de
al IV-lea Congres al P.M.R.

Participanții la conferințe au a- 
doptat telegrame adresate C.C. al 
P.M.R., în care se subliniază hotă- 
rîrea organizațiilor de partid și a 
tuturor oamenilor muncii din re
giunile respective de a munci cu 
entuziasm pentru înfăptuirea im
portantelor obiective ce vor fi sta
bilite de cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.R., aducîndu-și astfel con
tribuția la continua înflorire și 
dezvoltare a scumpei noastre pa
trii — Republica Populară Ro
mână. k

(Agerpres)
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COMERȚUL RECE
LA CERINȚELE
SEZONULUI CALD?

Dumitru MINCUI.ESCU

(Continuare în pag. a III-a)

REGIUNEA BUCUREȘTI

REGIUNEA CLUJ

(Continuare 
în pag. III-a)
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DE CE RĂMlNE

Ploile căzute în toate regiunile 
au iavorizat dezvoltarea culturilor agrico
le. Dar, în competiție cu acestea cresc și 
buruienile, care dacă nu sînt distruse dij- 
muiesc nesățios recoltele. In aceste zile, 
în cele mal multe locuri mecanizatorii din 
G.A.S. și S.M.T., cooperatorii folosesc zile
le prielnice pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor prășitoare, de care 
depinde în foarte mare măsură obținerea 
unei recolte bogate. Efectuarea neîntîrzia- 
tă a prașilelor la porumb, cartofi, sfeclă 
de zahăr, floarea soarelui și alte culturi, 
paralel cu recoltarea furajelor și pregăti
rile pentru campania de seceriș sînt sar
cini urgente, care trebuie să stea în cen
trul atenției organelor de partid, a consi
liilor agricole și a conducerilor unităților 
agricole socialiste.

Iată constatările unui raid-anchetă în
treprins de redacția noastră pe această 
temă în regiunile București, Cluj, Argeș, 
Suceava.

^Custodie, custodie — leagăn 
de birocrafie"

în majoritatea coope
rativelor agricole din 
regiunea București s-au 
efectuat cîte 3 prașile 
pe suprafețele cultivate 
cu sfeclă de zahăr, iar 
în unele locuri a început 
prașila a patra. La cul
tura florii-soarelui s-au 
făcut cîte 2 prașile pe 
80 000 ha, iar prașila a 
treia pe cea mai mare 
parte din suprafață. In 
cele mai multe coopera
tive agricole de produc
ție s-a terminat prașila 
a doua și s-a trecut la 
cea de-a treia prașilă la 
porumb.

în raionul Oltenița, la 
Aprozi, Fundeni, Soha- 
tu, Vasilați, Chiselet și 
multe altele s-au efec
tuat cîte 3 prașile la 
culturile de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui 
și cîte două la cultura 
porumbului. Dar sînt și 
unități rămase în urmă. 
Pe tarlalele cultivate cu 
porumb la punctul „A- 
lei“ de la cooperativa a- 
gricolă Greaca prășeau 
doar cîțiva cooperatori, 
în unele locuri buruie
nile erau mai mari de- 
cît porumbul. Multe din 
tractoarele brigăzii con
duse de Nae Vasile de 
la S.M.T. Budești stă
teau degeaba. Mecani
zatorii nu au prășit a 
doua oară decît pe 200 
ha din cele 805 cu po
rumb. La cooperativa a- 
gricolă Gostinari erau 
prășite a doua oară 
,'oar 160 ha din 351 ha 
cv porumb. ELENA BO- 
dOga, inginera coope
rativei agricole, se liniș
tea cu ideea că produc
țiile mari de pe supra
fețele bine întreținute 
vor recupera minusurile 
de pe tarlalele unde pra- 
șilele au întîrziat. Stra
niu raționament la un 
agronom. Dar ce-ar

spune de ideea unor 
producții mari pe în
treaga suprafață culti
vată cu porumb ? I se 
pare chiar atît de năs
trușnică ? Ing. GEORGE 
CIAUȘU, de la Căscioa
rele, se plîngea că i-au 
lipsit cultivatoarele. U- 
nul a fost retras 
moment 
Ulmeni, 
scos din 
Ulmeni 
inginerul șef 
FLOREA
Cerințele unor coopera
tive — ne-a spus el — au 
fost mai mari decît po
sibilitățile S.M.T.-ului. 
In aceste condiții însă 
era necesară o redistri
buire mai bună a culti
vatoarelor. Dar la coo
perativa agricolă Stu
pinele din comuna 
Chirnogi lucrează 8 cul
tivatoare pe o supra
față asemănătoare cu 
cea de la Căscioarele,

Mai este și o altă pro
blemă. In timp ce la 
S.M.T. Ulmeni se solici
tă tot mai multe culti
vatoare, în unele gospo
dării de stat acestea 
stau nefolosite de ani de 
zile. Gospodăria de stat 
Ivănești din raionul Slo
bozia de pildă dispune 
de 52 cultivatoare pen
tru 1 018 ha cu porumb, 
revenind un cultivator 
la circa 20 hectare. De 
la Trustul Gostat Slobo
zia am aflat că o măre 
parte din cultivatoare 
sînt ținute în custodie 
fără nici o utilizare, plă- 
tindu-se consecvent a- 
mortismente. Referin- 
du-se la această proble
mă, un lucrător agricol 
mai hîtru a făcut urmă
toarele versuri: „Cus
todie, custodie / Leagăn 
de birocrație / Cum mă- 
nînci amortismentul / 
Beneficiul, stimulentul".

dat de 
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uz. La 
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mecanic, 
CIOLPAN.

Despre ploi și alte motive 
printre care „onoarea de gazdă"

Aproape în toate uni
tățile agricole din ra
ioanele Aiud, Turda, 
Gherla și altele se 
miincește cu hărnicie la 
întreținerea culturilor. 
Ne-am oprit la coope
rativa agricolă de pro
ducție din Suatu, raio
nul Gherla. Se prășise
ră peste 700 ha, din 
cele 800 cultivate cu po
rumb ; pe terenurile cu 
sfeclă de zahăr s-a exe
cutat prașila a 2-a. A- 
nul trecut — spune ing. 
IOAN POPA, președin
tele cooperativei — au 
obținut în medie pe a- 
proape 900 ha o pro
ducție de 2 900 kg de 
porumb la hectar. Bri
gada a Il-a, care a pră
șit la timp de 3—4 ori, 
a recoltat 4 200 kg la

hectar. în schimb, bri
gada a 6-a, care a pră
șit doar de două ori și 
cu întîrziere, a realizat 
doar 1 000 kg la hectar. 
Se lucrează bine și la 
Gădălin, Dăbîca, Răs
cruci.

La cooperativele agri
cole din raionul Huedin 
s-au prășit doar 74 
sută din suprafețele 
porumb și numai 11 
sută a doua oară 
floarea-soarelui, și 18
sută la cartofi. Tov ing. 
GHEORGHE RUDĂ- 
REANU, președintele 
consiliului agricol raio
nal, spune că întîrzie- 
rea se datorește ploilor.

O băutură fără concurenți: siropul 
Nectarul rătăcit printre săpunuri 
„Eterna poveste** (gheața) 
Personajul suprem — remizierul 
Fructe numai la piață?

Au sosit zilele călduroase și, o 
dată cu ele, sezonul „răcoritoare
lor". în comparație cu alte sectoare 
ale alimentației publice, comerțul 
cu răcoritoare poate să pară o ac
tivitate de importanță minoră. To
tuși, față de proporția pe care o ia 
consumul în timpul verii, acest sec
tor se cuvine organizat cu aceeași 
scrupulozitate pe care o reclamă 
orice domeniu al deservirii popu
lației.

Cum se prezintă situația anul a- 
cesta ? Numărul chioșcurilor, al 
bufetelor, cofetăriilor și al altor 
puncte de desfacere este mai mare 
decît în trecut. Dacă examinăm 
însă ce oferă ele constatăm defi
ciențe care au mai fost semnalate. 
Sortimentul băuturilor continuă să 
fie foarte sărăcăcios. Pretutindeni 
domină străvechile siropuri de 
zmeură, vișine sau lămîie. Este o 
situație curioasă. Se știe că țara 
noastră e bogată în fructe — ma
teria primă care stă la baza pro
ducției de sucuri și siropuri. Cum 
se explică atunci criza sortimente
lor de răcoritoare ?

Am solicitat întîi părerea unor 
tovarăși din Ministerul Industriei 
Alimentare. Tov. VICTOR TELEBA, 
director științific al Institutului de 
cercetări alimentare, ne-a informat 
că există toate posibilitățile de a se 
produce sortimente variate de 
sucuri din fructe valoroase și din 
punct de vedere nutritiv.

Un punct de vedere identic a 
exprimat și tovarășul EDMOND TO-

MASIAN, director general în Minis
terul Industriei Alimentare, care a 
adăugat că industria este bine do
tată cu instalații pentru fabricarea 
sucurilor și extraselor din fructe. 
Există asemenea utilaje la între
prinderea din Băiculești, regiunea 
Argeș, la întreprinderea „Munca" 
din Constanța. Specialiștii Institu
tului de cercetări alimentare pre
gătesc și realizarea unui sortiment 
nou în comerțul nostru: pepsi- 
cola.

Dacă așa stau lucrurile, dacă 
există și materia primă, și instalații 
moderne, atunci unde este piedica?

— Comerțul nu contractează noi
le sortimente — susțin reprezen
tanții industriei. Mai mult decît 
atît: produse lansate anul trecut 
și apreciate de public — nectaruriie 
bunăoară — sînt în pericol de dis
pariție din pricină că organele co
merciale le tratează cu o indiferen
ță greu de înțeles. O soartă la fel 
de vitregă pare să aibă și sucul de 
tomate, ale cărui proprietăți nutri
tive nu mai trebuie demonstrate 
nimănui.

Reprezentanții industriei repro
șează totodată comerțului și faptul 
că acestor produse nu li se asigură 
publicitatea cuvenită. Sticlele cu 
nectar sau cu suc de tomate stau 
într-un anonimat total în rafturile 
magazinelor alimentare, printre să
punuri de toaletă și cutii de „Alba- 
lux". Trebuie să ai ochi de detectiv 
ca să le dai de urmă. Cît despre 
prezența lor în chioșcurile de răco-

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român, 
între 15 și 19 iunie, o delegație a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a făcut 
o vizită prietenească în Republica 
Populară Română. în timpul vizi
tei a avut loc un schimb de păreri 
în probleme de interes comun.

Din partea română au participat: 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Române, con
ducătorul delegației, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., Ghlzela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al C.S.P.

Din partea ungară au partici
pat : Gyula Kăllai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, conducă
torul delegației, Antal Aprd, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare, 
Zoltăn Komocsin, membru al Bi- 

iroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
'Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Andrăs Gye- 
nes, șef adjunct de secție la C.C. al 
P.M.S.U.

Delegația C.C. al P.M.S.U. a fost 
primită la Comitetul Central al 
P.M.R. de tovarășii Nicolae Ceau-

șescu, prim-secretar al C.C. aî 
P.M.R., Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, și de membrii delegației 
C.C. al P.M.R. După întrevedere a 
avui loc o masă tovărășească.

Ambele părți consideră ne
cesar să dezvolte în continuare re
lațiile de colaborare dintre cele 
două partide și țări, subliniază 
necesitatea unor noi eforturi pen
tru întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru uni
rea tuturor forțelor care luptă îm
potriva politicii agresive a impe
rialismului.

Cele două părți condamnă agre
siunea imperialismului S.U.A. în 
R.D. Vietnam și își exprimă soli
daritatea deplină cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru 
dreptul de a dispune liber de soar
ta sa.

Schimbul de păreri a decurs în- 
tr-o atmosferă sinceră, priete
nească.

★
în dimineața zilei de 19 iunie, 

delegația C.C. al P.M.S.U. a plecat 
spre patrie. La aeroportul Băneasa 
delegația a fost condusă de tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, Leon- 
te Răutu, Mihai Dalea, Florian 
Dănălache, Ion Cosma, Pompiliu 
Macovei și Mauriciu Novac. Au fost 
de față Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

■ Ziua
■ S P

Aviajiei R. P. Române
ORT

■ Corespondențe,
(pag. a Ill-a)

(pag. a IV-a)

ritoare, de așa ceva nici nu se vor. 
bește.

★

înainte de a ne adresa reprezen
tanților comerțului, am cercetat si
tuația desfacerii răcoritoarelor la 
București, Craiova, Pitești, Cluj, 
Bacău și Iași. Așa cum am arătat 
la început, pretutindeni se constată 
monotonia sortimentelor, lipsa pro
duselor noi. In schimb, se oferă cu 
generozitate biscuiți, „Eugenia" și 
covrigi, care sînt departe de a po
toli setea.

Am întrebat pe tov. V. ARONEA- 
NU, director al Direcției alimenta
ției publice din Ministerul Corner 
țului Interior, cum se explică a 
ceastă situație.

— Remizierii sînt interesați să 
vîndă produse „vărsate", nu pe cele 
preambalate.

— De ce ?
— De la fiecare pahar umplut cu 

un degetar de sirop și cu sifon, vîn- 
zătorul realizează un beneficiu mai 
mare. Picătură cu picătură se adu
nă ceva... La sticlele de suc obține 
doar cîștigul legal.

— Dar în comerțul cu răcoritoare 
primează interesele gestionarului ?

— Ce să facem ? Sancțiunile nu 
schimbă situația. Nici nu-i putem 
controla pe remizieri fiindcă sînt 
foarte răspîndiți...

Cu alte cuvinte în domeniul 
contoarelor au ajuns să dicteze 
mizierii, iar forurile de resort 
resemnează. Nu poate fi găsită 
tuși o soluție ? Nu există posibilita
tea de a-i cointeresa în mai mare 
măsură pe remizieri și de a exer
cita totodată un control în intere
sul consumatorilor ? Comerțul 
rezolvat probleme complicate ; 
greu de crezut că se află acum 
fața unor piedici de netrecut.

