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PE MARGINEA PROIECTELOR DE DIRECTIVE

MECANICA
și revoluția tehnico-industrială

O caracteristică a revoluției teh- 
nico-industriale din zilele noastre 
o constituie creșterea considerabilă 
a rolului științei ca forță nemijloci
tă de producție. Astăzi rezultatele 
științei pătrund în procesul produ
cerii bunurilor materiale nu numai 
prin intermediul reprezentanților 
disciplinelor tehnice, ci și prin par
ticiparea directă a matematicieni
lor, mecanicienilor, fizicienilor, chi- 
miștilor la procesul de producție ; 
prin cercetarea directă de către 
specialiști de formație teoretică a 
problemelor puse de practica pro
ducției ; prin utilizarea directă și 
imediată în producție a rezultatelor 
științei teoretice.

Dezvoltarea economiei naționale 
se află astfel în strînSă legătură cu 
dezvoltarea științei, proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al partidului reliefînd, pe bună 
dreptate, marele rol care revine 
științei în practica construcției so- 
ialiste. ■,

In realizarea obiectivelor 
planurilor economice poate a- 
duce o contribuție însemnată 
și o disciplină teoretică cu 
multiple aplicații practice — 
mecanica.

Proiectul de Directive sublinia
ză, între altele, necesitatea de a 
se aplica procedee avansate de 
deschideri, pregătire și exploata
re în mine ; de a se îmbunătăți 
indicii de utilizare a furnalelor ; de 
a se echipa mașinile-unelte cu dis
pozitive de acționare hidraulică și 
pneumatică, de a se extinde valo
rificarea resurselor hidroenergetice 
ale Dunării etc. In toate aceste do
menii mecanica are un important 
cuvînt de spus.

Vechile discipline tehnice — re
zistența materialelor și hidraulica 
— oferă soluții prea puțin cuprin
zătoare și, ca atare, nu mai pot da 
răspunsuri satisfăcătoare la pro
blemele multiple și complexe
care le ridică necesitățile actuale.

De la construcțiile civile, hidro
tehnice și de mașini, pînă la cele 
de nave și aeronave, li se pretind 
astăzi constructorilor soluții la ni
velul cel mai înalt, ceea ce presu
pune cunoștințe proiunde de meca
nică generală și, îndeosebi, cu
noașterea capitolelor ei moderne — 
hidro și gazodinamica, teoria elas
ticității și plasticității etc.

Acestea reprezintă discipline 
puternic matematizate, înarma
te cu mijloace de investigație 
moderne, permițînd abordarea 
unor probleme de mare însem
nătate pentru practică.

Mecanicianul de astăzi nici 
nu-și poate imagina activitatea 
fără verificarea rezultatelor teore
tice cu ajutorul tunelului aerodina
mic, modelelor hidrodinamice, me
todelor fotoelastice, calculatoarelor 
electronice. In multe domenii ar 
ii chiar utilă reluarea unor proble-

acad. Caius IACOB

me și examinarea lor în lumina 
noilor teorii și cu ajutorul noi
lor mijloace de investigație. Posi
bilitățile de cercetare de care 
dispune astăzi mecanicianul pot o- 
ieri multe soluții noi și interesante. 
De altfel, prin studiile lor teoretice 
și experimentale, mecanicienii noș
tri au contribuit în ultima vreme la 
rezolvarea unor probleme impor
tante legate de necesitatea perfec
ționării unor procese de producție 
și de promovarea progresului teh
nic. In această privință menționez

lucrările privind distribuția tensiu
nilor în jurul unor galerii de mină, 
transportul hidraulic al minereuri
lor neferoase, construcția dever- 
soarelor la baraje, construcția de 
nave, de caroserii pentru autobu
ze, de cuptoare de clincher etc. 
Lucrările s-au soldat, în general, cu 
realizarea unor apreciabile eco
nomii de materiale și cu amelio
rarea indicilor de funcționare. 
Aceste exemple ilustrează atît po
sibilitățile mari pe care le oferă 
colaborarea între specialiștii me- 
canicieni și inginerii proiectanți, 
cît și necesitatea lărgirii acestei 
colaborări.

(Continuare în pag. IH-a)

în ziua de 22 iunie a. c. a avut 
loc în București adunarea activu
lui de partid al Ministerului Afa
cerilor Interne al Republicii Popu
lare Române consacrată dezbaterii 
proiectelor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966—1970, 
valorificarea surselor energetice și 
electrificarea tării în perioada 
1966—-1975. precum și a proiectu
lui de Statut al Partidului Comu
nist Român. Au luat parte cadre 
de conducere din aparatul central 
și regional de securitate și de mi
liție și din cadrul trupelor M.A.I.

Participanții la adunare au în- 
tîmpinat într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire sosirea tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, ChivCt 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer și 
Alexandru Drăghici.

La discuții a participat un mare 
număr de tovarăși care și-au ex
primat profunda satisfacție pen
tru prezența în mijlocul lor a con
ducerii partidului, statului și gu
vernului, mîndria patriotică pen
tru mărețele realizări obținute de 
poporul român sub conducerea în
țeleaptă a partidului în opera de 
desăvîrșire a construirii socialis
mului.

In unanimitate participanții Ia 
discuții și-au manifestat totala a- 
deziune și aprobare față de pro
iectele de Directive ale Congre
sului al IV-lea al partidului, a 
căror înfăptuire va ridica patria 
noastră socialistă pe noi culmi ale 
civilizației șățnrogresului. Ei și-au 
exprimat în aSslași- iitrip hotărîrea 
fermă de a îndeplini ireproșabil 
misiunile și «areinile încredințate 
de partid și guvern, neprecupețind 
nici un efort pentru aplicarea îi> 
viață a politicii partidului.

Vorbitorii și-au exprimat acor
dul deplin față de prevederile 
proiectului de Statut al Partidului 
Comunist Român, document de 
mare însemnătate care oglindește 
aplicarea creatoare a marxism- 
leninismului, creșterea 
maturității partidului 
schimbările survenite în viața în
tregii noastre societăți.

în cadrul adunării a luat cuvîn- 
tul tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
afacerilor interne, care 
printre altele :

Dezbaterile au scos în 
încă o dată răspunderea 
ritatea politică cu care cadrele din 
Ministerul Afacerilor Interne sînt 
hotărîte să îndeplinească sarcinile 
încredințate de partid și guvern.

Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă., a partidului, organele 
Ministerului Afacerilor Interne au 
adus o prețioasă contribuție la a- 
părarea mărețelor cuceriri revolu
ționare ale poporului nostru mun
citor în cursul întregii opere de 
construire a socialismului, a drep
turilor și libertăților democratice 
ale oamenilor muncii.

Organele M.A.I. au acumulat o 
bogată experiență, și-au întărit le
găturile cu masele de oameni ai 
muncii, care reprezintă sprijinul 
principal în întreaga lor activitate. 
Poporul nostru știe că munca or
ganelor de securitate și miliție e 
pusă în întregime în slujba apără
rii intereselor sale vitale.

Deși în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste fenomenul 
infracțional scade, este necesar 
să se manifeste în continuare vigi
lență revoluționară față de duș
manii externi și interni ai orîn- 
duirii noastre. Organele M.A.I. 
trebuie să prevină și să descopere 
orice încercare a elementelor duș
mănoase de a pune piedici — sub 
diferite forme — mersului nostru 
înainte.

în desfășurarea întregii lor acti
vități, organele Ministerului Aface
rilor Interne sînt datoare să respec-

forței și 
nostru,

a spus

evidentă 
și matu-

te cu strictețe legalitatea socialis
tă ; să aplicăm ferm legile statului. 
Trebuie, de asemenea, să cultivăm 
în permanență la lucrătorii minis
terului nostru o atitudine corectă 
față de cetățeni. De aceea organele 
și organizațiile de partid să pună 
în centrul activității lor, ca o preo
cupare permanentă, educarea mili
tarilor din unitățile și formațiunile 
Ministerului Afacerilor Interne în 
spiritul dragostei de muncă, ai res
pectului față de tradițiile de luptă 
ale clasei muncitoare, ale poporului, 
al devotamentului față de partid și 
patria socialistă. îmbunătățirea 
muncii politice a organizațiilor de 
partid din unitățile și formațiuni
le M.A.I., pregătirea militară, au un 
rol deosebit de important în înde
plinirea sarcinilor și misiunilor 
care ne sînt încredințate.

Tn numele întregului personal al 
Ministerului Afacerilor Interne asi
gur conducerea partidului, a statu
lui, a guvernului, prezentă aici, că 
unitățile și formațiunile noastre 
sînt oricind la datorie, gata pentru 
îndeplinirea misiunii încredințate 
de popor, pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare ale clasei mun
citoare, ale tuturor oamenilor 
muncii.

în încheierea dezbaterilor, pri
mit de întreaga asistență cu aplau
ze și ovații îndelungate, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
care a spus :

întregul nostru popor a primit 
cu mare entuziasm documentele 
ce vor fi supuse dezbaterii Congre
sului al IV-lea al partidului, pre
cum și știrea elaborării noii Con
stituții a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Referindu-se la bilanțul marilor 
realizări obținute în anii șesena- 
lului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Sub conducerea partidului, oa
menii muncii au obținut succese 
de seamă pe calea progresului e- 
conomic și cultural al țării. Ceea 
ce caracterizează anii șesenalului 
este creșterea ascendentă și dina
mismul economiei, ritmurile înalte 
ale industriei bazate pe valorifi
carea superioară a resurselor țării, 
dezvoltarea multilaterală a agri
culturii, sporirea continuă a pro
ductivității muncii sociale. ridi
carea sistematică a nivelului de 
trai al poporului.

Aceste realizări ne dau garanția 
că dispunem de toate posibilitățile 
pentru a asigura în continuare un 
ritm intens de dezvoltare a econo
miei, de înflorire a științei și cul
turii. Vom continua neabătut poli
tica de industrializare a țării, de 
dezvoltare a industriei grele și în
deosebi a industriei construcțiilor 
de mașini, baza dezvoltării întregii 
economii, garanția independenței 
și suveranității naționale.

Primul secretar al C.C. al P.M.R. 
a expus un amplu tablou al direc
țiilor principale în care vor fi con
centrate eforturile partidului și 
statului nostru în anii viitorului 
plan cincinal. Amploarea acestui 
program de dezvoltare a economiei 
reiese sugestiv din faptul că 
investițiile prevăzute în pro
iectele de Directive 
rioada 1966—1970 
valoarea investițiilor 
ultimii 10 ani. In noul cincinal po
porul nostru va face încă un pas 
însemnat pe calea luminoasă a 
vieții socialiste, a progresului și 
buneistări.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Succesele obținute în făurirea 
economiei socialiste unitare, în 
dezvoltarea multilaterală a socie
tății, au întărit și mai mult legătu
rile partidului cu masele largi 
populare, au lărgit democrația 
noastră socialistă. Oamenii muncii 
urmează cu încredere linia politi-

din faptul 
: în 
pentru pe- 

însumează 
realizate în

că a partidului care exprimă nă
zuințele și interesele vitale ale în
tregului popor, muncesc cu elan 
nestăvilit pentru traducerea ei în 
viață.

In aceste condiții, rolul și activi
tatea organelor de securitate și 
miliție au căpătat un conținut nou, 
corespunzător stadiului actual al 
dezvoltării societății socialiste. 
Dezbaterile din cadrul activului de 
partid al Ministerului Afacerilor 
Interne au relevat hotărîrea tu
turor lucrătorilor din unitățile de 
securitate și miliție de a-și înde
plini cu fermitate îndatoririle ce 
le revin.

Doresc să subliniez în mod deo
sebit cele arătate aici de tovarășul 
Alexandru Drăghici cu privire la 
necesitatea ridicării continue a 
nivelului activității M.A.I., în pas 
cu munca întregului nostru popor.

Ca slujitori devotați ai clasei 
muncitoare — clasă conducătoare 
în orînduirea noastră nouă — lu
crătorii din Ministerul Afacerilor 
Interne și-au îndeplinit cu cinste 
misiunea de apărare a cuceririlor 
revoluționare ale celor ce mun
cesc, a proprietății socialiste, de 
asigurare a muncii pașnice a po
porului, veghind la respectarea 
normelor și principiilor conviețui
rii socialiste. Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român și 
guvernul Republicii Populare Ro
mâne dau o înaltă prețuire muncii 
pline de abnegație desfășurate de 
organele de securitate și miliție în 
realizarea misiunii de mare răs
pundere ce le-a fost încredințată. 
Permiteți-mi să vă transmit, dum
neavoastră și tuturor celorlalți lu
crători din Ministerul Afacerilor 
Interne, cele mai calde felicitări și 
să vă urez noi succese în muncă.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment — a arătat în continuare pri
mul secretar al C.C. al P.M.R. —■ 
că atît timp cît va exista imperia
lism, împotriva patriei noastre so
cialiste. va continua să se desfă
șoare, pe diferite căi, activitate 
dușmănoasă. Elemente aparținînd 
fostelor clase exploatatoare dispă
rute pentru totdeauna de. pe scena 
istoriei și alte elemente descom
puse — e drept în număr din ce 
în ce mai mic — pot încerca de a- 
semenea să întreprindă acțiuni 
potrivnice intereselor poporului. 