Ne-am interesat și de ce nu 
găsesc la chioșcurile de răcoritoare 
ape minerale. Ni s-a răspuns că apa 
minerală se livrează numai în am
balaje mari și, ca atare, se ridică 
problema depozitării. Dar de ce nu 
se îmbuteliază ape minerale și în 
sticle mici ? De altfel, nu numai 
ambalarea apei minerale, ci și a al
tor băuturi ar trebui simțitor mo
dernizată. N-ar trebui să constituie 
un secret nici pentru industria ali
mentară, nici pentru comerț faptul 
că în alte țări se folosesc pahare 
din hîrtie cerată sau pungi din 
plastic ermetic închise, care sînt nu 
numai igienice și ușor de manevrat, 
ci și mai ieftine decît sticla. Ca să 
nu mai spunem că lădițele cu ase
menea pernițe de plastic ar ocupa 
un spațiu mult mai mic.
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In stațiunea balneoclimaterică Slănlc Moldova
Foto : Gh. Vințilă
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Cei aflați azi ca vlrstă 
25 și 45 de ani, deci in 
putere creatoare, au avut i 
trate directă și continuă 
desfășurarea febrilă și cuprin
zătoare a evenimentelor istori
ce de construcție socialistă. O 
generație care, pășind pragul 
de eră nouă, și-a trăit și iși tră
iește lucid și intens tinerețea 
tntr-un prezent ce n-are răga
zul să se împartă in momente 
trecute și viitoare, totul desiă- 
șurindu-se organic și intr-un 
ritm impetuos, memoria trează 
a construcțiilor edificate, pre
cum și visul îndrăzneț de a le 
Împlini pe cele plănuite deve
nind virtuți permanente ale con
științei active cotidiene. Aceas
tă generație și-a transformat 
entuziasmul juvenil de început 
Intr-un entuziasm de substanță, 
dorința de progres continuu ți- 
nind de o necesitate interi
oară, în plin proces de muncă 
și de consttucț ie dovedindu-se 
crăători și depășindu-și neîntre
rupt telurile propuse. Realismul 
sever le caracterizează deopo
trivă meditația asupra con
strucțiilor infăptuite și asupra 
cerințelor mereu noi in reali
zarea perspectivelor îndrăznețe 
de mare cuprindere.

Trăsătura e generală pentru 
profilul omului de astăzi, do
vedindu-se pregnantă la aceas
tă generație a „deceniilor so
cialiste", generație aflată în 
plină desfășurare a capacități
lor și talentelor. Fiecare caută 
să fie deopotrivă om de mun
că și om de carte. Au învățat 
și învață de la o construcție la 
alta, potrivindu-și studiul și bi
blioteca cu exigențele moderne 
ale realizărilor viitoare, tn pro
iectele de Directive ale Con
gresului partidului le-au fost 
prevăzute atit drepturile mari 
de participant! la istoria crea
țiilor socialiste de miine, cit șl 
condiții de învățătură, de ca
lificare și perfecționare conti
nuă a capacităților.

tmi amintesc de mărturisirea 
unui inginer de 39 de ani, pe 
care cel ce semnează aceste 
rinduri l-a tntllnit deseori tn 
drumurile sale de reporter; în 
1950 la primele construcții 
cartierele noi bucureștene, 
1952 la termocentrala de 
Doicești, între 1957—1959 
șantierele litoralului. In I960 la 
construcția combinatului chi
mic Govora. în 1962 la Brazi, in 
1964 la Complexul uzinelor de 
la Ișalnița-, datele sînt incom
plete, biografia sa, după cile 
știm, e legată și de evenimen
tele Oneștilor și de cele ale 
construcțiilor din Piața Palatu
lui. în prezent inginerul aflin- 
du-se la lucrările combinatului 
siderurgic din Galați. El mărtu
risea că face parte din „gene
rația anonimă", ceea ce dove
dește modestia cu care atiți oa
meni de astăzi iși privesc 
severi de lucru petrecuți 
tr-o neobosită și fertilă 
pundere, acolo unde i-au 
mat cerințele construcției, 
meni care au făcut 
jurul României socialiste con- 
struind-o. Si, dacă iși spun „a- 
nonimi". ferindu-se de laudă 
zgomotoasă, personalitatea lor 
distinctă, viguroasă, nu poale 
trece nicidecum neobservată. 
Inginerul, provenit dintr-o școa
lă profesională, dintr-o zonă 
directă de muncă, iși descope
rise. prin practica îndelungată 
și mereu proaspătă a profesiei, 
o înclinație deosebită pentru 
datele noi ale științei care pri
veau ramura sa de lucru, ceea 
ce-l făcuse permanent preocu
pat de soluții îndrăznețe. Sem
nul că activitatea sa directă s-a 
armonizat cu calitatea sa de 
ginditor al construcțiilor n a 
lntirziat să se arate — numele 
său a fost înscris alături de nu
mele unor prestigioși cercetă
tori in domeniul rezolvărilor 
moderne ale prefabricatelor.
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Noua și frumoasa casă de cultu
ră a Sindicatelor din orașul Bacău 
a găzduit în zilele de 11 și 12 iu
nie lucrările Conferinței organiza
ției regionale de partid. Reflectînd 
puternicul atașament față de po
litica înțeleaptă a partidului nos
tru, conferința a subliniat caracte
rul profund realist și mobilizator 
al proiectelor de Directive, măreț 
program de înflorire a patriei so
cialiste. Din cuvîntul participanți- 
lor s-au desprins limpede bucuria 
și încrederea cu care oamenii mun
cii din regiune, ca și întregul popor, 
au primit proiectele de Directive, 
hotărîrea lor de a înfăptui sarci
nile de cinste ce le revin. Totodată, 
conferința a exprimat totala ade
ziune a comuniștilor din regiunea 
Bacău față de proiectul Statutului 
Partidului Comunist Român. Vor
bitorii — muncitori, ingineri, teh
nicieni, țărani cooperatori, activiști 
de partid și de stat, oameni de cul
tură —, au analizat cu competență 
și răspundere activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile de 
partid în domeniul economiei, 
științei și culturii, au făcut nume
roase propuneri, menite să ducă la 
îmbunătățirea muncii în toate sec
toarele de activitate.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Gheorghe Roșu, prim-se- 
cretar al comitetului regional de 
partid, a subliniat faptul că în bo
gatul bilanț al realizărilor din anii 
șesenalului de pe întreg cuprinsul 
patriei se înscriu și marile pre
faceri înnoitoare din regiunea Ba
cău, căreia i se deschid noi și lu
minoase perspective în viitorul 
plan cincinal. Datorită înfăptuirii 
consecvente a politicii partidului 
de industrializare socialistă, de ri
dicare a tuturor regiunilor țării la 
o viață economică înfloritoare și 
regiunea Bacău — care în tre
cut a fost una din cele mai înapo
iate — cunoaște o puternică dez
voltare. De-a lungul Bistriței se 
înșiră salba de hidrocentrale a că
ror energie se revarsă în albia 
sistemului energetic național. Pen
tru valorificarea superioară a re
surselor naturale ale țării s-au 
înălțat „cetățile chimiei" din Bor- 
zești și Piatra Neamț ; se bucură 
de o impetuoasă dezvoltare indus
tria „aurului negru" datorită mo
dernelor rafinării din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Dăr- 
mănești. Lemnul, această mare 
bogăție a regiunii, își sporește va
loarea, în cadrul complexului de 
industrializare a lemnului de la 
Comănești și al Combinatului din 
Bacău. Pe harta regiunii au apă
rut în această perioadă și alte fa
brici, uzine și secții noi, cu pondere 
însemnată în economie.

Producția globală industrială a 
regiunii a crescut în anii șesenalu
lui de peste 2,5 ori, cu un ritm me
diu anual de 16,8 la sută. Ca rezul
tat al întrecerii socialiste pentru în
deplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în cinstea 
Congresului, dezla începutul anului 
1964 și pînă în prezent s-au dat 
peste plan 7 200 tone țiței, 14 700 
tone cărbune, 6 900 tone țevi, 4 000 
tone celuloză, 14 400 m c cherestea, 
importante cantități de produse 
chimice, textile, alimentare.

Punînd în lumină toate aceste 
succese, în care se oglindește și 
munca rodnică a organelor și orga
nizațiilor de partid, darea de seamă 
a arătat că în întreprinderile din 
regiune există încă destule rezerve 
pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor. 
Totodată, darea de seamă a subli
niat că prevederile proiectelor de 
Directive pun în fața organelor și 
organizațiilor de partid, a oameni
lor muncii, sarcini mobilizatoare, 
pentru îndeplinirea cărora se cere 
o muncă perseverentă, însuflețită, 
ridicarea capacității de organizare 
și mobilizare a maselor.

După cum se știe, chimia este 
astăzi ramura principală a indus- 
tiîei regiunii. Era și firesc deci ca 
în cadrul dezbaterilor conferinței 
să se acorde o atenție deosebită 
industriei chimice, perspectivelor 
pe care le are potrivit proiectelor 
de Directive. Este semnificativ pen
tru dezvoltarea chimiei faptul că, 
prin construirea unor mari combi
nate, anul trecut întreprinderile din 
regiune au realizat peste jumătate 
din producția de îngrășăminte azo- 
toase a țării și aproape întreaga 
cantitate de fibre și fire sintetice 
și de cauciuc sintetic.

In cuvîntul său, tovarășul Sava 
Costache, director general al 
Combinatului chimic Borzești, re-' 
ferindu-se la faptul că în 1965 vor 
intra în producție noi capacități, a 
subliniat preocuparea colectivului 
de aici de a spori eficiența economi
că a investițiilor prin intrarea în 
funcțiune la termen a obiective
lor și atingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați.

La Piatra Neam] s-a ridicat una din principalele unități ale industriei chimice : Combinatul de îngrășăminte azotoase Foto : Gh. Vințilă

Conferința organizației

regionale de partid Bacău
Combinatului îi revine sarcina 

prin proiectul de Directive de a 
lărgi gama sortimentelor de anti- 
dăunători necesare agriculturii, 
creșterea producției de solvenți 
organici, produși clorurați, mărirea 
varietății sortimentelor de policlo- 
rură de vinii de calitate supe
rioară.

— Raportăm conferinței regio
nale de partid că Trustul nostru a 
realizat în anul 1964 cei mai mare 
volum de foraj de la înființarea 
lui, obținînd cea mai mare pro
ductivitate și cel mai scăzut timp 
neproductiv. Economiile la prețul 
de cost s-au cifrat la 5 300 000 lei, 
a spus tovarășul Traian Murariu, 
directorul trustului de foraj Moi- 
nești. Deși rezultatele obținute sint 
importante, in cadrul unităților 
trustului s-au înregistrat lipsuri 
în domeniul aplicării tehnologiei 
înaintate, al îndrumării și contro
lului, ceea ce a dus uneori la ava
rii. La acestea a contribuit și cali
tatea mai slabă a unor materiale : 
burlane, prăjini de foraj și sape 
cu role. Vorbitorul a propus ca 
unitățile producătoare de utilaj 
petrolier să dea o mai mare aten
ție calității, relevînd totodată că 
sarcina stabilită în proiectul de 
Directive privind îmbunătățirea 
calității și durabilității în exploa
tare a sapelor cu role deschide noi 
perspective în îmbunătățirea cali
tativă a activității de foraj. Tot
odată, vorbitorul a propus să se 
asigure fabricarea în cantități spo
rite a pieselor de schimb necesare 
instalațiilor de foraj și autocami
oanelor.

Tovarășul Nicolae Dragașon, se
cretar al Comitetului de partid al 
Uzinei de fibre sintetice Săvinești, 
referindu-se la eforturile îndrep
tate în direcția cunoașterii și stă- 
pînirii utilajelor moderne și legat 
de aceasta a ridicării calificării 
muncitorilor, a propus să se stu
dieze posibilitatea de a se prelungi 
cursurile de ridicare a calificării 
muncitorilor și de specializare a 
maiștrilor pe o perioadă mai mare, 
de 4 ani. Pentru ca un număr mai 
mare de muncitori să poată urma 
cursurile serale ale școlilor medii 
ar fi util să crească numărul locu
rilor și al claselor la aceste 
cursuri.

în lumina prevederilor proiec
tului de Directive, în cadrul con
ferinței a fost viu dezbătută pro
blema calității produselor, obiec
tiv esențial al întregii activități 
economice.

Tovarășul Radu Manoliu, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Roman, s-a ocupat înde
aproape de realizarea la un înalt 
nivel calitativ a mașinilor-unelte 
de către întreprinderea mecanică 
și Uzina de țevi din oraș. în a- 
ceastă direcție, comitetul orășenesc 
a analizat în repetate rînduri ac
tivitatea organizațiilor de partid, a 
conducerilor întreprinderilor res
pective, stadiul asimilării de noi 
produse, orientîndu-le să stabi
lească măsuri concrete pentru 
remedierea deficiențelor atît din 
sectorul de concepție cît și pe 
fazele de execuție. Drept urma
re mașinile-unelte fabricate în 
întreprinderea mecanică, produ
sele asimilate de Uzina de 
țevi au corespuns într-o mă
sură tot mai mare exigențelor spo
rite privind calitatea. întrucît în 
regiune există două mari combi
nate de industrializare a lemnului, 
vorbitorul a propus ca la unul din 
aceste combinate să se organizeze 
un stand, la care să se facă pro
bele tehnologice ale mașinilor fa
bricate la Roman.

In cuvîntul său, tov. loan Ichim, 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc Bacău al P.M.R., s-a referit 
la preocuparea organizațiilor de 
partid pentru extinderea metode
lor înaintate în scopul îmbunătă
țirii calității construcțiilor indus
triale. In continuare, vorbitorul a 
arătat că întrucît unele STAS-uri 
sînt depășite de viață, au „îmbă- 
trînit", este necesară elaborarea 
mai operativă a altor STAS-uri, 
care să corespundă exigențelor.

Un loc important în cadrul lu
crărilor conferinței l-au ocupat 
problemele agriculturii, dezbaterea 
sarcinilor trasate în acest domeniu 
de proiectele de Directive. Refe
rindu-se la succesele dobîndite de 
țăranii cooperatori, de lucră
torii din G.A.S. și S.M.T., tova
rășii Săndulache Partenie, secreta
rul Comitetului de partid al coope
rativei agricole Păunești, Constan
tin Timirgaziu, directorul stațiunii 
experimentale agricole Secueni, și 
alți delegați la conferință au a- 
rătat că numai în anul 1964 s-au 
investit în agricultura regiunii Ba
cău peste 106 milioane lei ; pe o- 
goarele regiunii lucrează în pre
zent 2 650 tractoare, 900 combine, 
2 150 semănători mecanice și alte 
mașini agricole. Cei peste 300 spe
cialiști cu studii superioare, pre
cum și alte cadre tehnice care lu

crează în cooperativele agricole, îșl 
aduc contribuția la sporirea pro
ducției vegetale și animale.

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Maftei, președintele cooperativei 
agricole de producție din Țibucani, 
a vorbit despre succesele obținute 
în sporirea producției agricole și 
în dezvoltarea proprietății obștești 
a cooperativei, care are astăzi un 
fond de bază de peste 10 milioane 
lei. El a subliniat că recen
ta Hotărîre a Comitetului Cen
tral și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea regimului 
de valorificare a produselor vege
tale și animale reprezintă un sti
mulent puternic pentru creșterea 
producției agricole, vegetale și a- 
nimale, contribuind la ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii și 
îmbunătățirea aprovizionării ora
șelor cu produse agroalimentare. 
Vorbitorul a arătat că rolul hotă- 
rîtor în întărirea economică a 
cooperativelor agricole de produc
ție, în sporirea veniturilor, îl au 
eforturile țăranilor cooperatori 
pentru folosirea judicioasă a pă- 
mîntului, a tuturor resurselor, bu
na organizare a muncii, creșterea 
răspunderii personale a fiecărui ță
ran cooperator în lupta pentru 
producții sporite.

Ion Asaftei, inginerul cooperati
vei agricole Nicolae Bălcescu, fă- 
cînd bilanțul realizărilor coopera
tivei, s-a referit la o problemă im
portantă pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a cooperative
lor agricole și anume la justa fo
losire a zilelor-muncă. Consumul

Cuvîntarea tovarășului Leonte Răutu
Relevînd semnificația deosebită 

a conferinței regionale, tovarășul 
Leonte Răutu a arătat că a- 
bțjrdarea științifică a probleme
lor construirii noii orînduiri, 
realismul întemeiat pe studiul a- 
profundat al experienței practice, 
unite cu dinamismul, cu îndrăz
neala revoluționară, cu o largă vi
ziune de perspectivă, sînt trăsături 
proprii activității partidului nos
tru. Aceste trăsături caracterizează 
și documentele elaborate în vede
rea Congresului — proiectele de 
Directive și proiectul de statut.

După ce a trecut în revistă suc
cesele remarcabile dobîndite de 
poporul nostru în toate domeniile 
de activitate, vorbitorul a arătat 
că aceste succese sînt rodul mun
cii pline de avînt a poporului 
nostru, rodul politicii Partidului 
Muncitoresc Român, care în în
treaga sa activitate se călăuzește 
după învățătura marxist-leninistă, 
aplicînd-o în mod creator, potrivit 
condițiilor țării noastre. Aceasta 
este o misiune extrem de com
plexă, dacă nu vrei să te limitezi 
la o aplicare școlărească a unor 
teze învățate pe de rost, la căuta
rea în operele clasicilor marxism- 
leninismului a unor soluții de-a 
gata, valabile pentru toate situa
țiile. Este nevoie de o acțiune 
creatoare de sine stătătoare, de 
luarea în considerare a unui mare 
număr de factori, pentru ca în spi
ritul adevărurilor generale, funda
mentale ale marxismului să gă
sești căile, formele concrete, solu
țiile cele mai adecvate pentru mer
sul înainte al construcției socialis
mului. Acest lucru l-a făcut și îl 
face partidul nostru. Partidul s-a 
achitat cu cinste de sarcina de a 
elabora soluțiile cele mai juste, 
cele mai raționale în vederea dez
voltării țării pe drumul socialismu
lui, a chezășuit prin politica sa suc
cesele strălucite obținute de popor, 
dovedindu-se la înălțimea misiunii 
de forță politică conducătoare a 
societății noastre.

Vorbitorul a arătat în continua
re că o expresie a politicii parti
dului de dezvoltare a forțelor de 
producție în întreaga țară, de in
dustrializare socialistă a țării, este 
creșterea puternică în anii șese
nalului a potențialului industrial 
al regiunii Bacău. Aceasta face să 
sporească și mai mult răspunderea 
organizațiilor de partid, a conduce
rilor întreprinderilor, a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor din 
regiune, chemați să aducă o contri
buție de seamă la înfăptuirea preve
derilor din proiectele de Directive.

Referindu-se la îmbunătățirea 
calității produselor — problemă 
care a fost dezbătută pe larg în 
cadrul conferinței — vorbitorul a 
arătat că pe lîngă succesele care 
au fost obținute, în această direc
ție se manifestă încă la unele în
treprinderi lipsuri pricinuite mai 
ales de nerespectarea tehnologiei 
de fabricație, insuficienta preocu
pare pentru ridicarea calificării 
cadrelor, pentru organizarea con- 

redus de zile muncă pe unitate de 
suprafață se datorește în primul 
rînd analizei necesității și actuali
tății fiecărei lucrări, ținerii unei 
evidențe corecte și la zi. Pornind de 
la sarcinile puse de proiectul de Di
rective în fața unităților agricole, 
vorbitorul a propus ca industria 
constructoare de mașini să urgen
teze fabricarea mașinilor necesare 
extinderii mecanizării lucrărilor a- 
gricole în zonele de deal.

Vorbind despre necesitatea răs- 
pîndirii experienței înaintate a uni
tăților agricole fruntașe și despre 
importanța ce o are folosi
rea chibzuită, rațională a fon
dului funciar, tovarășul Silviu 
Strasser, președintele Consi
liului agricol raional Bacău, a 
arătat: Aproape jumătate din 
suprafața raionului nostru este si
tuată în zona de dealuri erodate și 
supuse erodării. Una din preocu
pările noastre permanente este de 
a găsi soluțiile cele mai bune pen
tru extinderea mecanizării pe a- 
ceste terenuri, problemă căreia 
proiectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R. îi a- 
cordă o deosebită atenție. Prin 
dezvoltarea producției de tractoa
re de tipuri și puteri diferite se 
va crea posibilitatea extinderii 
mecanizării agriculturii și în zo
nele de dealuri. Deoarece în uni
tățile din zona de deal producțiile 
sînt mai mici decît în cele din 
zona de șes, propun ca tariful de 
plată a muncilor S.M.T. să fie 
aplicat diferențiat.

Mulți vorbitori s-au referit în 

trolului de calitate. E pozitiv fap
tul că vorbitorii au abordat în 
mod deschis deficiențele existente, 
împărtășindu-ne măsurile luate 
pentru înlăturarea lor.

Se impune, de asemenea, spori
rea eforturilor pentru îndeplinirea 
unui indicator de bază al planu
lui — reducerea prețului de cost, 
una din principalele surse ale 
creșterii mijloacelor de finanțare 
pentru dezvoltarea susținută a 
economiei naționale. Aceasta pre
supune gospodărirea cu maximum 
de eficiență a mijloacelor puse la 
dispoziție de stat, valorificarea mai 
completă a materiilor prime și ma
terialelor, reducerea cheltuielilor 
neproductive.

Subliniind seriozitatea și compe
tența cu care au fost abordate in 
conferință problemele legate de 
ridicarea calificării muncitorilor, 
vorbitorul a arătat că problema o 
cu atît mai importantă, cu cît în- 
vățămîntul profesional acoperă 
doar parțial nevoile industriei 
noastre în plin avînt, marea masă 
a muncitorilor însușindu-și mese
ria în timpul procesului de pro
ducție. Este necesar să existe o 
mai mare preocupare pentru pre
gătirea cadrelor medii, dat fiind 
rolul pe care-1 au în bunul mers 
al procesului de producție. De 
justa rezolvare a acestei chestiuni 
depinde într-o bună măsură și so
luționarea unei alte probleme care 
s-a ridicat în conferință, și anume 
mai justa fojosire a cadrelor teh- 
nico-inginerești, crearea condițiilor 
îneît acestea să-și poată concentra 
eforturile în special în domeniul 
organizării procesului de produc
ție, al activității de concepție, să 
fie eliberați de o serie de preocu
pări care nu le sînt proprii. Con
siliul regional al sindicatelor, co
mitetele sindicatelor sînt datoare 
să acorde o mai mare atenție co
misiilor de ingineri și tehnicieni, 
ținînd seama de importanța pe 
care o are creșterea continuă a ni
velului profesional al acestora.

După ce s-a ocupat de prevede
rile importante din proiectul de Di
rective în domeniul agriculturii, to
varășul Leonte Răutu a arătat 
că în agricultura regiunii Bacău 
s-au obținut realizări însemnate ; 
ele oglindesc justețea aprecierii 
partidului nostru cu privire la ma
rile rezerve încă nepuse în valoa
re pe care le posedă agricultura. 
Vorbitorul a insistat în mod deo
sebit asupra lucrărilor de valori
ficare a fondului funciar, arătînd 
că deși în regiune s-au realizat o 
serie de acțiuni pozitive în această 
direcție, rezultatele sînt sub posibi
litățile existente. Profilul regiunii, 
caracterizat prin marea întindere 
a terenurilor în pantă, erodate sau 
supuse eroziunii, impune o preo
cupare deosebită din partea orga
nelor de partid, a consiliilor agri
cole pentru lucrările de îmbunătă
țiri funciare, combaterea oricăror 
tendințe de risipă a fondului fun
ciar, de scoatere a terenurilor ara
bile din circuitul agricol. 

cadrul conferinței la succesele din 
domeniul culturii și artei, dezvol
tarea învățămîntului, grija pentru 
sănătatea oamenilor muncii, subli
niind că ridicarea continuă a ni
velului de trai material și cultural 
este obiectivul fundamental al poli
ticii partidului nostru.

In cuvîntul său, Radu Cîrneci, 
redactor șef al revistei de cultură 
„Ateneu", a arătat: Generația noa
stră trăiește o epocă măreață, de 
schimbare a lumii vechi într-una 
nouă, frumoasă, generoasă. Este de 
datoria noastră, a intelectualilor, 
să ne aducem contribuția la desă- 
vîrșirea acestei transformări. Cu
vîntul calitate va trebui mai mult 
decît pînă acum să încununeze și 
poezia și spectacolul, și analiza de 
laborator, și lecția predată de la 
catedră. Pe această linie a grijii 
partidului față de dezvoltarea 
științei și culturii românești sînt 
vii în mintea noastră impresiile de 
la întîlnirile dintre conducătorii 
partidului nostru cu oamenii de 
știință, cultură și artă. Aceste în- 
tîlniri au avut darul de a stimula 
creația. Este o datorie sfîntă a fie
cărui scriitor, artist plastic, com
pozitor sau arhitect de a fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru în
florirea culturii și artei.

Emoționant a fost cuvîntul rostit 
de tovarășul Ioan Lascăr, care a 
intrat în rîndurile partidului în 
primii ani ai existenței acestuia. El 
a arătat că proiectul noului Statut 
oglindește creșterea rolului condu
cător și organizator al partidului. 
Aprob din toată inima hotărîrea

In continuarea expunerii, tova
rășul Leonte Răutu s-a referit la 
Proiectul de Statut al Partidului 
Comunist Român, document de 
uriașă însemnătate principială, sin
tetizare a experienței partidului 
nostru, exemplu de abordare crea
toare a învățăturii marxist-leni- 
niste despre partidul de tip nou, 
revoluționar. E de înțeles emoția 
cu care toți cei care au luat cuvîn
tul — de la tovarăși care au in
trat în partid încă din primii ani 
ai creării sale, și pînă la membrii 
de partid intrați de curînd în rîn
durile sale — au vorbit despre 
propunerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea de Partidul Co
munist Român. Propunerea cores
punde etapei actuale de desăvîrșire 
a construcției socialiste și țelului 
final al partidului — construirea 
societății comuniste. Ea este tot
odată legată de tradiția glorioasă 
a luptei eroice a P.C.R. pentru 
cauza celor ce muncesc.

Făcînd o largă trecere în revistă 
a prevederilor proiectului de Statut, 
vorbitorul a subliniat importanța 
desființării stagiului de candidat, 
corespunzătoare actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre și a 
partidului. Creșterea exigenței față 
de calitatea de membru de partid 
— a spus tovarășul Leonte Răutu — 
se exprimă nu numai în prevederile 
din proiectul de Statut cu privire la 
primirea în partid, dar și în cele 
care definesc îndatoririle membri
lor de partid. Este necesar să fie 
sporită preocuparea pentru ridica
rea conștiinței și educarea morală 
a membrilor de partid. Oprindu-se 
asupra educării tineretului, carac
terizată de proiectul de Statut ca „o 
sarcină de mare răspundere a în
tregului nostru partid", vorbitorul 
a arătat că organele și organizațiile 
de partid trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre educarea tineretului în 
spiritul dragostei de muncă, tradi
țiilor de luptă ale clasei muncitoare 
și poporului, devotamentului față 
de partid și patria socialistă, în 
spiritul prieteniei între popoare.