(Este necesar de aceea ca organele 
de securitate să manifeste o per
manență vigilență, să demaște la 
timp orice încercare a unor aseme
nea elemente, din afară sau din 
țară, de a atenta la interesele po
porului, ale cauzei socialismului. 
In aceiași limp, față de acei care 
nu se încadrează în muncă, în
calcă legalitatea socialistă și nor
mele de conviețuire statornicite în 
societate, organele de miliție tre
buie șă ia, de asemenea, măsurile 
impuse de legile țării.

Este cunoscut rolul educativ și 
mobilizator al dezbaterii în public, 
în colectivele de oameni ai muncii, 
a manifestărilor retrograde, a 
abaterilor de Ia legile țării și înda
toririle cetățenești. Va trebui să 
acordăm și mai multă atenție mo
bilizării maselor largi la demasca
rea și combaterea oricăror mani
festări străine normelor de convie
țuire socialistă, creșterii vigilenței 
și combativității oamenilor muncii, 
care asigură un sprijin larg și pre
țios activității organelor de secu
ritate și miliție.

Trebuie să îmbinăm cît mai bine 
activitatea politică și educativă de 
masă cu măsurile de sancționare 
legală a celor ce comit infracțiuni, 

întreaga activitate a organelor de 
securitate și miliție trebuie să fie 
pătrunsă de un înalt spirit de răs
pundere. In îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid și guvern, lu
crătorii din Ministerul Afacerilor 
Interne au datoria de a veghea la 
respectarea legilor țării de către toți 
cetățenii, ei trebuind să fie însă,

primii, model de conduită în socie
tate, de a-și perfecționa continuu 
pregătirea politică și profesională. 
Receptivitatea la sesizările și păre
rile oamenilor muncii, dezvoltarea 
continuă a legăturii'cu masele largi 
populare constituie o îndatorire im
portantă a organelor de securitate 
și miliție, o cerință a democrației 
noastre socialiste.

Societatea contemporană — a a- 
rățat în continuare tovarășul Ni
colae Ceaușescu — înfățișează un 
proces complex de transformări ra- 

_ dicale : dezvoltarea țărilor socialis
te, succesele mișcării de eliberare 
națională, ale luptei pentru pace, 
democrație și progres social.

încercind să se opună mersului 
înainte al societății, să-și mențină 
dominația și să înăbușe prin forță 
aspirațiile de libertate ale popoa
relor, imperialismul recurge la in
tervenții armate și represiuni colo
nialiste, la imixtiuni în treburile 
interne ale altor state, încalcă nor
mele dreptului internațional, aten
tează la independența și suverani
tatea națiunilor, extinde focarele 
de neliniște in lume, periclitînd pa
cea mondială.

Arătînd că intervenția imperia
lismului american în Vietnamul de 
sud, bombardarea Republicii De
mocrate Vietnam sînt acte de agre
siune deschisă care stîrnesc protes
tul și mînia tuturor popoarelor iu
bitoare de pace, vorbitorul a spus :

Poporul român își exprimă de
plina solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez, cere cu hotărîre în
cetarea agresiunii americane, re
tragerea trupelor imperialismului 
american din Vietnam, respectarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur treburile in
terne.

Evenimentele din Vietnam, pre
cum și cele din Republica Domi
nicană arată că imperialismul a- 
merican nu se dă în lături de la în
călcarea brutală a independentei 
și suveranității popoarelor in 
scopul sprijinirii forțelor celor mai 
reacționare.

Situația politică internațională 
impune întărirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a mișcării de eli
berare națională, a forțelor sociale 
din întreaga lume care se opun a- 
gresiunii imperialiste și militează 
activ pentru salvgardarea păcii.

Partidul și guvernul pun la baza 
politicii externe a statului nostru 
prietenia și alianța frățească cu 
toate țările socialiste. Pornind de 
la interesele păcii și cooperării in
ternaționale, Republica Populară 
Română continuă să dezvolte, de 
asemenea, relații cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor so
cială.

Militînd pentru apărard&*p păcii, 
pentru micșorarea încordării in
ternaționale. România, alături de 
celelalte țări socialiste, manifestă 
o vigilență neslăbită față de acțiu
nile cercurilor agresive care peri
clitează pacea popoarelor. Și în 
viitor asigurarea capacității de a- 
părare a statului se va bucura de 
cea mai mare atenție, corespunză
tor intereselor apărării indepen
denței patriei și cuceririlor revo
luționare ale poporului muncitor.

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri de aplauze puterni
ce, prelungite).

Tn încheierea adunării, activul de 
partid al Ministerului Afacerilor 
Interne a adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român 
care exprimă dragostea înflăcăra
tă și devotamentul întregului per
sonal față de patrie, popor și par
tid, hotărîrea fermă de a îndeplini 
neabătut sarcinile ce-i revin în 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii și aplicarea 
legilor statului socialist.

ne

Etica în sfera
„Scînteia" relata recent cazul 

unui copil abandonat. Reacție 
imediată din partea opiniei pu
blice: numeroase scrisori trimise 
redacției din toate unghiurile ță
rii. O parte a corespondenței ast
fel declanșate a fost dată publi
cității.

Pe fondul vieții de astăzi a po
porului nostru, intervențiile opi
niei publice într-un asemenea 
caz îmi par firești, deplin îndrep
tățite. Și sîrit, cred, grăitoare prin 
ele însele, sînt:caracteristice orîn- 
duirii noastre. E una din mul
tiplele manifestări ale umanismu
lui socialist, principiu tot
activ, la noi, în viața zilnică 
poporului: 
ivește un 
chiar fără 
rezolvarea 
și zeci de 
sarcinilor 
aparatului
membri ai organizației comuniste 
din respectivul loc de muncă ori 
cartier; cei mai mulți, în calitate 
de cetățeni ai statului socialist. 
Solidaritate simplă, eficientă, de 
oameni care nu pot privi cu ne
păsare spre cei rămași în urma 
vremii și lumii lor. tn cazul con
cret amintit mai sus, după cum 
ați citit în ziar, soluția s-a găsit: 
copilul a fost înfiat de doi oameni 
hotărîți să-și asume ei răspunde
rile cărora părinții nu le fac față. 
Cîteva precizări ale lor adresate

mai 
a 

cînd undeva se mai 
asemenea caz, atunci, 
sesizări prin presă, la 
lui se mobilizează zeci 
cetățeni; unii, pe baza 
ce le revin în cadrul 

de stat; alții, ca

„Scînteii" le caracterizează atitu
dinea și profilul moral mai bine 
decît orice declarații. Ei nu vor 
să li se publice numele, deoarece 
— reproducîndu-le vorbele —„nu 
facem această faptă pentru a ni 
se aduce de către cineva laude și 
mulțumiri, ci pentru că așa ne 
îndeamnă inima". Doi oameni re
lativ în vîrstă, din București; 
înainte de a-și exprima hotărî
rea, s-au dus, pe urmele indicate 
în articolul „Scînteii" la mama 

t „băiatului fără acoperiș", la Co- 
mănești; s-au dus și la Mangalia, 
la băiatul părăsit, bolnav, în sana
toriu. O dată cu actele necesare 
înfierii, au pregătit camera unde 
băiatul lor, după ce se va însă
nătoși, va învăța nu numai car
te, ci tot ce trebuie să învețe în 
casa părinților un copil din zilele 
noastre, din țara noastră.

In România altor vremi, adică 
pînă acum vreo douăzeci de ani, 
ziarele „de tiraj" grupau ' zilnic, 
în pagini specializate, relatări in
titulate standard: „Triplă crimă 
pasională", „Copil abandonat", 
„Și-a otrăvit soțul" etc. în tipo
grafii, zețarii nu aruncau la topit 
titlurile de acest gen; le treceau 
dintr-un număr al ziarului în nu
mărul celălalt, ca și cum ar fi 
fost vorba despre obligatorii ru
brici permanente. Pe atunci, pre
sa „de tiraj" se adresa mai ales 
unei clientele specifice — oa
meni însetați de senzațional

interesului cetâțenesc
V. Em. GALAN

și dornici să colecționeze cu 
orice preț dovezi, asigurîndu-i 
că viața lor personală, viața 
familiei lor, se desfășurau totuși 
convenabil. Erau și cititori cărora 
presa „de tiraj" nu li se adresa 
mai ales ; oamenii însetați nu 
senzațional, ci de o viață cit 
cit omenească; dar cititorii 
cestei categorii 
atunci ziarelor „i 
dacă scriau, părerile 
lor nu treceau de 
țional.

Pe vremea aceea 
Moldova de nord. Am 
bine un țăran — mai tîrziu l-aș 
fi încadrat la mijlocași înstăriți. 
Cunoscutul meu cucerise oareca
re vază locală prin acțiuni filan
tropice : luase de suflet trei copii 
abandonați. Intre prieteni își mo
tiva filantropia cu seninătate 
naivă, fără a se ascunde după 
deget: „Sigur că i-am luat. Alta 
ce să fi făcut ? Dacă aveam copiii 
mei... Oricum, nu ies în pagubă : 
i-am ales voinicuți; oleacă stru
niți, de la opt-nouă ani își răs
plătesc mîncarea cu prisosință. 
N-am a mă plînge. O gospodărie 
se înfiripă greu, cere muncă...". 
Desigur, cit nu ești tu însuți

de 
de 
a- 
penu scriau 

de tiraj" — sau, 
și sugestiile 
coșul redac-

trăiam în 
cunoscut

literalmente muritor de foame, e 
fărădelege să-ți lași pe drumuri 
copilul. Dar să-l iei de suflet pe 
baza unor calcule potrivite mai 
degrabă pentru luat în robie, 
nu-i tot fărădelege ’! (Inutil, cred, 
să mai adaug că fiii adoptivi au 
luat abecedarul în mină abia ca 
oameni maturi, pe vremea pri
mului cincinal).

în Banat, cu cîțiva ani înaintea 
ultimului război mondial, am a- 
vut prilejul să văd aplicată pe 
scară largă, la oraș și mai ales la 
țară, o „soluție" contrară. Acolo, 
în multe familii, copiii nu erau 
doriți și prețuiți, sau barem tole
rați, nici măcar înlocuitori ieftini 
ai vitelor lipsă, ai mașinilor lipsă. 
Acolo, datorită dezvoltării econo
mice relativ mai înaintate, pro
prietățile, chiar mici, începuseră 
a se bizui pe oarecare inventar. 
în consecință, pentru ca moște
nirile să nu ducă la împărțirea 
proprietăților, la împrăștierea in
ventarului, mulți oameni socoteau 
că era lege ca „familiile chibzuite" 
să accepte orice mutilări morale 
sau fizice, dar să nu aibă decît un 
copil, cel mult doi: un băiat care 
mai tîrziu va primi zestre și o 
fată care mai tîrziu va „scoate 
din casă" o zestre de aceleași pro
porții.

Pe sălile și sub zidurile univer
sității, am cunoscut și reprezen
tanții unicei profesii prin care

orînduirea de atunci intervenea 
practic, activ, în „orientarea" ti
nerilor intelectuali spre viitoarele 
lor familii: mă refer la proxe- 
neții matrimoniali — ei își zi
ceau misiți — indivizi cu buzu
narele pline de duplicate după 
foi dotale.

Pe atunci, asemenea aspecte ale 
„vieții de familie" erau trecute 
cu vederea de presa direct sau in
direct oficială. Trecute cu vede
rea pentru că, desigur, n-aveau 
nimic senzațional: erau, sub ca
pitalism, fețe ale modului de viață 
oficial admis și oficial promovat; 
erau fapte curente, erau banali
tăți zilnice, proprii unui mod de 
viață rînduind brutal familia 
printre instrumentele înstrăinării 
treptate a omului de propriile-i 
trăsături și aspirații omenești; 
ale înstrăinării soților între ei, 
părinților de copii etc.

Cu atît mai emoționantă și mai 
semnificativă astăzi, participarea 
cetățenească la înlăturarea rămă
șițelor depășitului mod de viață 
burghez.

Mi-a. rămas în minte furtuna 
stîrnită anul trecut, puțin înainte 
de 1 Mai, într-o echipă de tineri 
artiști amatori din Timișoara. 
Echipa avea în repertoriu o bu
cată de muzică ușoară : „Te iu
besc așa cum ești". Cîntau melo
dia fără să dea atenție cuvintelor.

(Continuare în pag. IH-a)
Tn excursia pe potecile 

Paringulul
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Din cel mai tînăr centru indus
trial al regiunii — Moldova Nouă, 
și din bătrîna cetate de foc a Re- 
șiței, din raionul cooperative
lor agricole „milionare" — Sînnico- 
lau Mare și din toate celelalte ra
ioane ale Banatului, comuniștii 
și-au trimis delegați la conferința 
organizației regionale de partid 
care a avut loc la Timișoara în 
zilele de 18 și 19 iunie.

Conferința a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a realizărilor ob
ținute de oamenii muncii din re
giune, sub conducerea organizații
lor de partid ; ea a dezbătut pe 
larg sarcinile privind dezvoltarea 
țării în perioada următoare expuse 
în proiectele de Directive, precum 
și proiectul de Statut al Partidului 
Comunist Român. Lucrările confe
rinței au evidențiat puternic hotă- 
rirea comuniștilor din regiunea 
Banat de a-și aduce contribuția lor 
importantă la continua perfecțio
nare a muncii în toate domeniile 
de activitate, la ridicarea continuă 
a rolului conducător al partidului 
în opera de construcție socialistă.

„Preocuparea principală a comi
tetului regional de partid în peri
oada planului șesenal a fost ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
conducerii economiei, atragerea 
maselor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni la rezolvarea probleme
lor tot mai complexe pe care le ri
dică producția" — s-a subliniat în 
darea de seamă prezentată la 
conferință de tov. Ion Cîrcei, 
prim-secretar al comitetului regio
nal de partid. Au fost înfățișate, 
în cadrul unui cuprinzător tablou, 
rezultatele concrete ale unei ase
menea preocupări. In industrie 
s-au obținut realizări de seamă în 
creșterea producției și productivi
tății muncii, în reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
produselor. In primele 5 luni ale 
acestui an, în întrecerea socia
listă desfășurată în întîmpinarea 
celui de-al IV-lea Congres al par
tidului, colectivele întreprinderilor 
industriale din regiune, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
și-au îndeplinit prevederile planu
lui la producția globală în propor
ție de 102,3 la sută, realizînd peste 
plan economii de 133 milioane lei.

In toată această perioadă orga
nizațiile de partid au desfășurat o 
intensă acțiune pentru darea in fo
losință la termen a importantelor 
obiective prevăzute in planul de 
investiții și atingerea într-un timp 
cit mai scurt a indicatorilor proiec
tați în toate întreprinderile noi; au 
fost puse in valoare noi rezerve de 
creștere a producției pe baza con
tinuării susținute a procesului de 
modernizare a capacităților de pro
ducție în întreprinderile existente. 
S-au obținut rezultate deosebite 
în asimilarea unor noi tipuri de 
turbine hidraulice, vagoane, strun
guri, mașini agricole, produse din 
lemn, textile și alimentare.

Darea de seamă a reliefat aten
ția pe care comitetul regional de 
partid a acordat-o în această pe
rioadă problemelor dezvoltării a- 
griculturii din regiune. Mergînd pe 
linia specializării producției, gos
podăriile agricole de stat au obți
nut anul trecut, în medie pe re
giune, 1 840 kg grîu la hectar și 
3 465 kg porumb la hectar, cele 
mai bune rezultate fiind cele do- 
bîndite în cadrul Trustului gostat 
Sînnicolau Mare. A sporit numărul 
cooperativelor de producție care au 
obținut recolte agricole mari, s-au 
dezvoltat sectorul zootehnic, legu
micultura și pomi-viticultura.

Reliefînd succesele obținute în 
industrie și agricultură, în dezvol
tarea științei, artei, culturii. în ri
dicarea nivelului de trai, darea de 
seamă a pus în discuția participan- 
ților la conferință o serie de as
pecte privitoare la o mai largă mo
bilizare a rezervelor care există în 
regiune, la îmbunătățirea continuă 
a muncii organelor și organizațiilor 
de partid. în legătură cu proble
mele ridicate în darea de seamă 
au luat cuvîntul numeroși partici- 
panți la conferință. Ei au analizat 
cu spirit de răspundere aceste 
probleme în lumina prevederilor 
înscrise în proiectele de Directive.

în cuvîntul său, ing. Iosif Opriș, 
directorul general al Uzinelor con
structoare de mașini Reșița, a sub
liniat grija pe care partidul nostru 
o acordă dezvoltării industriei 
grele. El a arătat că în perioada 
1960—1965. Uzinele constructoare de 
mașini Reșița au primit investiții 
importante, care s-au materializat 
în construcția de noi hale moderne 
și în înzestrarea diferitelor secții 
cu utilaje și instalații de înalt ni
vel. Fapt care a permis colectivului 
de aici să dea în acest an peste 
plan o producție globală în valoare 
de 9 milioane lei.

Combinatul siderurgic Reșița Foto : M. Andreescu

Conferința organizației 
regionale de partid Banat

Vorbitorul s-a referit la sarcini
le importante ce decurg din preve
derile proiectului de Directive, în 
special pe linia introducerii tehni
cii noi și a ridicării calității și per
formanțelor produselor. El a arătat 
că, acționînd în acest sens, colec
tivul uzinei a adus pînă acum mo
toarelor Diesel-electrice din fabri
cația curentă peste 200 de îmbună
tățiri tehnice, care le-au mărit 
simțitor randamentul în exploatare. 
Ne vom orienta și mai hotărît pe 
această linie — a spus vorbitorul.

A fost bine primită de partici
pant hotărîrea constructorilor de 
mașini de la uzina reșițeană — ex
primată în cuvîntul directorului 
uzinei — de a-și asuma răspunde
rea fabricării turbinelor pentru 
hidrocentrala de la Porțile de Fier.

în legătură cu mai buna desfă
șurare a producției fabricii, vorbi
torul a propus ca ministerul tute
lar, conlucrînd strîns cu benefi
ciarii produselor uzinei, să studieze 
posibilitățile de a realiza de pe 
acum o asemenea eșalonare a exe
cuției turbinelor de mărimi mici 
și mijlocii care vor echipa viitoa
rele hidro și termocentrale. încît 
acestea să nu aglomereze prea 
mult uzina în momentul cînd se va 
trece la construcția turbinelor pen
tru hidrocentrala Porțile de Fier.

Atît tov. Iosif Opriș, cît și ing. 
Ion Potoceanu, directorul general 
al Combinatului siderurgic Reșița, 
au ridicat, în cuvîntul lor, proble
ma realizării unei repartizări mai 
judicioase a cadrelor inginerești pe 
întreprinderi, ținîndu-se seama de 
tehnicitatea și importanța acestora.

Despre pregătirea din timp a 
condițiilor tehnice și organizatorice 
necesare asimilării de noi produse 
a vorbit tov. Alexandru Lădău, se
cretar al Comitetului de partid de 
la Uzinele de vagoane Arad. El a 
arătat că în cursul planului șese
nal colectivul uzinei a executat 17 
tipuri noi de vagoane, care prin 
performanțele lor ating un nivel 
ridicat. Vorbitorul a insistat îndeo
sebi — făcînd și unele propuneri — 
asupra ridicării nivelului de cali
ficare a muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, ca o condiție a folo
sirii mai eficiente a tehnicii mo
derne.

Muncitorul Iosif Bitto, de la în
treprinderea „Tehnometal" -Timi
șoara, vorbind despre sarcinile 
importante ce revin întreprinderii 
unde lucrează, în privința înzestră
rii agriculturii cu noi mașini agri
cole, a făcut propunerea ca planul 
de aprovizionare să fie mai judi
cios corelat — ca timp de predare 
în întreprinderi — cu planul de 
producție. în felul acesta, știind 
precis care este producția lor 
nominalizată, uzinele vor putea 
comanda din timp și materialele 
necesare.

Directorul complexului minier 
Moldova Nouă, tov. Eftimie Car- 
tianu, a vorbit despre dezvoltarea 
deosebită pe care o va cunoaște 
acest nou centru industrial al ță
rii în viitorul plan cincinal. Refe- 
rindu-se la faptul că la Moldova 
Nouă va lucra un mare număr de 
oameni, vorbitorul a făcut cîteva 
propuneri privitoare la asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
muncă și de trai celor ce muncesc 
și locuiesc aici. Astfel, el a arătat 
că este timpul ca rețeaua comer
cială locală să fie preluată de la 
cooperația de consum și trecută la 
comerțul de stat, în interesul reali
zării unei aprovizionări de nivel 
urban. De asemenea, dat fiind că 
aici se construiesc anual noi locu
ințe, un fond prețios care se cere 
administrat și îngrijit cum se 
cuvine, el a propus înființarea unei 
întreprinderi de gospodărire loca- 
tivă.

Numeroși vorbitori s-au referit 
la problemele agriculturii regiunii, 
în vederea unei mai largi valorifi
cări a rezervelor existente de creș
tere a producției agricole în raio
nul Sînnicolau Mare, tov. Aurel 
Mihuț, prim-secretar al comitetu
lui raional de partid, a propus să 
se înființeze în raioane mai multe 
secții fitosanitare, care să se ocupe 
în mod eficient de combaterea 
dăunătorilor. Arătînd că în raion 
sînt multe suprafețe pe care băl
tește apa, împiedicînd dezvoltarea 
normală a culturilor, el a propus 
să se treacă mai repede la elabo
rarea unor proiecte de desecări 
care să se poată realiza cu forțele 
proprii ale raionului. In comple
tarea acestor propuneri, tov. Ilie 
Luca, directorul Trustului gostat 
Sînnicolau Mare, arătînd realiză
rile mari obținute de G.A.S. din 
raion în creșterea producției vege
tale și animale și în reducerea 
prețului de cost, a propus ca la 
unitățile specializate în cultura po
rumbului să se grăbească dotarea 
acestora cu uscătoare, care au un 
rol esențial în asigurarea condiții

lor necesare mai bunei conservări 
a porumbului.

Tov. Emilian Telescu, prim-se
cretar al Comitetului raional Lu
goj, a arătat că în raion sînt încă 
mari posibilități de a se utiliza 
mai rațional pămîntul, de a se pune 
în valoare noi terenuri. în acest 
scop, el a subliniat importanța pre
vederii din proiectul de Directive 
cu privire la crearea de noi tipuri 
de mașini și tractoare agricole, a- 
rătînd că este nevoie ca uzinele să 
pună în fabricație și o serie de 
utilaje pentru lucrări de deal și în 
pantă, și în special pentru viticul
tură și pomicultură.

Despre posibilitățile din agri
cultură, despre hotărîrea oameni
lor muncii de a spori continuu 
producția la hectar, de a dezvolta 
creșterea animalelor și alte ramuri 
ale producției agricole au vorbit și 
tov. Gheorghe Vișescu, președin
tele cooperativei de producție Bo- 
zovici, Terezia Blaj, cooperatoare 
la C.A.P.-Odvoș, Traian Andea. 
președintele C.A.P.-Macea, una 
din unitățile fruntașe ale regiunii, 
și alții. Pe larg s-a ocupat de di
ferite aspecte ale muncii de pre
gătire a viitorilor specialiști în a- 
gricultură prof. Iulian Drăcea, 
rectorul Institutului agronomic 
din Timișoara. El a insistat în mod 
deosebit asupra problemelor pri
vitoare la legarea strînsă a învă- 
țămîntului cu practica, la însuși
rea de către viitorii agronomi a

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Subliniind importanța istorică 

pentru opera construcției socia
liste în țara noastră a documen
telor dezbătute de conferința re
gională de partid, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : Prevederile aces
tor documente programatice îm
brățișează toate laturile vieții 
economice și social-culturale, des- 
chizînd noi perspective pentru 
progresul și înflorirea întregii țări. 
Conturînd cu precizie științifică 
tabloul luminos al României so
cialiste de mîine, proiectele de 
Directive întruchipează năzuințele 
de progres ale întregului popor, 
exprimînd grija partidului pentru 
destinele țării, profundul patrio
tism al politicii sale.

în continuare, vorbitorul a înfă
țișat un cuprinzător tablou al re
zultatelor dobîndite în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, învățămîn- 
tului, în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, relevînd că 
la realizarea importantelor obiec
tive ale planului șesenal o contri
buție prețioasă au adus oamenii 
muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi, care trăiesc și muncesc în
frățiți în regiunea Banat.

Toate realizările din anii con
strucției socialiste sînt rodul mun
cii entuziaste și pline de abnega
ție a eroicei noastre clase munci
toare, a țărănimii și intelectuali
tății. Orînduirea noastră socia
lă, întemeiată pe puterea celor ce 
muncesc, se caracterizează prin 
coeziunea strînsă a poporului în 
jurul partidului și guvernului, prin 
prietenia frățească a poporului ro
mân cu minoritățile naționale, 
prin unitatea întregului popor în 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste și pentru ridi
carea patriei pe noi culmi ale pro
gresului.

Profundele transformări petre
cute în structura social-economică 
a țării vor fi reflectate în pro
iectul noii Constituții, în curs de 
definitivare, care va consfinți 
conținutul actual al orînduirii 
noastre, stadiul nou de dezvoltare 
în care a ajuns țara noastră — 
Republica Socialistă România.

Ocupîndu-se în continuare de 
principalele prevederi ale docu
mentelor adoptate de recenta ple
nară a C.C. al P.M.R., tovarășul 
Chivu Stoica a spus : Dezbătînd 
proiectele de Directive, comuniștii, 
oamenii muncii din țara noastră 
subliniază că ele înmănunchează 
experiența partidului, a întregului 
popor, dobîndită în construcția so
cialistă. Vastul program de dez
voltare a întregii noastre socie
tăți, cuprins în proiectele de Di
rective, are un adînc caracter 
realist și mobilizator. Prevederile 
acestor documente sînt stabilite nu 
pe baza unor simple dorințe, ci în 
strînsă concordanță cu posibilită
țile reale, cu cerințele dezvoltării 
continue a țării noastre. Proiec
tele de Directive reliefează cu pu
tere consecvența liniei generale a 
partidului nostru, capacitatea sa 
de a aplica în mod creator învă
țătura marxist-leninistă la condi
țiile României.

celor mai noi cuceriri ale științei.
Despre sprijinul hotărîtor pe 

care cercetarea științifică poate 
să-1 dea activității practice a vor
bit prof. ing. Ion Anton, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Române, prorector al Institutului 
politehnic din Timișoara. El a rele
vat o serie de posibilități de a a- 
dînci cercetarea aplicativă și fun
damentală, de a veni mai eficient 
în sprijinul rezolvării unor proble
me concrete ale dezvoltării tehnicii 
în țara noastră. Vorbitorul s-a re
ferit la aportul pe care cercetă
torii trebuie să-l dea la proiecta
rea și realizarea turbinelor hidro
centralei de la Porțile de Fier.