Și în domeniul muncii ideolo
gice — a arătat vorbitorul — par
tidul nostru a obținut mari succe
se, atît în ce privește nivelul și 
conținutul acestei activități, cît și 
sfera ei de cuprindere. Învățămîn- 
tul de partid este denumit pe bună 
dreptate universitatea marxist-le
ninistă a milioanelor de oameni. 
Vorbitorul a stăruit asupra grijii 
deosebite pe care trebuie să o ma
nifeste organele de partid pentru 
eficiența muncii de propagandă, 
criticînd tendința care se mai ma
nifestă de a despărți în mod ar
tificial propaganda de partid de 
sarcinile concrete care stau în fața 
organizațiilor de partid.

Referindu-se la recentele întîl- 
niri ale conducerii de partid și de 
stat cu oamenii de știință și cul
tură, la ecoul larg al acestora în 
rîndul tuturor oamenilor de știin
ță și cultură, al întregului popor, 
vorbitorul a spus : Tradițiile îna
intate ale culturii naționale sînt 

Plenarei C.C. al P.M.R. de a se su
pune Congresului propunerea ca 
partidul să poarte denumirea de 
Partidul Comunist Român. Aceas
ta este o denumire scumpă celor 
ce muncesc : ea evocă anii eroice
lor bătălii revoluționare conduse 
de partid pentru interesele vitale 
ale poporului, corespunzînd în a- 
celași timp etapei actuale de de
săvîrșire a construcției socialiste și 
țelului final al partidului — con
struirea societății comuniste.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R.

*

Au fost aleși apoi membrii nou
lui comitet regional, ai comisiei de 
revizie și delegații la cel de-al 
IV-lea Congres al partidului. în 
prima sa ședință plenară, comite
tul regional a reales în funcția de 
prim-secretar pe tovarășul Gheor
ghe Roșu, membru al C.C. al 
P.M.R.

Conferința organizației regionale 
de partid a adoptat, într-o atmos
feră de puternică însuflețire, tex
tul unei telegrame adresate C.C. al 
P.M.R., în care se exprimă hotă
rîrea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din regiunea Ba
cău de a munci neobosit pentru 
traducerea în viață a prevederilor 
proiectelor de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R.

Ion MARGINEANU 
Gheorghe BALTA

una din cele mai de preț comori pe 
care le posedă un popor. De aceea 
partidul manifestă o mare aten
ție pentru valorificarea acestei 
moșteniri bogate. Organic unită de 
această preocupare este aceea pen
tru crearea celor mai propice con
diții materiale, a celui mai pro
pice climat, pentru ca oame
nii de artă să făurească o- 
pere demne de a intra în te
zaurul culturii socialiste, mărturii 
ale timpului nostru, ale luptei și 
idealurilor noastre, opere care prin 
mijloacele specifice artei să slu
jească formarea conștiinței socia
liste, opere după care generațiile 
ce vor veni să poată reconstitui 
profilul spiritual al epocii noastre.

In continuare, tovarășul Leonte 
Răutu s-a ocupat de poziția inter
națională a țării noastre, arătînd că 
în politica externă R. P. Română 
pornește de la faptul că în lume 
continuă procesul istoric de crește
re a forțelor mondiale ale socialis
mului, progresului și păcii. Incer- 
cînd să oprească în loc acest proces, 
imperialismul recurge la interven
ții armate, represiuni colonialiste, 
imixtiuni brutale în treburile altor 
state. O deosebită primejdie pen
tru pacea lumii o constituie inter
venția Statelor Unite în Vietnam, 
expresie a liniei celor mai agresive 
cercuri imperialiste. Această linie 
este condamnată de popoare, ea 
duce la izolarea promotorilor ei. Nu 
ne este însă permisă o atitudine 
inertă, pasivă. Se cere întărirea vi
gilenței popoarelor, acțiunea unită 
a tuturor forțelor păcii.

Așezînd la baza relațiilor sale in
ternaționale respectarea principii
lor suveranității și independenței 
popoarelor, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile lor in
terne, avantajului reciproc, R. P. 
Română dezvoltă prietenia și a- 
lianța frățească cu celelalte țări 
socialiste, alianță care constituie 
baza de neclintit a politicii sale 
externe. Partidul nostru, R. P. Ro
mână militează neobosit pentru u- 
nitatea țărilor socialiste, pentru 
coeziunea mișcării comuniste inter
naționale, sub steagul marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar. In același timp, țara noa
stră înfăptuiește o politică de lăr
gire a relațiilor cu toate statele, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme social- 
politice diferite.

Dați-mi voie — a spus în în
cheiere vorbitorul — să transmit 
delegaților la Conferință și prin ei 
tuturor comuniștilor din regiunea 
Bacău salutul frățesc al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., al primu
lui secretar al C. C., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Avem un par
tid minunat, călit în lupte, înar
mat cu o linie politică a cărei jus
tețe a verificat-o însăși viața, 
strîns unit în jurul conducerii sale 
încercate, urmat cu însuflețire și 
nemărginită încredere de întregul 
popor. Este o mare fericire și o 
mare bucurie, tovarăși, să fii 
membru al unui astfel de partid.

T £ fi T R£

Sala Palatului R. P. Române : 
Baletul modern din Pecs (R. P. 
Ungară — orele 20). Teatrul de o- 
peră și balet : Tosca (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche (orele 10,30), 
Țara surîsului (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : Oameni și șoa
reci (orele 10), Maria Stuart (o- 
rele 20), (sala Studio) : Mașina de 
scris (orele 20). Teatrul de Come
die : Fizicienii (orele 10,30 și orele 
20), (la Teatrul de vară din par
cul Nicolae Bălcescu) : Somno
roasa aventură (orele 20,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): Ninge la Ecuator (spectacol 
prezentat de Teatrul Muncitoresc 1 
C.F.R. — orele 20), (sala Studio ff 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Zo / ' 
(spectacol prezentat de Teatru ' 
de stat din Ploiești — orele 20). 4
Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Hipnoza (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o pă
pușă (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R. (la teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : Mușcata din 
fereastră (orele 20). Teatrul ..Bar
bu Delavrancea" (Sos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Amphitrion 38 (o- 
rele 20) Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase'* (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 
20), (Grădina Boema) : Veselie la 
174 (orele 20). Circul de stat : AKo, 
ici Paris ! (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE

Fiul căpitanului Blood — cine
mascop : Republica (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 (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20,30). Laleaua 
neagră — film pentru ecran pa
noramic : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Femeia necunoscută :
Luceafărul (8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15), Grivița 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Codin : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Winnetou
— cinemascop : București (9,30; 
11,45; 14; 16.45; 19; 21,15), Arenele 
Libertății (Parcul Libertății — o- 
rele 20.15) Feroviar (completare 
Smulse din împărăția sării — 
9.45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,30), To
mis (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 : Capitol (8,45; 11,15; 
13.45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină 
orele 20,15), Grădina cinematograf 
„Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Române" (Piața 
Scînteii — orele 20,15), Excelsior 
(10; 12,30; 16,15; 18,45; 21,15). Au
rora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Floreasca (10.30; 15,30; 18;
20,30).  Hochc4știi — cinemascop : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). 
Joe limonadă — cinemascop : Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30;
20.45) . Arena circului : Lumina 
(completare Șapte secole mai tîr- 
ziu — 10; 12- 14; 16; 18,15; 20,30). 
Doi băieți ca pîinea caldă : Union 
(completare Drumurile celui de-al 
cincilea continent — 11; 16; 18,15:
20.30) . Program pentru copii : Doi
na (10; 11,15: 12,30). Bine ați venit ! 
Baletul negru din Senegal : Doina 
(13,45; 16; 18,15; 20,30) Animalele 
(completare Smulse din împărăția 
sării) : Timpuri Noi (9- 11; 13; 15; 
17; 19: 21). Neamul Șoimăreștilor
— cinemascop (ambele serii) —
completare Șopîrle- Giulești (10,30; 
16; 10) Modern (10; 13- 16,15: 19,45). 
Hanka : Cultural (15,30: 18: 20.30). 
Spre culmi ; înfrățirea între po
poare (11,30; 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 gradină 
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; la 
grădină orele «0.15), Flacăra (14,15; 
16,30; 18,45; 21) Spărgătorul — ci
nemascop (completare Pionieria 
nr. 3/1965) • Unirea (11: 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 rege
lui — orele 20,30). Nuntă cu peri
peții : 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) . Regina cîntecelor : Munca
(10,30: 14: 16,15; 18.30; 20.45). Elena 
din Troia — cinemascop : Grădi
na „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20,30). Alerg după o 
stea : Popular (11,30; 16: 13,15;
20.30) . Fernand cow-boy (comple
tare Comori de artă românească): 
Arta (10: 12.15: 15.30: 17.45; 20: la 
grădină orele 20,30), Progresul 
(11,30; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Uci
gașii de femei : Crîngași (16; 18,15;
20,30).  Merii sălbatici (completare 
Celule amețite) : Viitorul’ (16; 
18,15; 20,30). Scaramouche — cine
mascop : Colentina (12; 15; 17; 19; 
21; la grădină rulează Fata în do
liu — orele 20.30), Ferentari (com
pletare Pionieria nr. 3/1965 — 10: 
12,15; 16- 18,15: 20,30). Veselie la 
Acapulco (completare Artiști a- 
matori) : Volga (9.45: 12: 14.15:
16.30: 18.45; 21). Divorț italian : Ra
hova (10.30; 16; 18,15; la grădină 
orele 20.30).

TELEVIIIUN

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Rețeta 
gospodinei 9,30 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. Fil
mul „Robinson Crusoe". 11,00 — 
Emisiune pentiu sate. 15.45 — Du
minica sportivă. Fotbal. Transmi
siunea întîlnirilor dintre echipele 
Progresul—Știința Cluj și Steaua— 
C.S.M.S. Iași. în cadrul emisiunii 
își dau concursul : Doina Hoan- 
drea Ionel Miron, Alexandru Jula, 
Radu Zaharescu și o formație in
strumentală condusă de Gelu So- 
lomonescu. 19,30 — Jurnalul tele
viziunii. 19.40 — Cuvîntul genera- 
lului-maior Gheorghe Gherghina 
cu prilejul Zilei Aviației a R. P. 
Române. 19,50 — Serbări școlare. 
20,15 — Aventurile lui Robin Hood 
(XXVII) : întemnițatul. 20.40 —
D-ale moftangiilor. 21,55 — Filmul 
documentar „Galați — un nou o- 
raș al oțelului". 22,10 — Concert 
de estradă. 23,10 — Buletin de 
știri. 23,20 — Telesport. în înche
iere : buletin meteorologic.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 iunie. In țară : Vreme 
călduroasă și în general frumoa
să. Cerul va fl variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. A- 
verse locale se vor semnala în 
nordul țării. Temperatura aerului 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 și 32 de grade. 
Local mal ridicate. In București : 
Vreme călduroasă și în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil 
mai mult senin noaptea și dimi
neața. Temperatura în creștere.



ZIUA AVIAȚIEI R. P. ROMÂNE
ORDINUL

Ministrului Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Române

Nr. 23
1 Iunie 1965 București

La 20 iunie sărbătorim Ziua aviației Republicii Populare Române 
în condițiile muncii entuziaste a întregului popor pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Român, eveniment de o deosebită însemnă
tate în viața partidului și a țării.

Prin grija permanentă a partidului și guvernului, în anii puterii 
populare, aviația patriei noastre, continuatoarea unor glorioase tra
diții, a cunoscut o continuă dezvoltare, fiind înzestrată cu avioane din 
cele mai moderne.

Conștienți de înalta misiune încredințată — apărarea spațiului 
aerian al Republicii Populare Române — piloții, navigatorii, tehnicienii, 
întregul personal al aviației militare își însușesc zi de zi noi cunoștințe 
de specialitate, își perfecționează pregătirea militară și politică, întă
resc continuu capacitatea de luptă a unităților și subunităților de avia
ție. Alături de toți militarii forțelor noastre armate, aviatorii sînt gata 
să apere cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suve
ranitatea noastră națională și, împreună cu armatele țărilor frățești 
socialiste, cauza păcii și socialismului.

Aviația de transport, utilitară și sanitară aduce o contribuție de 
seamă la îndeplinirea sarcinilor dezvoltării economiei naționale, la 

crotirea sănătății celor ce muncesc. Ridicîndu-și continuu măiestria 
ii arta zborului, piloții și parașutiștii sportivi obțin rezultate de per

formanță la concursurile republicane și reprezintă cu cinste culorile 
patriei noastre la concursurile aviatice internaționale.

Cu prilejul Zilei aviației Republicii Populare Române, felicit per
sonalul aviației militare și civile și-i urez noi și însemnate succese în 
întreaga sa activitate.

Trăiască aviația Republicii Populare Române !
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, conducătorul încercat al 

poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Popu

lară Română !
Ministrul Forțelor Armate ale R. P. Române 

General de armată LEONTIN SĂLAJAN

Misiunea de zbor a fost îndeplinită

CICLISM
PENULTiMA ETAPA A CUPEI UCECOM"
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In legătură cu eternizarea memoriei 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

In baza hotărîril Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române referitoare 
la eternizarea memoriei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comite-

tul executiv al Sfatului popular al 
Capitalei a decis să acorde bule
vardului „6 Martie” denumirea : 
„Bulevardul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” și Pieței Republicii denu
mirea : „Piața Gheorghe Gheor
ghiu-Dej”.

La Uniunea Compozitorilor

DEZBATEREA PROIECTELOR DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI AL IV-LEA AL PARTIDULUI
La sediul Uniunii Compozitorilor 

a avut loc o adunare consacrată 
dezbaterii proiectelor de Directive 
ale Congresului al IV-lea al Par
tidului Muncitoresc Român cu pri
vire la dezvoltarea economiei națio
nale în perioada anilor 1966—1970 
și cu privire la valorificarea sur
selor energetice și electrificarea ță
rii în perioada 1966—1975. Au par
ticipat compozitori, muzicologi, lu
crători ai Uniunii.