Actorul Gheorghe Leahu, artist 
emerit, directorul Teatrului de stat 
din Timișoara, și scriitorul Alexan
dru S. Jebeleanu, secretarul Filia
lei din Timișoara a Uniunii Scriito
rilor, s-au referit la posibilitățile 
mari create în regiune pentru a 
intensifica, folosind mijloace va
riate, munca cultural-educativă în 
rîndurile oamenilor muncii, pentru 
a cultiva dragostea de frumos și a 
ridica creația artistică pe noi 
culmi ale măiestriei și desăvîrșirii. 
în acest scop, vorbitorii au făcut 
unele propuneri legate de lărgirea 
bazei materiale a răspîndirii cul
turii în orașele și comunele re
giunii și de îmbunătățirea organi
zării acestei activități.

Cu mult interes au fost ascultați 
tovarășii Ion Cimpoeru și Ale

Relevînd că proiectul de Direc
tive cu privire la viitorul cincinal 
asigură continuarea neabătută a 
politicii de industrializare socia
listă, creșterea cu precădere a in
dustriei producătoare de mijloace 
de producție, vorbitorul s-a ocu
pat pe larg de obiectivele referi
toare la dezvoltarea industriei, în
deosebi a ramurilor hotărîtoare 
pentru progresul întregii economii, 
de sarcinile importante ce revin 
întreprinderilor din regiunea Ba
nat.

Vorbitorul a expus apoi pe larg 
prevederile înscrise în proiectul de 
Directive cu privire la dezvoltarea 
agriculturii, subliniind că măsuri
lor luate de partid și de stat în 
scopul dezvoltării acestei ramuri, 
țărănimea trebuie să le răspundă 
prin sporirea eforturilor pentru 
creșterea continuă a producției a- 
gricole, prin aplicarea celor mai 
avansate metode de cultivare a 
pămîntului și de creștere a anima
lelor, mai buna organizare a mun
cii, gospodărirea judicioasă a pă
mîntului și sporirea fondului ob
ștesc.

Dezvoltarea viitoare a economiei 
naționale este puternic pusă în e- 
vidență de volumul investițiilor 
care este cu 50 la sută mai mare 
decît în perioada 1961—1965. Este 
deosebit de important să se rețină 
faptul că mărirea părții din veni
tul național ce va fi destinată fon
dului de acumulare în viitorul 
cincinal presupune eforturi spori
te din partea poporului nostru. 
Numai astfel se vor asigura acce
lerarea creșterii forțelor de pro
ducție, dezvoltarea susținută a in
dustriei, agriculturii, științei și 
culturii. Aceasta se impune ca o 
necesitate istorică.

In zilele noastre, cînd în lume 
se desfășoară o vastă revoluție 
tehnico-științifică, socialismul este 
de neconceput fără aplicarea largă 
a celor mai înaintate cuceriri ale 
științei șl tehnicii. O contribuție 
activă la perfecționarea continuă a 
proceselor de producție, promova
rea progresului tehnic în toate ra
murile economiei și valorificarea 
superioară a resurselor naturale 
poate și trebuie să aducă cerceta
rea științifică, căreia partidul nos
tru, îi acordă o mare însemnătate. 
La aceasta sînt chemate să parti
cipe și cadrele de cercetători din 
regiunea Banat.

Subliniind importanța măsurilor 
pentru formarea și perfecționarea 
cadrelor de specialiști, ridicarea 
nivelului de pregătire profesională 
a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, vorbitorul a spus : Cu 
cît muncitorii și specialiștii noștri 
vor fi mai bine pregătiți, cu atît 
ei vor mînui mai cu pricepere ma
șinile și tehnica nouă, vor stăpîni 
mai bine procesele tehnologice, 
vor contribui mai activ la crește
rea productivității muncii și îm
bunătățirea calității produselor. în 
direcția formării de cadre cu pre
gătire superioară, sarcini impor

xandru Slmlovici, care au adus la 
conferință cuvintul vechilor mili- 
tanți ai partidului din regiune. Ei 
au subliniat importanța deosebită 
a prevederilor înscrise în proiec
tul de Statut, precum și a propu
nerilor privitoare la schimbarea 
denumirii partidului și la recu
noașterea vechimii în partid a ce
lor care în anii ilegalității au 
participat Ia mișcarea revoluțio
nară.

Un spațiu larg în desfășurarea 
lucrărilor conferinței l-au ocupat 
— cum era și firesc — problemele 
muncii de partid. Numeroși vorbi
tori, printre care Toma Ivanici, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Timișoara, George 
Micota, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Lugoj, 
Ștefan Mocuța, șeful secției de 
propagandă a Comitetului regio
nal de partid Eanat, au înfă
țișat pe larg experiența orga
nizațiilor de partid în condu
cerea economiei, în îndrumarea 
organizațiilor de masă, educarea 
membrilor de partid, desfășurarea 
muncii de propagandă, creșterea 
și promovarea de noi cadre.

Toți particjpanții la conferință 
și-au exprimat din plin adeziunea 
la prevederile înscrise în proiec
tele de Directive și în proiectul de 
Statut — documente care urmează 
să fie supuse dezbaterii și aprobă
rii celui de-al IV-lea Congres al 
partidului. Ei au primit cu deose

tante revin și instituțiilor de învă- 
țămînt superior din Timișoara.

Proiectul de Directive pune cu 
putere în atenție necesitatea de a 
desfășura în continuare, pe un 
front larg, lupta pentru îmbună
tățirea calității produselor și ridi
carea caracteristicilor lor tehnice 
și economice. Aceasta constituie un 
obiectiv esențial al întregii activi
tăți economice în prezent și în anii 
viitorului cincinal.

Referindu-se pe larg la progra
mul de măsuri prevăzut pentru ri
dicarea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii, 
vorbitorul a arătat că, prin înfăp
tuirea lui, viața cetățenilor patriei 
noastre va căpăta un conținut și 
un grad tot mai înalt de civilizație.

în continuarea expunerii, tova
rășul Chivu Stoica s-a ocupat de 
activitatea organelor și organiza
țiilor de partid. în ajunul celui 
de-al IV-lea Congres — a spus 
vorbitorul — partidul se prezintă 
ca o puternică forță mobilizatoare 
și organizatoare, strîns legat de 
masele oamenilor iftuncii, îndepli- 
nindu-și cu succes misiunea sa is
torică de conducător politic în o- 
pera de construcție socialistă. în
tregul nostru popor urmează cu 
profundă încredere partidul.

Referindu-se la propunerea ca 
partidul să poarte denumirea Par
tidul Comunist Român, vorbitorul 
a înfățișat pe larg drumul glorios 
de luptă al P.C.R., meritele isto
rice ale P.M.R., spunînd : Denumi
rea de Partid Comunist caracteri
zează pe deplin trăsăturile parti
dului nostru și exprimă în între
gime conținutul activității sale ca 
partid revoluționar marxist-leni- 
nist.

Proiectul, de statut al Partidului 
Comunist Român, supus dezbaterii 
în organizațiile de partid, reflectă 
stadiul actual de dezvoltare a par
tidului, creșterea rolului său con
ducător în toate domeniile vieții 
sociale, coeziunea și unitatea sa de 
nezdruncinat, exprimă consecvența 
în aplicarea normelor și principii
lor marxist-leniniste cu privire la 
activitatea partidului revoluționar.

Ca un fir roșu străbată prin pro
iectul de statut grija pentru apli
carea și lărgirea democrației de 
partid, respectarea neabătută a 
principiului muncii colective, prin
cipiu suprem al conducerii de 
partid.

Măsura preconizată de a se des
ființa stagiul de candidat reflectă 
schimbările calitative ce au avut 
loc în viața partidului, în socie
tatea noastră. Pe bună dreptate au 
arătat unii din tovarășii care au 
luat cuvîntul la conferință că a- 
ceastă măsură implică creșterea 
răspunderii organelor și organiza
țiilor de partid.

Subliniind că dezbaterile confe
rinței regionale Banat s-au desfă
șurat Ia un nivel ridicat, că ele 
au oglindit tăria organizației re
gionale, vorbitorul a spus : De la 
tribuna conferinței s-a vorbit cu 

bit entuziasm vestea. — sosită, chiar 
în timpul lucrărilor conferinței — 
cu privire la -ședința Comisiei 
pentru elaborarea noii Constituții, 
ședință în cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., a propus ca sta
tul nostru să poarte denumirea de 
Republica Socialistă România.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române.

★
Conferința a ales membrii nou

lui comitet regional de partid, ai 
comisiei de revizie, precum și de
legații la Congres. In ședința 
plenară care a urmat, Comitetul 
regional de partid Banat a ales în 
funcția de prim-secretar pe tova
rășul Ion Cîrcei.

Participanții la conferință au 
adresat Comitetului Central al 
P.M.R. o telegramă în care expri
mă hotărîrea comuniștilor și a tu
turor oamenilor muncii din regiu
nea Banat de a munci cu entu
ziasm pentru înfăptuirea vastului 
program de înflorire a țării și de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului, pe care-1 va trasa cel 
de-al IV-lea Congres al partidului.

Constantin MITEA 
Ion CHIUJDEA

competență și răspundere despre 
problemele economice, ale culturii 
și învățămîntului, ale vieții de 
partid, despre construcția noii so
cietăți socialiste. S-au făcut cu a- 
cest prilej propuneri valoroase, au 
apărut aspecte importante ale mun
cii, care vor trebui să fie serios 
examinate de organele locale de 
partid și de stat, ca și de organele 
centrale, spre a li se găsi soluții 
de rezolvare.

Realizarea sarcinilor de viitor 
impune o muncă perseverentă pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid 
din regiune. Vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin organizațiilor 
de partid din regiune în îndruma
rea sindicatelor, organizațiilor de 
tineret, comitetelor de femei și 
sfaturilor populare, în creșterea 
eficienței muncii de propagandă.

în continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : Marile transformări 
politice, economice, sociale, înfăp
tuite pe plan intern își găsesc o 
expresie și o continuare firească 
pe plan extern în politica fermă a 
partidului și statului nostru de 
apărare a păcii și de dezvoltare a 
colaborării internaționale. Subli
niind că prietenia și alianța fră
țească cu toate statele socialiste 
constituie temelia de neclintit a 
politicii externe a statului nostru, 
vorbitorul a arătat că țara noastră 
militează consecvent pentru dez
voltarea relațiilor internaționale pe 
baza principiilor respectării cu 
strictețe a suveranității și indepen
denței naționale, a deplinei egali
tăți în drepturi, a neamestecului 
în treburile interne, a colaborării 
reciproc avantajoase.

Tara noastră își afirmă deplina 
solidaritate cu lupta popoarelor 
pentru eliberarea națională și so.- 
cială. Considerînd că este dreptul 
sfînt al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, poporul nostru 
își exprimă solidaritatea și spriji
nul deplin față de lupta eroicului 
popor vietnamez, condamnă cu ho- 
tărîre acțiunile agresive ale Sta
telor Unite ale Americii în Vietnam 
și Republica Dominicană. Prin ac
țiunea unită a țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor păcii pot fi stăvi
lite provocările imperialismului, 
poate fi apărată pacea în lume.

Partidul nostru militează neobo
sit pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale și a coeziunii țărilor so
cialiste. In această privință, punc
tul de vedere exprimat de parti
dul nostru în Declarația sa din. 
aprilie 1964 își păstrează pe deplin 
valabilitatea.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat convingerea că organizația re
gională de partid Banaț, comu
niștii, toți oamenii muncii din re
giune vor munci cu abnegație și 
entuziasm pentru ca mărețele o- 
biective stabilite în proiectele de 
Directive, pe care le va aproba cel 
de-al IV-lea Congres al partidului, 
să fie duse cu cinste la îndeplinire.