Adunarea a fost condusă de Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor. Au luat cuvîntul 
compozitorii Alfred Mendelsohn, 
Domnica Dumitrașcu, Ion Dumi
trescu, George Grigoriu, Matei So
cor, Aurel Stroe, Dumitru Bughici, 
Temistocle Popa, Teodor Bratu, 
Aurel Popa, Vasile Tomescu, mu
zicolog, și Gabriela Gorovei, secre
tarul organizației U.T.M. Vorbito
rii au exprimat aprobarea lor una
nimă față de prevederile proiec
telor de Directive, subliniind în
semnătatea acestor documente 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a economiei și culturii pe dru
mul construcției socialiste în 
patria noastră, pentru ridi
carea nivelului de trai al oameni
lor muncii. Ei au arătat că, o dată cu 
dezvoltarea economiei, culturii, 
științei și artei, o dată cu apariția în 
cîmpul creației muzicale a noi și 
noi talente din diferite generații, 
s-au înmulțit stilurile și s-au diver
sificat mijloacele de expresie artis
tică.

Manifestîndu-și recunoștința 
pentru grija partidului și guvernu
lui față de dezvoltarea artei și cul
turii, vorbitorii au relevat însemnă
tatea îndrumărilor prețioase pe

care partidul le dă oamenilor de 
artă. Ei au arătat că întîlnirea și 
schimbul de păreri cu conducătorii 
de partid și de stat, ideile expri
mate cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., constituie pentru 
compozitori și muzicologi un puter
nic imbold în activitatea artistică, 
creatoare.

Făcîhdu-se ecoul întregii adunări, 
vorbitorii au subliniat sarcinile ce 
le revin de a crea opere de artă 
autentică pe măsura epocii noastre, 
opere care să reprezinte cu cinste 
poporul și realizările sale remarca
bile.

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân, în care se subliniază adeziu
nea totală a oamenilor de artă față 
de politica partidului și hotărîrea 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a reda în operele lor cît mai 
veridic și convingător viața, preo
cupările și lupta poporului nostru, 
exprimînd cît mai plastic în lu
crări muzicale realitatea minunată 
de astăzi, pe care oamenii muncii o 
făuresc cu abnegație și eroism sub 
înțeleaptă conducere a partidului. 
Pătrunși de importanța deosebită a 
acestor documente și de justețea li
niei politice a partidului, se spune 
în telegramă, membrii Uniunii 
Compozitorilor asigură Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român de întregul lor devotament 
pentru cauza socialismului și a 
păcii, de hotărîrea lor neclintită de 
a contribui cu entuziasm la con
tinua înflorire a patriei.

(Agerpres)

ACORD ROMANO - BELGIAN
ASUPRA TRANSPORTULUI 
DE MĂRFURI PE DRUMURI

In urma tratativelor care au avut 
loc la București în zilele de 15 și 
18 iunie a.c., între o delegație ro
mână și una belgiană, s-a parafat 
textul unui acord între R.P. Ro
mână și Belgia asupra transpor
tului de mărfuri pe drumuri efec
tuat cu vehicule comerciale. Acor
dul prevede facilitarea transportu
rilor auto de mărfuri între cele 
două țări, precum și înlesniri în 
ce privește perceperea taxelor 
pentru circulația rutieră pe terito
riul lor.

O „S apt amină 
a dramaturgiei 
românești"

în întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, Co
mitetul de cultură și artă al ora
șului București organizează, între 
19 și 26, iunie, . în sala „Matei 
Millo”,, „Săptămîna dramaturgiei, 
românești”. Teatrele din Capitală 
vor prezenta, din repertoriul lor, 
spectacole cu piese ale autorilor 
români clasici și contemporani.

Destinul
unei generații

(Urmare din pag. I-a)

Să amintim și de o seamă de tineri 
geologi, grupați in jurul unor cerce
tători de Încercată experiență — la 
tel de neobosit! In drumuri de lu-

A

In cîteva rînduri

Neglijarea prașilei 
poate diminua

schimbul de experiență este ră
masă în urmă la întreținerea cul
turilor. Nu prășise decît 25 din cele 
300 ha cu porumb. Dar ce să-i 
faci ? Onoarea de gazdă trebuie 
păstrată...

recolta
(Urmare din pag. I-a)

laDar, de ce în pofida ploilor 
cooperativele agricole din Dragu, 
Haida, Almașu, prășitul este avan
sat ? La Almașu, toți. cooperatorii 
erau pe cîmp. în schimb la vecinii 
din Fildu de Jos, nu cîmpurile, 
ci birourile erau tixite de oameni 
(în frunte cu președintele Vasile 
Cosma). La lucru erau cîțiva. Cul
tivatoarele stăteau. Iar din 258 ha 
cu porumb nu se prășiseră de
cît 88.

— Care e bilanțul muncii meca
nizatorilor —. am întrebat pe tov. 
POP CHIRA VASILE, directorul 
S.M.T. Huedin. Dîrisul îl întreabă la 
rîndu-i pe șeful serviciului de pro
ducție.

— S-au prășit 15 ha. Așa este 
scris în registru — spune șeful ser
viciului.

— Imposibil. Fă o socoteală bă
bească; trebuie să fie mai mult.

Șeful serviciului cade pe gînduri.
— Da, aveți dreptate, trebuie să 

fie vreo 280—300 hectare.
Ni s-au enumerat apoi localită

țile unde se lucrează. Am făcut un 
sondaj la Fildu de Jos și la Hue
din. Mecanizatorii nu lucrau...

Iată că în raionul Huedin nu nu
mai ploile, ci și lipsurile organi
zatorice au dus la rămînerea în 
urmă la întreținerea culturilor. Pe 
ultimul loc în regiunea Cluj la a- 
ceste lucrări se află unitățile a- 
parținînd orașului Cluj. Pînă la 17 
iunie nu se prășise decît 49 la 
sută din suprafața cu porumb, iar 
la cartofi nu se terminase nici 
prașila I. în ziua de 17 iunie con
siliul agricol orășenesc organizase 
un schimb de experiență la coo
perativa agricolă din Florești. 
Chiar unitatea care a găzduit

De ce rămîne

sezonului cald?
(Urmare din pag. I-a)

După cum rezultă din cele de 
mai sus, sectorul „răcoritoarelor” 
nu se află încă Ia nivelul unui co
merț modern și civilizat. Atît în ce 
privește varietatea sortimentelor, 
lansarea de produse noi și publici
tatea in jurul lor, realizarea amba
lajelor potrivite, cit și în organizarea 
desfacerii, organele comerciale și 
Industria producătoare au rămas

Unde sînt atelierele
mobile ?

Tovarășul inginer GH. PENES- 
CU, vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Slatina, spune:

— Deficiențe mari se manifestă 
în activitatea celor trei S.M.T.-uri: 
Movileni, Recea și Vlaici. Este vor
ba de faptul că 20—25 la sută din 
cultivatoare nu sînt folosite, dato
rită defectării cuțitelor, slabei or
ganizări a muncii, indisciplinei, ha 
cooperativa agricolă Dumbrăvița, 
de exemplu, tractoriștii au pierdut 
vremea cit ascuțitul cuțitelor. Ate
lierele mecanice mobile .ale Ș.M.T. 
Vlaici se arată foarte rar la sediul 
brigăzilor de tractoare. Specialiștii 
celor trei S.M.T.-uri vin și ei rar 
prin unități sau trec în goana ma
șinii. Deși sesizat de acest lucru, 
serviciul regional S.M.T. nu a în
treprins nimic pentru remedierea 
lipsurilor.

REGIUNEA SUCEAVA
„Ne dispensăm
de mașini"

Regiunea Suceava este mult ră
masă în urmă cu lucrările de între
ținere a culturilor. Pînă la 18 iu-

nie s-a efectuat prașila I la 
porumb pe 55,8 la sută din supra
față, iar prașila a Il-a pe 50,2 la 
sută la cartofi și 66,5 la sută la 
sfecla de zahăr.

Care sînt cauzele? Tovarășul in
giner SAMOIL BARBĂ, vicepre
ședinte al consiliului agricol re
gional, spune:

— Ploaia, este de vină.
Fără îndoială că ploaia consti

tuie un impediment serios. Dar re
zultatele diferite obținute de la o 
unitate la alta infirmă în parte pă
rerea tovarășului Barbă. Cine trece 
în aceste zile pe tarlalele coopera
tivei din Dumbrăveni, raionul Bo
toșani, rămîne plăcut impresionat 
de felul cum arată culturile. Pe în
treaga suprafață plantele au fost 
prășite de cite două ori, iar 
acum se execută prașila a tleia. 
Și pe aici a plouat, dai ce nu 
face munca omului? ha cooperati
va agricolă din Prelipca, porumbul 
este însă înăbușit de buruieni. Ță
ranii executau prășitul manual. în
trebat de ce nu a repartizat și ce
lor din Prelipca prășitori meca
nice, directorul S.M.T. Salcea a răs
puns Că mecanizatorii ar fi bucu
roși să prășească mai mult, dar 
consiliul de conducere al coopera
tivei agricole din Prelipca a preci
zat că se descurcă și fără mașini. 
Dar întreținerea culturilor a rămas 
în urmă.

Și în alte unități de pe cuprin
sul regiunii Suceava nu s-a dat 
suficientă atenție folosirii mașini
lor la întreținerea culturilor. In 
raionul Fălticeni, de pildă, pînă în 
prezent, numai 540 ha au fost pră
șite mecanic. In raionul Dorohoi, 
nici pe 50 la sută din suprafața cu 
porumb nu s-a făcut prășitul me
canic...

Din constatările făcute, rezultă că ploile căzute în foaie 
regiunile țării au stînjenlt executarea lucrărilor de întreți
nerea culturilor. In cele mai multe locuri întîrzierile sînt însă 
agravate de lipsuri în organizarea muncii șl în folosirea 
mijloacelor mecanizate. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole, conducerile unităților agricole socialiste 
au datoria să mobilizeze toate forțele și mijloacele de oare 
dispun gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și trac
toare, cooperativele agricole, să organizeze astfel munca 
încît iiecare oră bună de lucru să iie folosită din plin 
executarea prășitului și a celorlalte lucrări agricole. >

la

BRAȘOV (prin telefon). — Pe șo
seaua de la Miercurea Ciuc spre Bra
șov a avut loc ieri penultima etapă a 
întrecerii cicliste „Cupa UCECOM”.

Primul moment mai interesant pe 
parcursul etapei s-a petrecut în lo
calitatea balneară Tușnad, unde sprin
tul de căfărare este cîștigat de bul
garul Atanasov, unul din fruntașii cla
samentului căjărătorilor. Sprintul de 
trecere prin orașul Sf. Gheorghe agită 
din nou caravana ciclistă. Polonezul 
Sklanni trece primul, secondat de di- 
namovistul bucureștean Drăghicioiu. 
Cu vreo 20 km înainte de sosire, ma
ghiarul Keserii evadează de unul sin
gur ; deși plutonul încearcă la un mo-

//
ment dat să-l prindă pe fugar, acesta 
nu mai poate fi ajuns și cîșfigă etapa 
cu un avans de aproximativ 30 me
tri asupra plutonului, condus de pur
tătorul tricoului galben, Ardeleanu.

Tn clasamentul general individual, 
Ardeleanu (Steaua) continuă să ocupe 
primul loc cu timpul de 21h36'51", 
urmat de colegii săi de echipă Nicu- 
lescu — la 51", Stoica — la 54", Gera 
— la 1'05", Ziegler (Dinamo) — la 
1’20", Moiceanu (Dinamo) — la 1'36" 
etc. Pe echipe conduce Steaua. Astăzi 
are loc ultima etapă a competijiei, 
Brașov—București (172 km). Sosirea 
urmează să aibă loc astăzi în jurul 
orei 18 pe stadionul Republicii.

• Boxerul italian Franco Brondi 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria ușoară, învin- 
gîndu-1 prin abandon în repriza a 
11-a pe spaniolul Kid Tano.

• Intr-un meci internațional 
rugbi XV, disputat sîmbătă 
Sydney, echipa Australiei a învins 
echipa „Springboks" (Africa de sud) 
cu 18—11 (12—5).

de 
la I

cru ca toți constructorii. Aflați, după 
cum ne-au mărturisit, în continuă 
campanie „aproape nouă luni din 
douăsprezece“, ne-au arătat punctele 
de pe harta țării atinse de ei in 
cursul anilor socialiști pe traseele 
zăcămintelor naturale care Însoțesc 
arcul Carpaților, deslușind in geo
grafie reperele noi pe care proiec
tele de Directive le așează In pers
pectivele anilor următori in ce pri
vește cercetările geologice, creșterea 
rezervelor industriale in domenii 
fundamentale ale economiei. Dove
deau, la rindul lor, cu harta deschisă, 
că-și „redescoperă" țara cu pătrun
dere, cunoscîndu-i bogăția, tinerețea 
și puterea prin munca lor directă, 
prin înțelegerea creatoare a pers
pectivelor, descoperindu-și in același 
timp, intr-un acord armonios, pro
priile lor energii tinere de construc
tori ai socialismului.

tmi amintesc că nu cu multă vre
me fn urmă unul îmi vorbea de În
țelesul exact al vechiului și amaru
lui aforism „săracă țară bogată". Cu 
ochiul său permanent de „geolog", 
vedea In straturile interioare ale a- 
cestui aforism istoria trecută a țării, 
tragedia deopotrivă de cruntă atit 
pentru pămintul bogat in resurse și 
frumuseți, cit și pentru oamenii har
nici și înzestrați.

Și, poate, cu același ochi de geo
log, pătrunzind in vechea istorie, 
căuta să vadă ce perspective și ce 
rost ar fi fost in stare să aibă des
tinul său de om tinăr în acea să
răcie pe un pămtnt bogat.