Teatrul de Operă șl Balet : în
toarcerea din adîncuri — (orele
19.30).  Teatrul de stat de operetă: 
Țara surîsului — (orele 10,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Vedere de pe 
pod — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Iubesc 
pe al 7-lea — (spectacol prezentat 
de Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
— orele 16). Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra" (la Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Sonet pentru o pă
pușă — (orele 20). Teatrul Mic : 
(Str. C. Miile nr. 16) : Cinci schi- ’ 
țe și Cintăreața cheală — (orele 
20). Teatrul satirlc-muzical ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei — (orele 20). Circul de 
stat : Allo, ici Paris ! — țâ
rele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Fiul căpitanu
lui Blood — cinemascop : Repu
blica (9,45, 11,45; 14; 16,45; 19;
21.15) , l-'estival (fi; 11; 13; 15; 17; 19; 
21; la grădină — Pasajul Eforie — 
orele 20,30), Stadionul Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele
20.15) ,: Arenele Libertății (Parei *
Libertății — orele 20,30), Excel
sior (completare Miniaturi în teh
nică — 8; 10,15; 12,30; 14,45; ,|7;
19,15; 21,30), Grivițe (completare 
Miniaturi în tehnică — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18, 20,15), Modern (10; 
12; 14; 16; 18, 20) Femeia necunos
cută : Luceafărul (8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grădina „Doina"
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15). 
Lunga noapte a lui ’43 : Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Can- 
Can — cinemascop ; București (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Expoziția 
„Realizărilor economiei naționale 
a R.P.R.- (Piața Scînteii — orele
20.15) . De doi bani violete : Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; 
la grădină — orele 20,15), Melodia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; la 
grădină — orele 20,30). Hocheiștji
— cinemascop : Victoria (10; 12;
14; 16, 18,15- 20.30). Joe limonadă : 
Central (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Neamul Șoimăreștilor — ci
nemascop (ambele serii) (com
pletare Șopîrle) : Lumina (10; 13; 
16,30; . 20). Regina cintecelor : 
Union (13,45; 16; 18,30, 21). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 
10 dimineața). Arena circului : 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30),  înfrățirea între popoare 
(18; 20). Parisul vesel (completare 
Călătorie imaginară) : Timpuri 
Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Win- 
netou — cinemascop: Giulești (15; 
17,30; 20), Feroviar (completare
Smulse din împărăția sării —9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30), 
Floreasca (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (9,15; 11,30; 13,45:
16; 18,15; 20,30). Ne asumăm răs
punderea : Cultural (15,30; 18;
20.30) . Cînttnd în ploaie : Dacia
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Oliver Twist : Buzești (14,30; 17; 
19,30: la grădină — orele 20,30), 
Flacăra (15,30; 18, 20,30). Scara-
mouche — cinemascop : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Nuntă cu peripe
ții (completare Noi și soarele) : 
Bucegi (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; la 
grădină .— orele 20,15). Merii săl
batici ’ (completare Dincolo de 
cercul polar) : Unirea (16; 18,15: 
la grădină — orele 20,30). Veselie 
la Acapulco (completare Artiști 
amatori) : Vitan (16; 18,15; la gră
dină — orele 20.30). O viață : Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,30). Fernand cow
boy (completare Comori de artă 
românească) ; Miorița (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Lira (15:
17,15: 19,30; la grădină — orele
20,30).  Cronica unul bufon (com
pletare Pionieria nr. 3/1965): Mun
ca (16; 18,15; 20,30). Casa Ricotdi : 
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matyas : Arta (16; 18,15; la' gră
dină — orele 20.30), Volga (10; 12. 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Gaudea- 
mus igitur (completare Șapte se
cole mai tîrziu) : Moșilor (15,30; 
18; la grădină — orele 20,30). Cjnd 
Martin avea 14 ani : Cosmos (16: 
18: 20). Spărgătorul — cinemascop: 
Viitorul (16, 18 15; 20,30). Ianoșik
— cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentina (16: 19,30; la grădină Mu
lează filmul „Războiul vesel" - * 
orele 20,30), Ferentari (16; 19,30). 
Bine ați venit (completare Dru
murile celui de-al cincilea conti
nent) : Rahova (15; 17,30: 20; 1» 
grădină rulează filmul „Bufonul 
regelui" — orele 20,30). Cronica 
unei crime — cinemascop (com
pletare Colțul prieteniei) : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Asta-i tot 
ce s-a întimplat (completare Zi
lele Sighișoarei) : Drumul Sării 
(16: 18,15: 20.30), Pacea (16: 18; 20). 
Animalele (completare Petrică și 
încă cineva) : Cbtroceni (1.5: 17; 
19: 21). Fata în doliu : Grădina 
„ProgresuJ-Parc" (Piața Libertății
— orele 20,30).
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Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Știți să desenați, 
copii ?.! „Puiul" — povestire de 
Al. Brătescu-Voinești. Desenează 
Iurie Darie. 19,35 — Orizont *70. 
20,00 — Selecțiuni din spectacolul 
prezentat de Baletul modern din 
Fees. Coregrafia Eck Im re. 21,00 
— Transmisie de la Stadionul 
Republicii a reprizei a Il-a a în- 
tîlnirii de fotbal dintre echipele 
Steaua — Stade Franțais. 21,45 — 
Poșta televiziunii. în încheiere : 
buletin de știri, buletin meteoro
logic.
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Ieri tn țară : Vremea a fost 
călduroasă, cu cer variabil, mal 
mult noros in vestul țării, unde a 
plouat local și sub formă de 
averse, însoțite de descăriărl 
electrice, vîntul a suflat slab 
pină la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 21 de grade la 
Moldova Veche și 29 de grade la 
Bechet, Alexandria. Roșiorii <5e 
Vede și București. In București : 
Vremea s-a menținut călduroasă, 
cu cer variabil, mai mult noros 
după-amiaza. Vintul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 31 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 iunie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar, 
noros. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse, însoțite izolat de 
descărcări electrice. Temperatura 
ae’-ulul se menține ridicată, ex- 
cc-tînd nord-estul țării, 'unde va 
scădea ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 22 și 32 de 
grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
i^tos. Vor cădea ploi slabe, sub 
formă , de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Temperatura 
aerului se men.ine ridicată.
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Ședința plenară a Comitetului Uniunii 
Ziariștilor consacrată dezbaterii proiectelor 
de Directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R.

Mecanica și revoluția 
tehnico-industrială

în sala mică a Palatului R. P. 
Române a avut loc ieri ședința ple
nară a Comitetului Uniunii Ziariș
tilor consacrată dezbaterii proiec
telor de Directive ale celui de-al 
I ' !ea Congres al partidului, la 
care a luat parte un mare număr 
de cadre din presă și edituri.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., Sion Bujor, șeful secției 
Presă și Edituri a C.C. al P.M.R.

Lucrările plenarei au fost des
chise de tov. Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor. Au 
luat cuvîntul tovarășii Dumitru 
Popescu, Teodor Marinescu, Costin 
Murgescu, Dezideriu Szilagyi, Va- 
sile Ceaușu, Nicolae Moraru, 
George Ivașcu, Mihai Dumitriu, Sil
viu Brucan, Anghel Paraschiv, An
ton Breitenhofer, Traian Șelmaru, 
Andrei Vela, Nestor Ignat.

Vorbitorii au exprimat profunda 
satisfacție și mîndria cu care zia
riștii din țara noastră, alături de 
întregul popor, au primit istoricele 
documente ce vor fi supuse dez- 
b." erii și aprobării Congresului al 
U.-lea al partidului. întemeiate pe 
forța științifică a politicii marxist- 
leniniste a partidului, pe capacita
tea creatoare a poporului român, 
proiectele de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R. — 
au spus vorbitorii — pornesc de 
la marile victorii dobindite în con
strucția socialismului, sînt pătrunse 
de spirit realist, conturînd clar 
imaginea înfloritoare a României 
de mîine. Ei au afirmat totala ade
ziune a ziariștilor la acest însufle- 
țitor program de luptă, pentru a 
cărui înfăptuire își vor dărui toa
tă pasiunea, energia și capacitatea 
de muncă.

în dezbateri a fost subliniată 
necesitatea ca presa să acorde și 
de acum înainte o atenție deose
bită problemelor economiei națio
nale, să-și sporească aportul la 
educarea socialistă a oamenilor 
muncii, la dezvoltarea științei, ar
tei și culturii, la îmbunătățirea 
continuă a activității organelor e-

Manifestări consacrate celui
de-al IV-lea Congres al partidului

Etica în sfera 
interesului cetățenesc

Comitetul de cultură șj artă al 
orașului București a organizat în 
întreprinderi, instituții, cluburi, 
case de cultură și cămine cultu
rale numeroase manifestări consa
crate celui de-al IV-lea Congres 
al partidului. Mii de oameni ai 
muncii au ascultat expuneri care 
au înfățișat realizările poporului 
nostru pe drumul construirii so
cialismului și perspectivele deschi
se de proiectele Directivelor Con
gresului partidului cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970 și cu pri
vire la valorificarea surselor ener
getice și electrificarea țării în pe
rioada 1966—1975. Expunerile au 
fost făcute de academicieni, cadre 
de conducere din instituții, uzine 
și de pe mari șantiere, precum și 
de alte personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale.

în sala Teatrului din Calea Vic
toriei 174 a avut loc simpozionul 
cu tema „România socialistă pe 
culmile tot mai înalte ale progre
sului". Au vorbit acad. St. Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P.

Festivalul filmului de la Mamaia '
Cea de-a doua ediție a Festivalu

lui filmului de la Mamaia a conti
nuat marți seara cu prezentarea 
filmului artistic „Neamul Șoimăreșli- 
Jbr după cunoscutul roman al 
lu iihail Sadoveanu — film distins 
cu Premiul de onoare pentru calita
tea imaginii color și a prelucrării 
în laborator la al VI-lea Congres 
Uniatec de la Milano (1964). Dintre 
principalii realizatori ai filmului au 
fost prezentați publicului artiștii 
George Calboreanu, Mihai Boghiță,

II
COMPETIȚII
Italianul Monti a cîștigat 

etapa a treia în „Tour 
de 1’Avenir"

■Cea de-a treia etapă a cursei ci
cliste „Tour de l'Avenir", disputată 
între orașele belgiene Eupen și 
Liege, pe un traseu cu multe urcu
șuri, s-a încheiat cu victoria italia
nului Battista Monti, care a stră
bătut 130 kilometri în 3h36'57”. în 
același timp cu învingătorul au fost 
cronometrați Vreken (Belgia), Ber
nard Guyot (Franța), Anni (Italia), 
Beker (R. P. Polonă) și Valencic 
(Iugoslavia). Dintre cicliștii români 
primul a sosit Ludovic Zanoni la 
38 sec. față de Monti. C. Dumi
trescu și C. Ciocan au realizat 
timpul de 3h39'41”. în clasamentul 
general individual continuă să con
ducă W. Peffgen (R.F.G.), secondat, 
la 15 secunde, de francezul Claude 
Guyot.

conomice și de stat, a organizații
lor de partid și a organizațiilor de 
masă, la informarea operativă și 
multilaterală a publicului cititor 
asupra problemelor interne și in
ternaționale. A fost relevată în
semnătatea ridicării continue a ni
velului publicistic al ziarelor și 
revistelor, a strîngerii legăturilor 
cu cititorii, a pregătirii profesio
nale a ziariștilor. Au fost formu
late propuneri privind activitatea 
de viitor a Uniunii Ziariștilor.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu.

Participanții la plenară au adre
sat Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care, printre altele, se 
arată că, mobilizați de succesele 
dobîndite sub conducerea partidu
lui, de minunatele perspective ale 
progresului țării și bunăstării po
porului, conștienți de importanța 
sarcinilor ce revin presei în lupta 
pentru înfăptuirea viitorului plan 
cincinal, ziariștii se angajează să 
depună eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii 
lor, pentru ridicarea nivelului de 
competență și a eficienței fiecă
rei publicații.

„Cheia de boltă a întregii acti
vități a presei noastre, chezășia 
tuturor succeselor ei — se spune 
în telegramă — a fost și rămîne 
conducerea de către partid. Pă
trunși de înalta răspundere poli
tică ce ne este încredințată, vom 
dovedi principialitate ideologică, 
intransigență partinică și comba
tivitate constructivă în întreaga 
noastră activitate, așa cum ne în
vață și ne cere partidul.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului că ziariștii din R. P. 
Română nu vor precupeți nici un 
efort pentru a contribui la înfăp
tuirea sarcinilor ce vor fi trasate 
de Congresul al IV-lea al P.M.R., 
pentru realizarea mărețului pro
gram care va ridica România pe 
noi culmi ale progresului și civi
lizației".

(Agerpres)

Române, prof. Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, academicienii Gheorghe Mur- 
geanu și Martin Bercovici.

„Un măreț program al înfloririi 
patriei și bunăstării poporului" s-a 
intitulat simpozionul care a avut 
loc la clubul uzinelor „Grivița 
roșie", unde au participat aproa
pe 1000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzină și alți cetă
țeni din cartier. în aula Facultății 
de științe juridice s-a ținut simpo
zionul cu tema „Comunismul, țe
lul luminos al patriei". Alte ma
nifestări de acest fel au fost inti
tulate „Frumoasă și bogată ești, 
patria mea", „Industria noastră 
socialistă, mîndria întregului po
por", „Realizările poporului nostru 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului", „Orașul București în anii 
șesenaluiui".

Manifestările au fost urmate de 
programe artistice susținute de 
ansambluri folclorice și formații de 
amatori din Capitală.

(Agerpres)

Ioana Drăgan, regizorul Mircea Dră- 
gan, operatorii George Cornea și 
Aurel Samson, scenograful Constan
tin Simionescu. In aceeași seară, au 
fost prezentate trei producții ale 
Studioului „Al. Sahia" : scurt-me- 
trajele „Spre cer" — film dedicat 
hidrocentralei de pe Argeș, „Temă 
cu variațiurii" — o interesantă pre
zentare a fenomenului adaptării vie
țuitoarelor la mediul înconjurător, 
„Petrică și încă cineva" — film de 
desene animate. (Agerpres)

CICLISTE
în cursă au mai rămas 105 aler

gători. Sosind după închiderea 
timpului de control au fost elimi
nați Gh. Moldoveanu, polonezul 
Widera, doi cicliști austrieci și doi 
suedezi. A abandonat austriacul 
Hiebi.

A Început „Turul Franței"

Ieri a început și cea de-a 52-a 
ediție a Turului ciclist al Franței, 
la care participă 230 de concurenți. 
Prima semietapă Kbln-Liâge (149 
km) a fost cîștigată de belgianul 
Rik Van Looy, în 4h06’49", urmat 
de Vandenberg și Sels în același 
timp.

A doua semietapă, disputată con- 
tracronometrului pe echipe (22,500 
km), a revenit formației franceze 
„Geminiani-Louviot".