Aceleași resurse naturale sînt ri
dicate azi la marile puteri științi
fice ale industrializării socialiste și 
ale agriculturii noi.

Un alt tinăr geolog, proaspăt ab
solvent de facultate, care lucrează 
în puțul subfluvial de cercetare ală
turi de „minerii Dunării", la Por
țile de Fier, mărturisea zilele tre
cute cu plăcere că munca sa de acu
mulare a datelor științifice debutează 
sub semnul major cerut de Directi
ve pentru împletirea cercetărilor cu 
cerințele aplicative, tn cazul lui, cu 
cerințele unui mare obiectiv energe
tic...

Și, citind tot cu ochiul lor pătrun
zător de „geologi" ceea ce prevăd 
proiectele de Directive pentru anii 
viitori pe multiplele planuri ale con
strucției economice, au desprins cu 
perspicacitate, încă din prima coloa
nă a acestor documente, recunoaș
terea fundamentală 
nergii care au stat 
zărilor socialiste și 
binate armonios și 
de către partidul nostru: 
energie a oamenilor muncii, toate 
resursele materiale ale țării...".

tn perspectivele de muncă, con
strucție și învățătură desfășurate ple
nar în geografia obiectivelor viitoa
re, realizarea îndrăzneață a proprii
lor noastre destine o citim și o des
prindem cu limpezime. în legătura ei 
firească și temeinică cu imaginile 
patriei de mîine.

a două mari e- 
la temelia reali- 
care au fost im- 
profund creator 

„...imensa

datoare consumatorilor. Unele din 
deficiențele semnalate pot fi rezol
vate chiar din acest sezon. Aceasta 
presupune insă o bună conlucrare 
intre forurile de resort, inițiativă, 
operativitate și mai multă grijă față 
de cerinfele consumatorilor.

★

O altă poblemă de sezon : gheața. 
Presa a mai semnalat și în anii tre- 
cuți faptul că, în ce privește apro
vizionarea cu gheață, secțiile co
merciale din unele orașe obiș
nuiesc să facă promisiuni cu 
2—3 luni înainte de a începe căldu
rile, iar în plină caniculă situația 
rămîne neschimbată. Și vara acea
sta i-a surprins nepregătiți pe mulți 
dintre gospodarii respectivi. Care e 
situația în Capitală ? în luna iunie, 
buoureștenii primesc cu peste 7 400 
de „blocuri” mai puțin decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. Ne-am interesat la direcția 
comercială cum se justifică aceas’tă 
reducere. Ni s-a răspuns că a cres
cut numărul posesorilor de frigidere 
și că, de altfel, cantitatea de gheață 
satisface cerințele. Este adevărat, 
numărul posesorilor de frigidere a 
crescut simțitor. Nu-i însă adevărat 
că populația care folosește gheață 
o găsește întotdeauna Ia timp și în 
cantități suficiente. Iată cîteva 
constatări pe teren.

...Ora 5 dimineața. La centrul din 
Bd. 1 Mai colț cu strada Lainici, 
n-a sosit încă gheața. Sosește în 
sfîrșit la ora 7.

— Alergăm în fiecare duminică 
de la hainici la Clăbucet, în Piața 
7 Noiembrie sau în Piața 1 
după gheață, ne spun 
gospodine. Vine tîrziu 
tați insuficiente.

La fel stau lucrurile 
păt al Bucureștiului, în noul car
tier Drumul Taberei, de unde ce
tățenii sînt puși cite odată în si
tuația de a întreprinde adevărate 
expediții pînă în piața Ilie Pinti- 
lie. Așadar, pînă dai de gheață te 
trec nădușelile...

Ne-am întors la Sfatul popular 
al Capitalei, unde constatările de 
mai sus au produs o mare surprin
dere. Fapt este însă că reluarea 
discuției ne-a pus pe un nou fă
gaș : industria locală n-a asigu
rat cantitatea de gheață corespun
zătoare cerințelor. Ca atare, pe ici, 
pe colo (și se pare că uneori prin 
părțile esențiale) s-au ivit goluri. 
După cum se știe, industria locală 
depinde tot de sfatul popular. De 
ce. este trecută cu vederea neînde- 
plinirea obligațiilor ei ?

Un alt aspect. Aprovizionarea cu 
gheață suferă și din cauza defi
ciențelor de transport, ni s-a spus 
la sfatul popular. Programul de lu-

în 
de 
nu 
Ni

cru al șoferilor I.T.B. nu este 
concordanță cu cel al unităților 
desfacere. Am întrebat de ce 
se rezolvă această anomalie, 
s-a răspuns că practic nu este re
zolvabilă. Noi nu credem că aceas
ta este o fatalitate. De aceea pro
punem să se mai încerce.

Cum se desfășoară aproviziona
rea cu gheață în alte orașe ? La 
Cluj situația este de-a dreptul 
stranie. Aici nu se vinde gheață 
deloc...

Nici în regiunile Galați și Olte
nia aprovizionarea cu gheață nu e 
corespunzătoare. Direcția comer
cială a Sfatului popular regional 
Galați susține că iarna trecută „nu 
au înghețat apele”. Admițînd că 
iarna în regiunea Galați clima a 
devenit brusc mediteraneană — 
fapt care n-a fost înregistrat nici 
măcar de Institutul meteorologic 
— este de neînțeles din ce motive 
nu s-au luat din timp măsuri co
respunzătoare. Sau poate la Galați 
s-a crezut că vara o să sufle Cri
vățul ?

Aprovizionarea cu gheață nu este 
o problemă a cărei rezolvare se 
poate amina, iar faptul că termo
metrul n-a înregistrat încă tempe
raturi prea ridicate nu e un motiv 
ca aceia care răspund de acest sec
tor ai deservirii să nu ia de ur
gență măsuri.

ATLETISM
J........- ... .

Rezultate în întrecerea
de la Mamaia

Performante 
de valoare la București

Mai 
mai multe 
și în canti-

și în alt ca-

★

Prînzul sau cina, oricît ar fi de 
variate, au alt gust dacă se în
cheie cu fructe. Unde le găsește 
gospodina ? Fie că sîntem la Bucu
rești, fie la Craiova, la Bacău ori 
la Cluj, locul de unde se pot procu
ra din belșug este piața. Nu poate 
găsi comerțul noi forme de deser
vire a populației cu fructe ? De ce 
gospodina care vrea să-și procure, 
de exemplu, căpșuni, nu le poate 
lua și de la cofetărie, gata curățate, 
în pungi de diferite gramaje sau 
chiar preparate cu zahăr și frișca, 
scoase de la frigider ? N-ar fi mai 
comod și mai civilizat ? E un lu
cru imposibil de realizat ? Dacă o 
persoană vrea să mănînce pepene 
de ce să alerge la piață și să nu 
poată lua o felie de la cofetărie sau 
într-o grădină de vară ?

Dar pentru asta trebuie inițiati
vă gospodărească din partea trus
turilor de alimentație publică, a 
direcțiilor comerciale ale sfaturilor 
populare, o mai bună organizare a 
acestei activități. Numai astfel vor 
putea fi înlăturate obiceiuri înră
dăcinate de ani și ani, va putea fi 
modernizată, între altele, și deser
virea cu fructe a consumatorilor.

• Atletul australian Ron Clarke 
a încercat vinei Ia Tampere (Finlan
da) să doboare propriul său record 
pe 5 000 m, dar ploaia l-a împie
dicat să ducă la bun sfîrșit tenta
tiva sa. Clarke a realizat timpul 
13'40” 8/10, la 15 secunde de 
cord (13’25” 8/10).

DE PRETUTINDENI

de
re-

de
e-

Cu o zi înaintea încheierii tur
neului internațional de tenis de la 
Mamaia, echipele R. P. Române și 
R. D. Germane se ailâ la egalita
te : 1—1, după primele trei partide 
(în cea întreruptă din cauza întu
nericului, P. Mărmureanu a cîști- 
gat cu 11—9 primul set în jocul cu 
Rautenberg, iar în al doilea con
duce oaspetele cu 4—1).

Ieri în Capitală cu prilejul cam
pionatelor republicane individuale 
de atletism (faza orașului Bucu
rești), recordmana lumii la săritu
ra în înălțime, Tolanda Balaș, a ob
ținut rezultatul de 1,85 m (cea mai 
bună performanță mondială a se
zonului). Alte rezultate mai impor
tante : 100 m plat Al. Tudorașcu 
10”6/10 ; triplu salt Șerban Cio
chină 16,10 m ; prăjină P. Astafei 
4,70 m ; 1 500 m Z. Vamoș 3’47”2/10.

• In cadrul „Dinamoviadei' 
polo pe apă de la Eger (R.P.U.), 
chipa Ruda Hvezda Praga a învins 
cu 4—1 (2—0; 0—0; 1—0; 1—1) pe 
Spartak Sofia, iar Dozsa Budapesta 
a întrecut cu 7—5 (1—1; 3—2; 2—1; 
1—1) pe Dinamo Moscova.

• Turul ciclist al Luxemburgului 
a fost cîștigat la actuala ediție de 
englezul Vic Denson, care a par
curs 762 km în 20 h 44’40”. în urma 
lui s-au clasat Lebaube (Franța) — 
la 11”, Hartog (Olanda) — la 17”. 
Belgianul Rik van Looy, deși a cîș
tigat trej etape, a ocupat doar lo
cul 10, la 2’19”.

LANȚ DE INSULE ARTIFICIALE
In Anglia a fost elaborat un pro

iect privind construirea unui lanț 
de insule artificiale de-a curmezi
șul Atlanticului, cu scopul de a în
lesni comunicațiile aeriene între 
Europa și continentul american. In
sulele vor semăna cu niște colaci 
de salvare gigantici. Partea, supe
rioară va cuprinde o platformă pen
tru elicoptere. Platforma va fi sus
ținută de un tub scufundat, cu un 
diametru de 5 m, conținînd diverse 
instalații. Acest tub, avînd lest la 
bază, va fi fixat de fundul oceanu
lui, pînă la o adîncime de 120 m. 
Deservirea unei stațiuni va fi asi
gurată de o duzină de tehnicieni 
specialiști în radio, radar etc.

65 DE ORE SUB ZĂPADA
Valentina Rovniada, geolog din 

Ciukotka, a ieșit din casă în timpul 
unei puternice furtuni de zăpadă și

nu s-a mai întors. Ea a tost căutată 
de către colegi, dar fără rezultat. 
Parcă intrase în pămint. Abia trei 
zile mai tîrziu, cînd furtuna s-a 
liniștit, s-a lămurit că Valentina in
trase nu în pămînt, ci în zăpada 
îngrămădită de furtună, Doborîtă 
de vijelie, tînăra căzuse într-o 
groapă adîncă. Ea și-a păstrat însă 
sîngele rece, nu a adormit, a .cîntat 
tot .timpul și, în . limita posibilită
ților, s-a mișcat ca să nu înghețe. 
Ea a stat sub zăpadă 65 de ore și 
în cele din urmă a reușit să iasă 
singură din groapa cu zăpadă îără 
să fi suîerit degeraturi prea grave.

BIBLIOTECA PE CĂMILE

parte din viață călare. In campanii 
îsi lua și biblioteca. Pentru trans
portul cărților erau folosite 400 de 
cămile. Caravana reprezenta un ca
talog original.. Cămilele mergeau 
totdeauna înșirate într-o anumită 
ordine alfabetică, încît „bibliote
carii" — conducătorii caravanelor 
— găseau cu ușurință cartea 
care o dorea Sahib.

cut la Paris, a fost prezentat un ro
bot cu stilou automat care poate 
reproduce intr-un minut 90 de 
„semnături" ale „stăpînului" său. 
Cîtă vreme robotul este folosit pen
tru semnarea scrisorilor obișnuite, 
semnătura lui este considerată „au
tentică".

pe

Vizirul persan Sahib (care a trăit 
la jumătatea secolului alX-iea) iu
bea cu pasiune cărțile? El avea o 
bibliotecă cu circa 117 000 de cărți; 
Fiind totodată și om de stat și os
taș, el își petrecea cea mai mare

ROBOTUL SEMNEAZĂ 
CORESPONDENȚA

Artiștii celebri sau directorii ma
rilor firme își scriu rareori singuri 
vasta lor corespondentă, dar regu
lile bunei-cuviinte cer ca scrisorile 
să fie semnate de mina lor. Cînd 
trebuie, însă, să semnezi zilnic cite 
100 de scrisori sau chiar mai mult, 
această obligație devine un calvar. 
Pentru a se rezolva această pro
blemă, la expoziția de accesorii și 
mașini de birou, deschisă anul tre-

IN AJUTORUL UITUCILOR

în Canada a fost construit un 
detector care emite semnale lumi
noase și sonore în cazul cînd în 
corpul bolnavului operat a fost ui
tat vreun instrument medical. .In
strumentele folosite la operație sînt 
expuse în prealabil iradierii cu co- 
bait radioactiv. La sfîrșitul inter
venției chirurgicale.se controlează 
cu ajutorul detectorului regiunea 
operată. în cîteva spitale din S.U.A. 
există colecții întregi de instru
mente uitate în corpul pacienților 
operați, unele lungi de 20 cm.

chirurgicale.se


Parlamentul
europeanu

• Modificări de ultimă 
oră la raportul 
Hallstein

• Nedumeriri
la Strasbourg

STRASBOURG 19 (Agerpres). — 
Vineri au luat sfîrșit la Strasbourg 
lucrările sesiunii de primăvară a 
„Parlamentului european".