Olănești. în fața izvorului 24 Foto : Gh. Vințilă

Cronica (Urmare din pag. I-a)

SEMNAREA ACORDULUI 
ROMANO-TURC 

PENTRU REGLEMENTAREA 
PROBLEMELOR FINANCIARE 

ÎN SUSPENSIE

La București a fost semnat, la 
22 iunie 1965, acordul între guver
nul Republicii Populare Române și 
guvernul Republicii Turcia pentru 
reglementarea problemelor finan
ciare în suspensie. Prin acest a- 
cord au fost lichidate toate preten
țiile financiare reciproce în sus
pensie între România și Turcia, 
ceea ce va contribui la dezvolta
rea relațiilor între cele două țări.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE IRANIENE

în țara noastră se află o delega
ție guvernamentală iraniană con
dusă de A. Alikhani, ministrul e- 
conomiei Iranului, în vederea sem
nării acordului comercial și de 
plăți de lungă durată între cele 
două țări. Delegația guvernamen
tală iraniană a fost primită la Mi
nisterul Comerțului Exterior și a 
vizitat obiective industriale și tu
ristice din Capitală și regiunea 
Dobrogea.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A UNIUNII TINERETULUI 

IUGOSLAV

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii Tine

F O T

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală se dispută astă-seară, la 
lumina reflectoarelor, partida ami
cală de fotbal dintre formațiile 
Steaua București și Stade Franțais 
(Paris). Meciul începe la ora 20. 
în deschidere (ora 18) se întîlnesc 
selecționatele de juniori ale Bucu- 
reștiului și provinciei.

Repriza secundă a meciului 
Steaua-Stade Franțais va fi trans
misă la radio șl la televiziune.

■
Mîine după-amiază formația pa

riziană va susține la Ploiești un 
meci cu Petrolul Ploiești.

La Constanța are loc astăzi 
după-amiază meciul internațional 
Farul Constanța-Vardar Skoplje, 
contînd pentru „Cupa Balcanică" 
intercluburi. în primul joc, desfă- 

retului Iugoslav, condusă de Bado- 
vinac Tomislav, președintele C.C. 
al U.T.I., care, la invitația C.C. al 
U.T.M., întreprinde o vizită în țara 
noastră.

★

'. Marți seara, la sala Teatrului 
C.C.S., colectivul baletului modern 
din Pecs a prezentat ultimul 
său spectacol în Capitală. în con
tinuare, artiștii maghiari vor e- 
volua la Iași și Brașov.

în aceeași zi, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a oferit un 
cocteil în saloanele restaurantului 
Athenee Palace, cu prilejul prezen
ței în țara noastră a acestui colec
tiv artistic.

★

La Biblioteca Centrală de Stat a 
avut loc luni festivitatea donării 
unui număr de circa 1 000 de lu
crări italiene din domeniile știin
ței, artei și literaturii, care au 
fost prezentate la București și 
Cluj, la începutul acestui an, în 
cadrul „Expoziției cărții italiene". 
Cu acest prilej, au luat cuvîntul 
ambasadorul Italiei, Niccolo Mos
cato, și Angela Brediceni, director 
al Bibliotecii Centrale de Stat.

(Agerpres)

BAL
șurat la Skoplje, Farul a cîștlgat 
cu 4—0.

Repriza a doua a partidei Farul- 
Vardar va 11 transmisă la radio, 
pe programul I, cu începere de la 
ora 18,50.

Ultimul cuplaj bucureștean al 
actualului campionat republican 
este programat duminică pe sta
dionul „23 August". La ora 16 se 
vor întîlni echipele Rapid și Crișul, 
iar la ora 18 Dinamo București și 
Petrolul. Rezultatele acestor me
ciuri vor desemna pe campioana 
țării. Titlul și-l dispută, după cum 
se știe; Dinamo și Rapid. La Cra
iova, Iași și Arad au loc partide 
deosebit de importante pentru cla
rificarea situației din coada cla
samentului : Știința Craiova-Pro- 
gresul, C.S.M.S.-Farul și respectiv, 
U.T.A.-Minerul. Celelalte două me
ciuri se dispută la Cluj (Știința- 
Steaua) și Pitești (Dinamo-Steagul 
roșu).

(Urmare din pag. I-a)

Este indiscutabil că a folosi în 
tehnică soluții ce aparțin mecani
cii secolului trecut înseamnă a 
cheltui inutil materiale și mano
peră, a risca avarii.

Fiecare teoremă de mecanică 
modernă transpusă in beton și 
oțel înseamnă mari economii 
de fonduri și eforturi.

în aceste condiții este cazul 
să se acorde mai multă atenție 
cercetărilor teoretice în dome
niul mecanicii — care se află 
la baza tuturor disciplinelor 
tehnice — și pregătirii sistema
tice a unui mare număr de 
specialiști de formație univer
sitară in domeniul mecanicii, 
pentru a lucra alături de ingi
neri in institutele de cercetare 
tehnică, în institutele de pro
iectări, in birourile de con
strucții și in marile labora
toare.

Reorganizarea facultăților de ma
tematică—mecanică la noi în țară 
în anul 1962 a însemnat un pas 
important pe acest drum, pe care 
se merge de altfel sistematic în 
țări ca U.R.S.S., R. P. Chineză, Fran
ța, S.U.A.

Consider că în țara noastră, 
continuarea in ritm rapid a 
procesului de industrializare 
impune mărirea numărului de 
cadre de mecanlcieni, continua 
îmbunătățire a pregătirii lor 
teoretice, paralel cu o tot mai 
bună utilare a bazei experi
mentale, urmînd ca aceste ca
dre să lie folosite acolo unde 
pregătirea lor de strictă spe
cialitate poate da un radament 
optim.

Socotesc că se cuvine urmărită 
și ridicarea nivelului pregă
tirii teoretice în matematică și 
mecanică a inginerilor pe care îi 
formează învățămîntul tehnic su
perior. Totodată, ar trebui dezvol
tată și adincită specializarea teo
retică și aplicată In domeniul me
canicii in cadrul facultăților de

Asta, pînă cînd trompetistul echi
pei, de meserie maistru ajustor, 
s-a îndrăgostit de solista echipei, 
normatoare. Atunci, la o repeti
ție, ascultînd-o pe ea cîntînd a- 
ceasta melodie, ajustorul a blocat 
microfonul, pentru a declara apă
sat că el n-ar admite să fie iubit 
așa cum este ; nici n-ar iubi după 
asemenea rețete. In fapt — spu
nea ajustorul — pe bună limbă 
românească : „Te iubesc așa cum 
ești" se traduce prin „nu-mi pasă 
dacă ești așa ori altfel, sînt gata 
de orice concesii, o să te las in 
apele tale". Oamenii cinstiți — 
după părerea ajustorului — nu se 
iubesc numai pentru ceea ce sînt, 
ci și pentru ceea ce tind să fie ; 
pentru ceea ce simt că pot deveni 
fiind împreună, chiar dacă exi
gența asta presupune eventual și 
discuții, chiar discuții aspre. Alt
fel — susținea ajustorul — nu 
poate fi vorba de iubire propriu- 
zisă, nici de familie propriu-zisă, 
ci cel mult de aventuri și improvi
zații. De aici a izbucnit furtuna.

Găsindu-și un aliat, normatoa- 
rea a formulat, în opoziție, urmă
toarele păreri: iubirea nu-i un 
prilej de dădăceală, ci o stare ex
cepțională care, în pofida oricăror 
teorii, pretinde și concesii orbești, 
totale, și le obține mereu — une
ori reciproce, mai ades unilate
rale. Ceilalți membri ai echipei 
(cred că opt erau) l-au susținut 
pe maistrul ajustor, argumentând 
în linii mari cam așa : iubirea, cu 
atît mai mult iubirea soților, pre
supune colaborare, chiar comu
niune — pe toate planurile vieții 
— iar colaborarea presupune nea
părat exigență reciprocă ; prin ur
mare, „iubirea" refractară exigen
țelor trage chiulul colaborării și

întrecerea planoriștilor

Intre 1î și 22 iunie s-a desfășura! 
la Iași etapa a Il-a a campionatului 
republican de planorism. Primul loc 
a revenit sportivului bucureștean 
Valentin Romașcu, de la Aeroclubul 
central „Zburătorul". Faza finală a 
întrecerii va avea loc tot la Iași, 

matematlcă-mecanlcă din Bucu
rești, Iași, Cluj, Timișoara, în sen
sul ca specializarea în mecanică 
să înceapă mal de timpuriu, la fel 
ca în facultățile similare din alte 
țări. Cred că ar trebui examinată 
și problema includerii unei pre
gătiri speciale de mecanică pen
tru elevii școlii medii. Mecanica 
este una dintre științele fun
damentale ale naturii, aseme
nea fizicii, chimiei, biologiei, iar 
actuala stare de lucruri, cînd 
noțiunile de mecanică se predau 
fragmentar, împărțite între lecțiile 
de fizică și cele de matematică, 
nu-și are nici o justificare. A pre
da mecanica încă din școala me
die ca disciplină independentă, 
așa cum se procedează în toate 
țările dezvoltate din punct de ve
dere industrial, înseamnă a apro
pia pe elevi de probleme pe care 
viața le pune astăzi în fața celor 
ce se orientează spre învățămîntul 
superior teoretic sau tehnic. Acea
sta înseamnă totodată a da o fun
damentare și o explicație multor 
fapte de care copiii iau cunoștin
ță pe alte căi : sateliții artificiali, 
avioane de mare viteză, construc
ții de forme noi și îndrăznețe. în 
sfîrșit, în felul acesta se creează 
și posibilitatea de a lega mai 
strîns predarea matematicii de 
practică, arătîndu-se prin exemple 
sugestive și actuale în ce fel no
țiuni fundamentale și abstracte ale 
matematicii își găsesc aplicare în 
lumea pasionantă a tehnicii.

în fața noastră se află viitorul 
și nu e o figură de stil dacă spu
nem că,

așa cum astăzi un Indice ai 
stării industriei este numărul 
de kw putere instalată pe cap 
de muncitor, tot astfel, in cu- 
rind, drept indice va servi nu
mărul de mașini de calcul, de 
matematicieni, mecanicieni, fi- 
zicieni și chimiști folosiți di
rect in proiectare și producție 
pe mia de muncitori și tehni
cieni. Aceasta presupune pre
gătiri încă de pe acum.

n-are cum fi iubire adevărată; 
între doi oameni care se iubesc, 
într-o familie, concesiile sînt și 
ele de multe ori necesare — dar 
nu trebuie să ajungă sistem, mod 
de viață, nu trebuie să tocească 
exigențele reciproce.

Furtuna polemică izbucnită 
atunci in echipă a continuat, între 
cei doi, pînă astăzi. Sub forme tot 
mai atenuate : între timp, norma- 
toarea s-a lăsat influențată de 
echipă, de societate, de statorni
cia ajustorului. —- statornicie și în 
dragostea față de dînsa și in exi
gențele dragostei lui. Am aflat de 
curînd că în prima decadă a lunii 
iulie se vor prezenta la ofițerul 
stării civile — și „Da"-ul fetei 
este dinainte interpretat de în
treaga echipă artistică drept ulti
ma ei replică în disputa cu ajus
torul : „Ai dreptate1 De bună 
voie, din toată inima și pe toată 
viața : pentru exigență reciprocă!"

Îmi este peste puteri să cred 
că într-o familie astfel constituită 
părinții se vor pomeni vreodată, 
despărțiți prin prăpăstii în care să 
se piardă, fără căpătîi, eventualii 
copii.

Fapt este că participarea cetă
țenească la lupta pentru înlătura
rea rămășițelor modului de viață 
burghez îmbracă forme de-o ne- 
sfîrșită varietate. Și e adine sem
nificativă această participare : 
prin chiar amploarea și multilate
ralitatea ei; prin promptitudinea 
și eficiența intervențiilor; prin 
omenescul ei, îmbinînd înțelept 
gingășia cu exigența fermă. Fi
rească participare conștientă a 
tuturor la construirea pe temelii 
în sfîrșit omenești, potrivite vre- 
milor noi, deci pe temelii socialis
te, a vieții fiecărei familii, a fie
cărui om matur și, cu atît mai 
mult, adolescent ori copil.

între î—20 iulie, cu participarea pri
milor cinci clasați la etapa încheiată 
ieri și a membrilor lotului republi
can. ÎN FOTOGRAFIE : concurența 
primesc ultimele indicații Înainte de 
a decola.

TELEGRAME EXTERNE-
11 ' 11 ... 111 '""'a»

Ambasadorul R.P. Române W 
in Chile și-a prezentat^ 
scrisorile de acreditare

SANTIAGO DE CHILE 22 (A- 
gerpres). — La 21 iunie 1965, Du
mitru Fara, ambasador extraordi-jj 
nar și plenipotențiar al Republicii -■' 
Populare Române în Republica 
Chile, a prezentat scrisorile sale 
de acreditare președintelui Repu
blicii Chile, dr. Eduardo Frei MoA- 
talva. La prezentarea scrisorilor 
de acreditare au participat din- 
partea chiliană ministrul de exter
ne, dr. Gabriel Valdes, și alte per
soane oficiale. După prezentarea 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Republicii Chile a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
R. P. Române.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru construcții 
de mașini

| VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
între 10 și 19 iunie 1965, a avut 
loc la Varșovia ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini. La ședință au 
participat delegațiile R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R. P. Române, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovietice.