Agenția France Presse sublinia
ză că raportul prezentat de Hal
lstein (președintele Comisiei C.E.E.) 
a suferit o serie de modificări de 
ultimă oră în urma negocierilor de 
la Bruxelles ale Consiliului mi
nisterial de luni și marți asu
pra finanțării „Europei verzi", 
încît acest lucru a provocat nedu
meriri în rîndul parlamentarilor 
și în rîndul observatorilor politici. 
La Strasbourg, menționează France 
Presse, se exprimă părerea că pre
ședintele Hallstein a ținut să evite 
„închiderea ușii" pentru o viitoa
re soluție care să satisfacă pe toa
tă lumea în spinoasa problemă a 
finanțării politicii agrare comune.

WATERLOO
Șl HASTINGS

Pe locurile istoricei bătălii de la 
Waterloo, unde la 18 iunie 1815 
armata împăratului Napoleon a 
fost învinsă de trupele engleze, 
comandate de ducele de Welling
ton, cu sprijinul trupelor prusace, 
vineri a avut loc o ceremonie co
memorativă. Au fost prezenți la 
această festivitate 1 100 de soldați 
britanici, un detașament de 20 de 
militari olandezi și cinci reprezen
tanți ai Bundesw.ehrului vest-ger- 
man, atașatul militar al ambasa
dei R. F. Germane la Bruxelles.

Agenția France Presse sublinia
ză că din partea Franței și Belgiei 
nu a participat nici un reprezen
tant.

Cu o noapte înainte de ceremo
nie necunoscuți au scris pe zidu
rile caselor din regiunea Houga- 
mont (Belgia): „Hastings 1066— 
1966", pentru a aminti victoria 
normanzilor asupra englezilor.

Evenimentele ÎN P. S. ITALIAN

din capitala Algeriei
ALGER 19 (Agerpres). — Potri

vit știrilor transmise de agențiile 
de presă, în noaptea de 19 iunie în 
capitala Algeriei au avut loc eve
nimente care au dus la înlăturarea 
de la putere a președintelui țării, 
Ahmed Ben Bella. Unități ale ar
matei algeriene au ocupat punctele 
strategice din capitală, înconjurînd 
reședința guvernului, a președinte
lui Ben Bella, precum și alte in
stituții guvernamentale. Legăturile 
telefonice dintre Alger și lumea ex
terioară au fost întrerupte. în 
după-amiaza zilei de sîmbătă, pos- 

■ tul de radio Alger a transmis un 
comunicat, din partea unui Consi
liu al Revoluției, care s-a consti
tuit și și-a asumat întreaga putere

SANTO DOMINGO

Formulă
de „compromis1*

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). ■— Comisia stabilită de 
O.S.A. la Santo Domingo a pre
zentat vineri după-amiază lideri
lor celor două grupuri rivale o 
formulă de compromis în vederea 
rezolvării crizei politice dominica
ne. Agenția Associated Press rele
vă că Comisia O.S.A. a propus ți
nerea de alegeri în Republica Do
minicană în decurs de 6—9 luni, 
înapoierea din exil a tuturor li
derilor politici, încetarea ostilită
ților, predarea armelor de către 
civili și formarea unui guvern 
provizoriu' după alegerea unei noi 
adunări constituante care va a- 
dopta o nouă constituție. Liderii 
celor două grupări în conflict au 
acceptat să examineze această 
propunere. Colonelul Francisco 
Caamano a declarat, după ce a luat 
cunoștință de propunerea O.S.A., 
că „nu va da înapoi nici un pas" 
de la poziția sa de pînă acum. 
După cum se știe, Caamano și for
țele sale cer să se revină la regi
mul constituțional pe baza legii 
din 1963.

SINGAPORE. Miting al partidelor de opoziție împotriva politicii parti, 
dului de guvernămînt din Malayezla

jsi

Corespondența din Rio de Janeiro

Inconformismul marinei
Observația unui co

mentator de presă în 
sensul că viața politi
că braziliană parcur
ge o etapă de crize 
succesive, mai mari 
sau mai mici, dar care 
au mai întotdeauna 
darul de a nu putea 
fi aplanate definitiv, a 
căpătat de cîteva zile 
un nou prilej de con
firmare, o dată cu 
înăsprirea relațiilor 
dintre președinte și un 
grup de comandanți 
ai marinei.

Punctul de plecare 
l-a constituit în acest 
caz un discurs pro
nunțat duminica trecu
tă de președintele 
Castello Branco, cu o- 
cazia festivităților de 
comemorare a cente
narului bătăliei nava
le de la Riachuelo, 
cînd marina brazilia
nă s-a distins prin 
faote de arme deose
bite. Cuvîntarea con
ținea, între altele, re
feriri la „personalis
mul și reacționaris
mul unor militari ce 
neagă autoritatea con
ducerii și deci funda
mentul statelor majo
re". Deși se evita o 
anume adresă, desti
natarii nu au întîrziat 
să reacționeze. Ei au 
descifrat cuvintele pre
ședintelui ca însem- 
nînd prologul deciziei 
de a se crea un minis
ter centralizat a) celor 
trei ramuri ale forțe-.

lor armate — trupele 
terestre, marina și 
aviația — care pînă 
în prezent au fiecare 
minister separat. Pri
mul gest de inconfor- 
mism a pornit din par
tea amiralului Ha
mann Rademaker, ri
nul din semnatarii ac
tului instituțional. „Bra
zilia — a afirmat a- 
cesta — nu poate să 
se preocupe de crea
rea unui minister al 
apărării într-o perioa
dă cînd corupții și 
subversivii se pregă
tesc să revină la pute
re". De fapt, acest ar
gument era de 
circumstanță, 
conducătorii 
ca și cei 
ției, nu au aprobat 
niciodată ideea de a 
fi „integrați" și de fie
care dată cînd ches
tiunea revenea pe ta
pet, ei recurgeau

pură 
căci 

marinei, 
ai avia-

ca
formă de presiune la 

acunoscuta tactică 
demisiilor în serie.

Lucrurile nu s-au o- 
prit aici. în scurt 
timp, la reședința a- 
miralului Rademaker 
s-au întrunit un grup 
de înalți ofițeri ai 
marinei. în numele 
lor și al altora ab
senți, amiralul Pena 
Boto a făcut cunos
cut un document în 
care acuza pe pre
ședintele Branco că 
„nu a fost gentil cu 
marina". A urmat un

ordin de arestare (la 
domiciliu) a amiralu
lui Rademaker, emis 
de ministrul marinei 
Paulo Bosisio, și ime
diat după aceasta o 
întreagă mișcare de 
solidaritate cu cel 
sancționat. Mai mulți 
ofițeri din grupul le
gat de organizația de 
extremă dregptă „li
der" au elaborat un 
document de protest 
împotriva arestării lui 
Rademaker. îndărătul 
protestului stăteau fi
guri cu greutate ca 
amiralii Ernesto Melo 
Batista (exministru al 
marinei, demisionat în 
urma unei noi răbuf
niri a conflictului cu 
aviația, acum cîte- 
va luni), Silvio Heck, 
Pena Boto și Renato 
Guilhobel, lideri ai 
curentului opoziționist 
contra ministerului 
unificat. în fața aces-. 
tui front, intransigența 
ministrului Paulo Bo
sisio s-a înmuiat și 
amiralul Rademaker a 
fost pus în libertate. 
Dar îndată după „gra
țiere", Rademaker a 
dat asigurări că va 
critica din nou atitu
dinea 
Branco, 
acestuia 
trivește
de „personalist".
unde reiese că litigiul 
intervenit nu are șanse 
vizibile de aplanare.

Vasile OROS

președintelui 
afirmînd că 

i se po- 
calificativul 

De

Accentuarea
în țară. Comunicatul poartă sem
nătura colonelului Houary Boume
dienne, care a deținut pînă în pre
zent funcțiile de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al apărării. în comuni
cat se arată că au fost luate mă
suri pentru a se asigura ordinea, 
securitatea și funcționarea în con
tinuare a instituțiilor existente, că 
consiliul se va ocupa de reorga
nizarea și redresarea economiei 
țării și că Algeria va respecta an
gajamentele contractate pînă acum 
pe plan internațional. Sînt, de ase
menea, expuse motivele înlăturării 
președintelui Ben Bella, care este . 
învinuit, printre altele, de exerci
tarea puterii personale.

divergențelor
Aplanarea — printr-o „cedare 

în favoarea democrat-creștinilor" 
— a neînțelegerilor din ca
drul coaliției guvernamentale, a 
scris, „Paese Sera", a făcut ca 
divergențele din partidul socia
list să se accentueze. Aceasta a 
ieșit la iveală în cadrul reuniu
nilor Direcțiunii P.S.I., unde s-a 
analizat situația politică din țară. 
De data aceasta, nu numai gru
pul condus de Lombardi și noua 
aripă de stînga a partidului, ci și 
exponenți ai curentului majoritar 
s-au pronunțat deschis pentru 
ieșirea partidului socialist din 
guvern. Ziarul „II Tempo" de 
sîmbătă observă că „în rîndurile 
autonomiștilor (gruparea majori
tară a partidului) s-a produs o 
sciziune".

Convorbirile sovieto-iugoslave
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
la 19 iunie au avut loc la Kremlin 
convorbiri între conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic 
și Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Au fost discutate probleme
le dezvoltării în continuare a rela
țiilor dintre cele două țări și a a-

vut loc un schimb de vederi într-o 
serie de alte probleme de interes 
reciproc.

în aceeași zi, președintele Tito și 
soția sa au oferit la Kremlin un 
dejun la care au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian și alți conducători sovie
tici, precum și conducătorii iugo
slavi care îl însoțesc pe președin
tele Tito.

La Conferința Commonwealthului
LONDRA 19 (Agerpres). — Sîm

bătă, la reședința de Ia Chequers, 
a primului ministru britanic, Ha
rold Wilson, au continuat discuții
le cu participanții la conferința 
Commonwealthului asupra defini
tivării sarcinilor misiunii Common
wealthului „în vederea 
nei soluții pașnice în 
vietnameză".

La sfîrșitul acestor
a fost dat publicității un comuni-

căutării u- 
problema

întrevederi

cat în care se arată că „membrii 
misiunii de pace a Commonwealth- 
ului sînt gata să ia legătura cu 
toate forțele interesate în această 
problemă, inclusiv cu reprezentan
ții Frontului de eliberare naționa
lă din Vietnamul de sud“. Comu
nicatul menționează, de asemenea, 
că membrii misiunii „au lansat un 
apel S.U.A. cerîndu-le să înceteze 
bombardamentele asupra Vietna
mului de nord".

Saigon Programul noului cabinet
AUSTERITATE-SACRIFICH

SAIGON 19 (Agerpres). — Ge
neralul Nguyen Cao Ky a prezen
tat sîmbătă dimineața,: în cadrul 
unei conferințe de presă, compo
nența noului cabinet sud-vietna- 
mez. Din el fac parte 15 „comisari" 
(miniștri — n. r.). Primul ministru, 
Ky, va reprezenta cabinetul în 
Consiliul de conducere al statului, 
alcătuit din 10 generali. în fruntea 
consiliului se află generalul Ngu
yen Van Thieu, care îndeplinește, 
de fapt, funcția de șef al statului.

în noul cabinet au intrat opt 
personalități din vechiul guvern.

în declarația făcută corespon
denților de presă, primul ministru 
Ky a subliniat că, în prezent, țara 
se află într-o „situație critică". El 
a afirmat că va acționa pentru de
pășirea dificultăților, dar în ca
drul unui „plan de austeritate". 
Ky a cerut, de asemenea, întregii 
populații „să depună eforturi" și 
„să facă sacrificii" pentru depăși
rea acestor dificultăți.

Postul de radio Saigon a anun
țat, totodată, constituirea „Con
gresului forțelor armate", în care 
au intrat comandanți militari ai 
tuturor genurilor de arme. Potri
vit agențiilor de presă, el a fost 
alcătuit în conformitate cu planul 
noului guvern și va fi „autorita
tea supremă" în Vietnamul de sud.

★

HANOI 19 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția V.N.A., Mi
siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere pen
tru Vietnam un mesaj de protest, 
arăt.înd că la 18 iunie avioane a- 
mericane au bombardat și mitraliat

în

în repetate rînduri centre popu
late din provinciile Ninh Binh, 
Thanh Hoa și Nghe An, precum și 
din insula Hon Me. „Acest act de 
extindere a războiului, adînc
teritoriul nostru, se arată în me
saj, constituie un nou atentat îm
potriva suveranității noastre și o 
grosolană încălcare a acordurilor 
de la Geneva în problema Vietna
mului".

• Sîmbătă după-amiază, în cen
trul orașului Stockholm au avut 
Ioc noi manifestații împotriva po
liticii americane în Vietnam. Prin
tre mânifestanți se afla și tînărul 
scriitor suedez Jan Myrdal, fiul e- 
conomistului. Gunnar Myrdal, fost 
ambasador al Suediei la New 
Delhi, însărcinat cu problemele 
dezarmării în departamentul sue
dez, în momentul de față.

CONDUCTE PETROLIERE
Șl UN PLAN SECRET

acestei luni, ziarul 
Ahram" a publicat 
secret" care dez-

La Începutul 
egiptean „Al 
un „document 
văluia existenta unui plan anglo- 
american de intervenție militară 
in Liban. Planul, arată agenția 
France Presse, Împreună cu alte 
documente a ajuns in posesia ata
șatului militar al R.A.U. la Lon
dra prin intermediul unui funcțio
nar al arhivelor Ministerului de 
război. Dezvăluirea a provocat o 
vie emoție in Liban.

Guvernul libanez n-a intirziat 
să-și facă cunoscută poziția. La 16 
iunie, ministrul afacerilor externe 
a adresat ambasadei Marii Brita
nii la Beirut o notă oficială expri- 
mind „uimirea șt regretul" in le
gătură cu planul citat. Nota re
amintește că Libanul nu acceptă 
nici o imixtiune, de oriunde ar 
veni ea, in afacerile interne și că 
In virtutea drepturilor sale de su
veranitate este singurul in măsură 
să-și asigure apărarea teritoriului 
national (planul prevede o inter
venție anglo-americană in cazul că 
Libanul ar li atacat).