în conformitate cu acordul în
cheiat între C.A.E.R. și guvernul '' 
R. S. F. Iugoslavia, la ședință au 
luat parte reprezentanții R. S. F. “ 
Iugoslavia. In calitate de observa-’’ 
tori, la ședință au participat re
prezentanți ai R. P. D. Coreene. 
Comisia a adoptat o serie de re
comandări privind tipizarea, spe-’ 
cializarea și cooperarea în produc
ția mașinilor și utilajelor pentru 
exploatarea la zi a minereurilor 
metalifere și nemetalifere, mijloa
celor tehnicii de birou, pompelor 
și compresoarelor, liniilor tehnolo
gice pentru producerea sticlei de 
construcții. A fost elaborat planul 
de lucru de perspectivă al Comi
siei pentru construcții de mașini 
pe perioada 1966—1970 privind
coordonarea celor mai importante 
cercetări tehnice și științifice și 
planul de lucru de perspectivă în 
domeniul standardizării pe perioa
da 1966—1970. Ședința a decurs 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

VIZITA DELEGAȚIEI
R.D. VIETNAM LA SOFIA

SOFIA 22 (Agerpres). — La 22 iu
nie Todor Jivjtov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Buln, 
garia, l-a primit pe Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale vietnameze, care se 
află în vizită în R. P. Bulgaria.

în aceeași zi a avut loc o întîlnire 
între membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. și delegația de par
tid și guvernamentală a R. D. Viet
nam. în timpul convorbirilor au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea politică și economică a 
celor două țări și relațiile dintre 
Bulgaria și R. D. Vietnam.

Retragere
surprinzătoare

Dr. Hernando Duran Dussan;'" 
ministrul de finanțe al ColumSS 
biei, și-a prezentat demisia î)T 
cursul zilei de luni. Acest fapt^ 
este apreciat de agențiile dț ■; 
presă ca o nouă dovadă wțj 
crizei profunde prin care trece • 
economia columbiană, a imposibi
lității guvernului de la Bogota d't 
a găsi o soluție numeroaselor praS 
bleme dificile în fața cărora se J 
află țara. „Demisia dr. Hernando ' 
Duran Dussan, care deținea de 
aproximativ trei luni portofoliul, 
— transmite agenția France Pressee
— a surprins cercurile politice din 
capitală. Se presupune că ea se da- ,6 
torează, cel puțin în parte, diferend"' 
țelor de apreciere a situației finan-"' 
ciare care au ieșit recent la iveală” 
între președintele republicii, Guiă-’' 
lermo Leon Valencia, și ministrul ' 
său de finanțe".

Din 7 minuni 
doar 4

După cum relatează agenția 
France Presse, filmul de televi
ziune „Cele șapte minuni ale lu- 
mii", producție vest-germană, va 
trebui să neglijeze minunea iia- 
kiană : grădinile suspendate ale 
Semiramidei din Babilon. Autori
tățile irakiene au decis să anu- ,, 
leze autorizația dată unei echipe s 
de la radio și televiziunea vest- , 
germană pentru a filma la Ba
bilon una din cele șapte minuni 
ale lumii.

Referindu-se la acest refuz al j. 
autorităților irakiene, agenția 
France Presse arată că el se da- ' 
torește relațiilor politice nefavo
rabile dintre Bonn și Bagdad. 
Exemplul Irakului va fi urmat și 
de alte țâri arabe. în acest fel, 
filmul nu va putea prezenta de- • ■: 
cit patru din cele șapte minuni 
ale lumii : mausoleul din Hali- 
carnassos și templul Dianei din 
Efes, colosul din Rodos și statuia 
lui Jupiter din Olimp. Realizatorii 
vor irebui să renunțe la piramide 
și la Farul din Alexandria.
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IN CIUDA PROTESTELOR
OPINIEI PUBLICE
DIN AMBELE ȚĂRI TRATATUL
DINTRE JAPONIA Șl COREEA DE SUD 
A FOST SEMNAT

• Puternice demonstrații 
la Tokio și Seul

• Cele mai singeroase in
cidente din ultimii cinci 
ani din capitala Japo
niei

Străzile celor două capitale au 
. fost inundate simultan, ieri dimi- 
, neață, de mii de manifestanți, în 

timp ce miniștrii de externe japo- 
1 nez și sud-coreean își puneau sem- 
, natura la Tokio pe așa-numitul 
' „tratat de reconciliere** între cele 
două state.

La Tokio, poliția a intervenit 
pentru a împrăștia pe demonstranți. 
După datele oficiale, mai mult de 
120 de persoane au fost rănite. A- 
genția France Presse menționează 
că „incidentele sint cele mai sin
geroase pe care Tokio le-a cunos
cut de cinci ani încoace**.

La Seul, manifestațiile începute 
luni au continuat cu intensitate 
sporită marți. In zorii zilei de 
marți, zeci de camioane cu po
lițiști au împînzit principalele ar
tere de circulație. Au fost, de a- 
semenea, luate măsuri în vederea 
.întăririi pazei la reședința guver
nului. Autoritățile au închis uni
versitățile și școlile. Cu toate a- 
cestea, coloanele celor 8 000 de de
monstranți s-au îndreptat spre re
ședința guvernului. în sprijinul po
liției au fost trimise numeroase 
trupe. Au avut loc ciocniri vio
lente. Au fost operate încă 600 
de arestări. în aceeași zi, au a- 
vut loc demonstrații de protest și 
în alte orașe.

★
Tratativele referitoare la „nor

malizarea" relațiilor diplomatice 
dintre Japonia și Coreea de sud 
au o lungă și frămintată istorie. în

cepute încă din 1952, ele aveau ca 
scop mărturisit restabilirea relații
lor diplomatice și reglementarea 
unor probleme rămase in suspen
sie — unele după cel de-al doilea 
război mondial, iar altele încă și 
mai înainte, ca urmare a ocupării 
Coreei de către Japonia. Dar 
cercurile democratice din cele 
două țari au dus o viguroasă cam
panie împotriva așa-zisului „tratat 
de reconciliere" văzînd în el un 
plan de inspirație americană pen
tru crearea unui nou bloc militar, 
cu participarea Coreei de sud și 
Japoniei îndreptat împotriva țări
lor socialiste și mișcării de elibe
rare din Asia.

Grevă pentru aplicarea 
unui plan de dezvoltare 
a regiunii Umbria

ROMA 22 (Agerpres). — La 22 iu
nie, în regiunea Umbria a fost de
clanșată o grevă generală de 24 de 
ore. Participanții la grevă — mun
citori, țărani, funcționari și comer- 
cianți — cer punerea în practică a 
unui plan de dezvoltare economică 
a regiunii, elaborat de organizațiile 
democratice. Planul prevede, între 
altele, crearea de organisme pentru 
dezvoltarea agriculturii, care să ai
bă dreptul de a expropria pămîn- 
turile marilor latifundiari.

80000 de militari americani 
in Vietnamul de sud

Noul cabinet de la Saigon fi-a început activitatea cu un 
asasinat

Conducerea partidului socialist 
japonez a făcut cunoscut că acum, 
cînd Coreea de sud intenționează 
să trimită în Vietnamul de sud
un nou contingent de trupe, iar 
S.U.A. participă fățiș la acest 
război, acest tratat ar putea atrage

O mediere între

A. E. L. S. si C. E. E.?
Președintele Italiei, Giuseppe 

Saragat, însoțit de ministrul de 
externe Fanfani, a sosit într-o vi
zită oficială în Norvegia. Călăto
ria președintelui include și Dane
marca.

Semnificația politică a acestei 
călătorii, menționează „II Giorno**, 
poate fi privită prin prisma dorin
ței celor două țări (membre ale 
A.E.L.S.) de a întări legăturile cu 
Piața comună

HANOI 22 (Agerpres). — La 21 
iunie, misiunea de legătură a înal
tului comandament al Armatei 
populare vietnameze a adresat Co
misiei internaționale un mesaj 
prin care protestează împotriva 
hotărîrii guvernului american de a 
trimite în Vietnamul de sud un nou 
efectiv de 20 000 de soldați, numă
rul total al trupelor americane 
aflate în această regiune ridieîn- 
du-se astfel la aproape 80 000 de 
oameni.

Potrivit unui comunicat al agen
ției de presă „Eliberarea**, în ul
timele cinci săptămîni forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
scos din luptă 5 436 de militari 
aparținînd trupelor guvernului 
de la Saigon și ale forțelor S.U.A.

SAIGON 22 (Agerpres). — Marți, 
într-o piață a Saigonului, un tî- 
năr a fost executat fiind acuzat

de acțiuni teroriste. în timp ce tî- 
nărul sud-vietnamez murea pen
tru că a vrut să-și apere țara, pri
mul ministru, generalul Ky, par
ticipa la ceremonia decernării unor 
ordine sud-vietnameze militarilor 
australieni, evidențiați „în luptele 
împotriva forțelor patriotice**.

HANOI 22 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 21 iunie a- 
vioane americane au pătruns din 
nou în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, unde au bombardat și mitra
liat în mai multe rînduri centre 
populate din provinciile Ha Tinh 
și Ninh Binh, orașul Moc Chau și 
insulele Hon Ngu și Hon Mat, pre
cum și insula Con Co, situată în 
partea de nord a zonei demilitari
zate. Potrivit primelor rapoarte, 
unități ale armatei R. D. Vietnam 
au doborît 2 avioane americane și 
au avariat altele.

FATĂ ÎN FAJĂ CU PROFESORI UNIVERSITARI
Japonia in conflictul indochinez.

SEUL. Una din ciocnirile dintre manifestanți și polițieALGER
INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
Sosirea unor delegații pentru reuniunea preliminară 
a miniștrilor de externe ai țărilor afro-asiatice

ALGER 22 (Agerpres). — In capi
tala algeriană au început să soseas
că delegații pentru a participa la 
reuniunea preliminară a miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor 
afro-asiatice, care urmează să se 
întrunească la 24 iunie, în vederea 
pregătirii la nivel înalt a Conferin
ței țărilor din Asia și Africa. Pînă 
în prezent au sosit delegațiile K. P. 
Chineze, Indiei, R. P. Mongole, 
R. D. Vietnam. Indoneziei, Soma
liei, Irakului, Libiei și altele.

într-un interviu acordat cores
pondentului radioteleviziunii fran
ceze, A. Bouteflika, ministrul afa
cerilor externe algerian, s-a refe
rit la viitoarele relații franco-alge- 
riene, subliniind că „colaborarea cu 
Franța este un principiu funda

mental al politicii noastre externe". 
Răspunzind la o întrebare privitoa
re la apropiata conferință afro-a- 
siatică, Bouteflika a răspuns : „Cea 
mai importantă conferință a „lumii 
a treia" se va ține la Alger, așa 
cum s-a prevăzut". în Continuare, 
el a făcut cunoscut că la 20 iunie 
a avut loc o ședință extraordinară 
a Comitetului dc pregătire, la nive
lul ambasadorilor.

în aceeași zi, ministrul afaceri
lor externe al Algeriei, Bouteflika, 
a plecat spre Cairo, unde va pre
zenta un meșaj președintelui Nas
ser, din partea Consiliului Revolu
ționar. înainte de plecare, el a de
clarat că va discuta cu autoritățile 
R.A.U. unele chestiuni privind ac
țiunile comune' ale celor două țări

la conferința afro-asiatică, precum 
și o serie de probleme privind lu
mea arabă.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la 22 iunie, Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-au 
primit pe Mohamed Ben Yahia, 
reprezentantul special al Algeriei, 
sosit în U.R.S.S. luni 21 iunie, din 
însărcinarea Consiliului revoluțio
nar. în timpul convorbirii ce a a- 
vut loc au fost abordate probleme 
interesînd cele două țări. La con
vorbire a asistat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

ALGER 22 (Agerpres). — Colo
nelul Houari Boumedienne l-a pri
mit pe Tseng Tao, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze în Al
geria, la cererea acestuia. în cursul 
întrevederii a avut loc o convor
bire prietenească. Agenția China 
Nouă relatează că, din însărcina
rea guvernului chinez, ambasado
rul a transmis sprijinul guvernului 
său pentru Consiliul Revoluției.

C O R E S P O
ATENA

Pentru ce un vot 
de încredere ?

N D E
ținerea în armată a auto
rilor puciului electoral din 
1961, prin prescrierea 
scandalurilor partidului de 
dreapta E.R.E., prin amî- 
narea abolirii măsurilor

N Ț E
excepționale, prin menți
nerea în închisoare a 
unor deținuți politici etc.

Votul va avea loc sîm- 
bătă.

C. ALEXANDROAIE

RIO DE JANEIRO

După numeroase refuzuri, trans
mite agenția France Presse, Mc- 
George Bundy, consilier special 
al președintelui S.U.A. pentru 
problemele de politică externă, 
a acceptat să înfrunte, la Univer
sitatea „Georgetown" din Wa
shington pe cei ce critică poli
tica președintelui față de Viet
nam. Printre aceștia se numărau 
eminenți profesori ai marilor u- 
niversități americane.

Profesorul John Donald, de la 
Universitatea Michigan, pronun-

țîndu-se împotriva amestecului 
militar american în conflictul 
vietnamez, a declarat că poporul 
Vietnamului de sud este ostil 
guvernului acestei țări care, 
după părerea lui, nici nu repre
zintă poporul.