Deși autoritățile de la Londra au 
refuzat să recunoască existenta 
unui asemenea plan, discuțiile 
tale in jurul lui au atras din nou 
atenfia asupra Libanului.

Situat la întretăierea unor 
portante drumuri comerciale, 
banul ocupă și o poziție strate
gică deosebit de importantă. Aici, 
pe țărmurile Mediteranei, in por
turile Tripoli și Saida ajung ca
petele celor două conducte (ex
ploatate de Irak Petroleum Com
pany și ARAMCO)

pur-

im- 
Li-

prin care se

GENEVA. Comitetul de asistență 
tehnică al Consiliului economic și 
social O.N.U. discută activitatea pe 
perioada 1963—1964 și ansamblul 
programului lărgit de asistentă 
tehnică în cei 15 ani de existentă. 
Ion Datcu, șeful delegației române, 
a sugerat ca ajutorul tehnic să fie 
destinat acelor domenii ale econo
miei care oferă posibilități de dez
voltare mai rapide. El a insistat 
asupra necesității descoperirii și 
punerii în valoare a resurselor na
turale, a planificării, industrializă
rii și formării de cadre naționale 
bine pregătite.

i
DJAKARTA. într-o declarație o- 

ficială a guvernului Indoneziei se 
arată că toate plantațiile străine, 
îndeosebi plantațiile de cauciuc a- 
parținînd S.U.Ă., Angliei, Belgiei 
și altor monopoluri occidentale, au 
trecut în întregime sub controlul 
guvernului Indoneziei.

BERLIN. Waller Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de stat al 
R. D. Germane, a primit la 17 iu
nie delegațiile 
zită în R. D. 
participa la o 
că organizată 
La convorbiri 
gații din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho-

care au făcut o vi- 
Germană pentru a 
conferință economi- 
de C.C. al P.S.U.G. 
au participat dele-

DESPRE
EVENIMENTE

Nicolae N. LUPU

E. MIRONESCU

Premierul

R. P. Chineze

■■■

să-și îmbunătățească 
de plăți".

INTERNAȚIONALĂ

Sub titlul „Sfîrșitul ^mira
colului japonez» ?", ziarul „LE 
MONDE" scrie:

PRESA

ce dă cifre care a- 
americanii au rămas 
în urmă în comerțul

scurge petrolul arab. Aici, prinții 
din țările petroliere nu numai că-și 
construiesc reședințele de iarnă, 
dar iși și lasă in casele de fier li
baneze o bună parte din redeven- 
lele pe care le aduce aurul negru. 
Nu intimplător, ziarul libanez 
„L’Orient" definea această (ară 
drept „Canalul de Suez al capita
lurilor".

in viafa politică din Liban ca și 
din alte state arabe au apărut in 
ultima vreme elemente noi, care 
vădesc tendința cercurilor condu
cătoare de a limita privilegiile de
ținute de monopolurile străine. De 
curind, in parlament a fost dezbă
tută o propunere a guvernului 
care cere revizuirea contractelor 
Încheiate cu companiile petroliere 
străine. Ziarul „Beirut Massa" a 
mers mai departe, pledind chiar in 
lavoarea unei na/ionalizări gene
rale a petrolului arab. „Mai mult 
de 3 miliarde de lire sterline — 
scrie ziarul — ies anual din ță
rile arabe in profitul acționarilor 
companiilor petroliere din Marea 
Britanie, Olanda, America, Franța 
și a marinei britanice, care define 
o mare parte a acțiunilor acestor 
companii. Pentru ce această bogă
ție să nu ne revină nouă ? Ve
niturile unui singur an ale acestui 
petrol furat ar fi suficiente pentru 
a face Întreaga Peninsulă Arabică 
un paradis terestru".

In acest context, teama unor 
cercuri cu privire la existenta ți
nui plan de intervenție imperia
listă in Liban nu apare ca gra
tuită.

LA ORDINEA ZF
fa

H Scopul călătoriei 
lui Humphrey la Paris

Vicepreședintele S. U. A., 
Humphrey, a sosit la Paris. El 
va avea o întrevedere cu pre
ședintele de Gaulle. Referin- 
du-se la această vizită, presa 
franceză de sîmbătă scrie:

„COMBAT" : „Scopul călă
toriei lui Humphrey este să 
spargă gheața, să împiedice 
ca înrăutățirea relațiilor între 
cele două țări să influențeze 
sentimentele americanilor față 
de francezi și să ajungă la 
un punct de unde nu există în
toarcere".

„FIGARO" arată că, „c,G 
cial, această călătorie nu c 
un caracter politic. Cu toa . 
acestea, este evident că fn- 
tîlnirea lui Humphrey cu ge
neralul de Gaulle nu se va li
mita la un simplu gest de 
curtoazie. Informațiile din Wa
shington lasă să se întrevadă 
că e vorba, probabil, în spi
ritul Casei Albe, de o mani
festare de prietenie, de un 
efort de a destinde atmosfera 
franco-americană. Președin
tele se arată foarte îngrijorat 
de înrăutățirea progresivă a 
relațiilor franco-americane'«

ASEDIUL FORTAREȚEI UNDELOR
intre Luxem-Este în toi o luptă 

burg și Paris, In jurul Companiei 
luxemburgheze de teledifuziune, 
concesionata postului de radio și 
televiziune din micul ducat. Auto
ritățile ducatului consideră că 
Parisul a pornit la asedierea fortă- 
refei luxemburgheze pentru a pune 
mina pe unul din posturile peri
ferice care li scapă de sub con
trol.

Modestul post de radio de odini
oară s-a transformat In ultimele 
decenii intr-o puternică societate 
pe acțiuni, care obține mari bene
ficii din publicitate. Majoritatea 
capitalului companiei aparține a- 
cum unor grupuri franceze : Ha
vas Compteurs de Montrouge, 
C.S.F. și Banque de Paris el des 
Pays-Bas. Prezent in deliberările 
consiliului de administrație al 
companiei de radio, comisarul lu
xemburghez a observat nu de mult 
„mișcări suspecte#. El a descifrat 
manevra părții franceze — inten
ția C.S.F. (Compagnie Gănerale de 
Telegraphie sans Fii) de a-și ceda 
pachetul de aefiuni către Sociălă 
Financiere de 
(SOFIRAD). Prin 
tui organism, 
(prezent cu 99,8 
fiuni) controlează posturi de radio 
„periferice" : Monte Carlo, An- 
dorradio, Europe I. Prin operația 
In curs C.S.F. — SOFIRAD s-ar

Radiodiifusion 
intermediul aces- 
guvernul francez 
la sută din ac-

ajunge la aceeași situație și in ce 
privește postul Luxemburg.

Drept motivare a retragerii 
C.S.F., se dă faptul că aceasta so
cietate ar avea nevoie de toate 
capitalurile sale pentru a dezvolta 
procedeul său de televiziune în 
culori (SECAM). Aici, după cum 
spune presa franceză, este un ade
văr, dar numai pe jumătate. Com
pania generală de telegrafie fără 
fir. aflată pe primul loc intre fir
mele electronice franceze, s-a lan
sat in ultimii ani intr-o aprigă con
curentă cu alte societăți similare, 
printre care Radio Corporation of 
America. Pentru a-și menține vo
lumul de export, firma franceză s-a 
asociat anul trecut cu Compania 
generală de electricitate și preferă 
să investească in acest domeniu 
retrăgindu-și capitalurile de la Ra- 
aio Luxemburg.

Dar, susțin autoritățile din du
cat, interesele de afaceri ale com
paniei franceze nu ne privesc. 
Astăzi, scrie revista „L'Express" — 
dl. Pierre Werner (primul ministru 
luxemburghez), se Întreabă cum ar 
putea să obțină ca guvernul fran
cez să nu facă propagandă politi
cii guvernului francez, pe undele 
lui Radio Luxemburg.

Presiunile continuă, dar deocam
dată Luxemburg rezistă...

Zilele acestea, cercurile e- 
conomice americane au hotă- 
rît ca, de acum înainte, să 
participe la Tîrgurile de la 
Leipzig. Comentînd acest fapt, 
ziarul vest-german „DIE 
WELT" scrie:

„în sfîrșit și S.U.A. s-au de
cis să participe la Tîrgurile 
de la Leipzig și să-și expună 
acolo produsele. Aceasta este 
o hotărîre importantă. Ameri
canii par să-șl argumenteze 
hotărîrea prin aceea că en
glezii și francezii, în calitate 
de expozanți la Leipzig, le-au 
luat-o înainte, și că acest lu
cru se poate spune chiar des
pre industria vest-germană. 
Acum, după cît se pare, a- 
mericanii se tem că vor ră- 
mîne prea mult în urmă în 
întrecerea în comerțul cu Ră
săritul.

După 
rată că 
cel mai
cu Răsăritul, ziarul adaugă : 
„Nu li se poate deci lua în 
nume de rău dacă ei vor a- 
cum să recupereze rămînerea 
în urmă... cu atît mai mult cu 
cît vor 
balanța

H In fa|a dificultăților 
economice

Măsuri împotriva inundațiilor
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 

Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U, președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, a făcut o declara
ție unui redactor al agenției M.T.I., 
în legătură cu măsurile luate în 
R. P. Ungară pentru protecția îm
potriva inundațiilor: „Populația 
întregii țări — a spus el — urmă
rește cu deosebită încordare și in
teres lucrările ce se efectuează în 
cadrul luptei împotriva inundații
lor. Chiar și cei neinițiați își dau 
seama că împiedicarea agravării 
situației — în condițiile în care

nivelul apelor se menține ridicat 
de două luni și jumătate — a fost 
posibilă numai datorită unei munci 
disciplinate, precise și pline de 
abnegație. Dirijarea acestor lu
crări este îndeplinită cu pricepere 
de oamenii muncii din aparatul e- 
conomiei apelor".

Agenția M.T.I. subliniază că la 
diferite lucrări pentru 
împotriva inundațiilor au 
parte, în noaptea de 
19 iunie, 35 000 de persoane. Nivelul 
apelor Dunării pe teritoriul ungar a 
început să scadă ușor la 19 iunie.

protecția 
luat 

18 spre

CAIRO 19 (Agerpres). — La In
vitația guvernului R.A.U., la 19 iu
nie au sosit la Cairo într-o vizită 
de prietenie Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat.

Pe aeroport, ei au fost întîmpi- 
nați de primul ministru Aii Sabri 
și de alte persoane oficiale.

„Cu o nouă echipă ministe
rială, cel de-al doilea cabi
net al lui Sato, și mai ales cu 
noi conducători ai portofoliilor 
economice, Japonia crede că a 
venit timpul să cheme medici 
la căpătîiul economiei sale.

Japonia descoperă că nu se 
mai află în fața unei simple 
depresiuni ciclice, cum au fost 
cele precedente, ci în fața unei 
recesiuni în care apar anumite 
defecte de structură. Este ca
zul, în special, în ce privește 
finanțarea expansiunii. Seml- 
falimentul unor firme renumite 
— cum sînt oțelăriile Sanyio, 
sau societatea de investiți' 
Yamaichi — salvate în ultim' 
moment de către stat, a artțku 
rigoarea insuficientă a meca
nismului bancar și bursier al 
Japoniei postbelice".

slovacă, R. P. D. Coreeană, Repu
blica Cuba, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Română, R. P. Un
gară și Uniunea Sovietică. Dele
gația R. P. Române a fost condusă 
de Emanoil Florescu, prim-vice-

Comandamentului suprem al forțe
lor armate Neo Lao Haksat sînt 
condamnate bombardamentele a- 
vioanelor americane în provincia 
Sam Neua, din sud-estul Laosului. 
în zilele de 15 și 16 iunie

SCURTEȘTIRI
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

MOSCOVA. A fost semnat un 
contract în baza căruia în peri
oada 1966—1968 Finlanda va livra 
Uniunii Sovietice 13 cargouri.

SOFIA. După cum anunță agen
ția B.T.A., Colegiul militar al Tri
bunalului Suprem al R. P. Bulgaria 
a pronunțat recent sentința în pro
cesul unui grup de complotiști, 
care au săvîrșit acțiuni incompa
tibile cu legile țării. Acuzații au 
fost condamnați la pedepse cu în
chisoarea între 3 și 15 ani.

XIENG KUANG. Intr-o declara
ție a unui purtător de cuvînt al

unitățile antiaeriene ale forțelor 
Neo Lao Haksat au doborît cinci 
avioane americane și au avariat 
altele.

SANAA. Un comunicat al Co
mandamentului forțelor armate ale 
R. A. Yemen și R.A.U. anunță că 
Ia frontiera de nord-vest a Yeme
nului a fost respins un nou atac 
al partizanilor fostului imam El- 
Badr. 53 de soldați regaliști au fost 
uciși, iar 81 — răniți.

VARȘOVIA. La invitația lui V. 
Trampczynski, ministrul comerțu
lui exterior al R. P. Polone, a sosit 
E. C. Redhead, ministrul de stat 
al Ministerului Comerțului al Ma
rii Britanii. Oaspetele englez a fost 
primit de P. Jaroszewicz, vicepre-
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Cosmonauții americani Mc Divitt și White lingă avionul gigant 
sovietic „Anteu" la Salonul internațional de aeronautică din Pariș

ședințe al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

SOFIA. La 19 iunie a fosit la 
Sofia, intr-o vizită oficială, delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam 
condusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

BONN. în cadrul unei conferin
țe de presă, cancelarul Ludwig 
Erhard a anunțat că guvernul fe
deral s-a fixat asupra 
primului său ambasador 
El a refuzat insă să-i 
numele sau să confirme
trivit cărora noul ambasador ar fi 
Rolf Pauls, fost ofițer al Wer- 
machtului în cel de-al doilea 
război mondial.

persoanei 
in Izrael. 
dezvăluie 
știrile po-
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