„Bundy — menționează A.F.P. 
— s-a mulțumit în majoritatea 
cazurilor să răspundă interlocu
torilor săi citind extrase din di
verse discursuri ale președinte
lui Johnson și chiar din ale lui 
John Foster Dulles".

Demonstrație pe străzile ca
pitalei Republicii Federale 
Germane împotriva adoptări’ 
de către Bundestag a legilor 

excepționale

D//V V/ĂȚĂ ECO/VOM/C4
INTERNAȚIONALA
SEMNALE DE ALARMĂ 
față de pătrunderea 
capitalurilor americane 
în economia R.F.G.

Săptămînalul vest-german 
„Deutsche Volkszeitung" publică, 
sub titlul „Sîntem lăsați pradă 
trusturilor americane", un arti
col consacrat, după cum se indi
că chiar în titlu, penetrației ca
pitalurilor americane in R.F.G. și 
în alte țări ale Pieței comune.
„întreprindeți americane — în 

majoritatea lor mari trusturi — au 
investit în țările C.E.E. (Pieței co
mune) cel puțin 7,5 miliarde dolari 
(potrivit cursului oficial 30 miliarde 
mărci germane). Această cifră a 
fost dată de prof. Helmut Arndt la 
Conferința anuală a Comitetului de 
lucru al întreprinzătorilor indepen
denți, care a avut loc la Salzburg. 
După părerea lui Arndt, pericolul 
cel mai mare pentru economia ță
rilor C.E.E. constă în faptul că la 
această infiltrație a capitalului a- 
merican se aplică anumite practici 
comerciale considerate chiar în 
S.U.A. drept „metode gangsterești'

Președintele Camerei de Comerț 
americane în R.F.G. și vicepre
ședinte al băncii Chase Manhattan 
Bank, Otto Schoeppler, a declarat 
într-un discurs rostit în țața unor 
economiști din Frankfurt, că în mo
mentul de față 1 100 firme ameri
cane posedă participații în R.F.G. 
411 din acestea posedă întreprin
deri de producție proprii. Potrivit 
datelor indicate de Schoeppler în 
R.F.G. au fost investite pînă în pre
zent 2,3 miliarde dolari (9,2 miliar
de mărci germane), respectiv 20 la 
sută din investițiile americane glo

bale în Europa. Aceste date nu in
dică volumul real, deoarece din 
datele publicate de Oiiciul Federal 
de Statistică reieșea încă cu cîtva 
timp în urmă că numai intre anii 
1958—1963 au intrat în R.F.G. a- 
proape 8 miliarde dolari (peste 30 
miliarde mărci germane) capital a- 
merican.

însușt Hermann Josef Abs, de 
mulți ani consilier al guvernului 
federal și influent reprezentant al 
Băncii germane și al altor mari 
întreprinderi, și-a exprimat cu cî
teva săptămîni în urmă îngrijo
rarea în legătură cu influența eco
nomică crescîndă a trusturilor a- 
mericane în R.F.G. Prof. Arndt a 
susținut că dacă ^e va lăsa mai 
departe frîu liber acestei penetra
ții în R.F.G. și în celelalte țări vest- 
europene, într-un viitor apropiat 
economia lor nu va mai fi decît un 
apendice al S.U.A. Este necesar 
să se întărească în toate țările vi
zate măsuri de protecție".

PERIOADĂ DIFICILĂ 
pentru exporturile 
japoneze

Potrivit presei japoneze, comerțul 
exterior al acestei țări trece printr-o 
perioadă dificilă, ca urmare a scă
derii exporturilor. Dintre țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial, S.U.A. se situează pe pri
mul loc în ce privește reducerea im
portului de mărfuri japoneze. Există 
de asemenea probabilifatea ca un 
cerc larg de mărfuri japoneze, printre 
care produsele din piele, aparatele 
de fotografiat, ceramica efc. să fie 
scoase de pe lista importurilor în 
S.U.A. Dintre țările vest-europene,

Italia studiază introducerea de restric
ții la un număr de 118 articole, iar 
Franța — la 68 de articole. Guver
nul japonez intenționează ca la sfir- 
șitul acestei luni să reia tratativele 
cu fările vest-europene pentru înlă
turarea barierelor anunțate sau exis
tente.

UN NOU EPISOD 
al „războiului puilor"

în coloanele presei occidentale a. 
reapărut în aceste zile un subiect 
mult dezbătut odinioară — „răz
boiul puilor de găină". După cum 
se știe, acum un an apriga luptă 
de concurență în acest sector se 
desfășura între S.U.A. și țărilp 
Pieței comune. Acum în arenă a 
apărut un nou combatant: Dane
marca.

Actuala dispută a devenit cu
noscută o dată cu refuzul postului 
de televiziune pentru Germania 
de nord (R.F.G.) de a transmite un 
film prin care producătorii danezi 
intenționau să explice consumato
rilor vest-germani de ce puii de 
găină proveniți din Danemarca nu 
mai pot fi găsiți cu ușurință, iar 
atunci cînd se găsesc, se vînd la 
un preț ridicat. Administrația pos
tului de televiziune s-a legat de 
faptul că o scenă a filmului pre
zintă un pui de găină, purtînd em
blema unei firme daneze, care de
clară : „C.E.E. încearcă să mă o- 
prească la. frontierele sale". Admi
nistrația a calificat filmul drept 
„politic" și a refuzat să-l prezinte.

Reprezentantul comitetului da
nez pentru exportul puilor de găi
nă, care-și are sediul la Dussel
dorf, a protestat energic împotriva 
acestei decizii.

NOTE

Demisie 
semnificativa

Demisia lui Ahmed Oquz. din 4 
funcția de președinte al Partidului 
national republican țărănesc 
(P.N.R.Ț.) este faptul politic al zilei 
la Ankara, larg comentat in presa 
turcă și internațională. El atrage 
incă o dată atenția asupra situa
ției din acest partid.

P.N.R.Ț. este unul din membrii 
minori ai coaliției guvernamentale. 
El ocupă pozifii extremiste, și, după 
cum s-a remarcat în presă, in ulti
ma vreme conducerea sa. in frunte 
cu Oguz, a vădit clar înclinații spre 
fascism. Declarația lui Mustafa Ă'e- 
bir, secretatul general al partidu
lui, făcută la sfirșitul lunii mai, a 
fost semnificativă: „Partidul are 
nevoie de o ideologie și, după pă
rerea mea, aceasta trebuie să lie 
national-socialismul". In confort*- 
late cu aceste concepții, condu: 
rea P.N.R.Ț. se număra printre cei 
mai virulenți combatanți împotriva 
Partidului republican popular, al lui 
Ismet Inbnii, care s-a aflat la pu
tere piuă in luna februarie, și în
deosebi împotriva partidelor și 
grupărilor situate la stingă aces
tuia.

De citeva săptămîni, in condu
cerea P.N.R.Ț. s-au semnalat insă 
zîzanii. Initial desmințite, ele au 
fost confirmate apoi prin convoca
rea urgentă a unui congres extra
ordinar care, după cum au scris 
ziarele turcești, urma să decidă 
cine va fi nou! lider al partidului. 
Demisia lui Oguz a devansat insă 
și data destul de apropiată a a- 
cestui congres (luna iulie). în scri
soarea sa, adresată comitetului de 
conducere al partidului, Oguz de
clară că a luat hotărirea de demi
sie „ca urmare a greutăților care 
au apărut in conducerea partidu
lui, in special datorită atitudinii 
noilor membri".

Cine sint aceștia ? Este vorba de 
cițiva ofițeri în retragere înscriși- 
de curind in partid, printre cate 
cel mai cunoscut este colonelpl 
Alpaslan Tiirkeș. Numele lui este 
legat de Înfăptuirea loviturii de 
stat militare din 27 mai 1960. Tiir
keș și ceilalți foști ofițeri care au 
intrat in P.N.R.Ț. s-au numărat 
printre cei 38 de membri ai Co
mitetului Unității Naționale, 
(C.U.N.), organizatorul acestei lovi
turi de stat. Ulterior, 14 dintte 
membrii acestui comitet, printre 
care și Tiirkeș, considerați a avea 
păreri „prea radicale", au fost tri
miși să îndeplinească misiuni in 
străinătate. Dar, după cîtva timp, 
„grupul celor 14“ s-a întors in țară, 
iar azi membrii lui joacă din nou 
un rol in viata politică. în le
gătură cu aceasta trebuie spus 
că, dacă Tiirkeș și alfi colegi ai lui 
s-au înscris in P.N.R.Ț., alți trei 
foști membri ai C.U.N. au devenit 
membri ai partidului lui Inonii, iar 
unul dintre ei, Musafer Karan, a 
aderat la Partidul muncitoresc, care 
ocupă in Turcia pozițiile cele mai 
de stingă permise de legislația in 
vigoare.

După intrarea lui Tiirkeș și a 
grupului său în P.N.R.Ț., intre a- 
cesta și grupul lui Oguz s-a produs 
rapid o ciocnire. Se pare că Tiir
keș, deși s-a înscris intr-un partid 
de dreapta, nu era de acord cu ve
derile extremiste ale lui Oguz.

Demisia acestuia se înscrie nu 
numai pe planul politicii P.N.R.Ț., 
cl și pe planul mai larg al pregă
tirii alegerilor generale din 10 oc
tombrie. Ea constituie un episod 
al perioadei de confruntări și re
grupări prin care trece in prezent 
viața politică a Turciei.

A. CERNEA

După ce un mare nu
măr de deputafi ai Uniu
nii de Centru au refuzat 
să țină seama de chemă
rile la ordine ale premie
rului Papandreu și au vo
tat în parlament alături de 
deputății E.D.A. împotriva 
prescrierii afacerii scanda
loase a fondurilor secre
te, premierul a anunțat că 
cere un vot de încredere. 
Majoritatea deputaților 
Centrului au respectat 
însă indicațiile guvernului 
și au votat alături de de
putății E.R.E. pentru ab
solvirea deplină a unor 
foști miniștri din timpul 
guvernării E.R.E. care, po
trivit anchetei ordonate 
de guvernul actual, și-au 
însușit mari sume de bani 
din aceste fonduri.

Amintim că, în timpul 
campaniei electorale, ac
tuala echipă ministerială 
a promis să elucideze a- 
cesf caz, însă în cu totul 
alt mod : prin trimiterea 
în judecată a vinovaților. 
Referindu-se tocmai la a- 
cest fapt, ziarul proguver- 
namental „Elefteria" scrie: 
„Prima și principala lec
ție trasă de pe urma ul
timelor evenimente este 
că, pentru înfîia dată de 
la alegerile din 16 fe
bruarie 1964, masele largi 
populare își pun întreba
rea dacă Uniunea de 
Centru dorește într-ade- 
văr și poate să rămînS 
consecventă promisiunilor

ei. în cursul ultimelor 
zile, Uniunea de Centru, 
atît ca partid cît și ca gu
vern, s-a prezentat scin
dată’.

Observatorii politici din 
capitala Greciei sînt a- 
proape unanimi în apre
cierea că scindarea sem
nalată este principalul 
motiv al forțării votului de 
încredere de către pre
mier. Prin aceasta se în
cearcă aducerea la matcă 
a deputaților „rebeli’ din 
partidul de guvernămînt.

Ziarul „Athenaiki", ca
re reprezintă punctul de 
vedere al aripii stingi a 
Centrului, este de părere 
că votul de încredere pe 
care l-a cerut guvernul și 
îl va căpăta, îi creează 
obligația de a înainta fă
ră ezitare și rezerve spre 
realizarea deplină a pro
misiunilor tăcute poporu
lui.

Această idee este sub
liniată și de cotidianul 
stîngii „Avghi’, care 
vorbește despre „o dis
tanță mereu crescîndă în
tre promisiunile guvernu
lui și faptele sale", in 
cercurile politice demo
cratice se consideră că la 
votul de încredere s-a a- 
juns datorită nemulțumirii 
opiniei publice față de 
nerealizarea promisiunilor 
făcute de guvern și care, 
după cum arată ziarul ci
tat, se exprimă prin men-

Arbitrii 
chemați la ordine

Colonelul Osnelli Mar
tinelli' membru al fai
mosului grup al colonei
lor însărcinați cu cer
cetarea „corupției și 
subversiunii", și pre
ședinte al organizației 
de extremă dreaptă 
„Lider" (Liga democra
tică radicală), a fost a- 
restat din ordinul gu
vernului, sub acuzația 
că a criticat politica pre
ședintelui Castelo Bran
co. Misiunea comisiilor 
militare de cercetare a 
„corupției și subversiu
nii" era nu numai de a 
strînge „probe", din care 
să reiasă „necesitatea" 
răsturnării regimului de 
anul trecut, dar și să 
mențină o atmosferă de 
stare extraordinară, 
propice „curățirii tere
nului" de adversarii po
litici. Prin fața acestor 
comisii s-au perindat și 
se perindă o mulțime de 
persoane acuzate de cele 
mai diverse fapte, iar 
cei ce fabrică acuzațiile 
și hotărăsc arestări sînt 
coloneii-arbitri, care au 
realizat de pe acum o 
bogată arhivă în schim
bul, după cum afirmă 
multă lume, a unor le

furi și diurne grase. Es
te suficient ca o anumi
tă persoană să capete o 
cit de mică importan
ță ca exponent al opo
ziției și coloneii scot 
imediat un dosar „acu
zator". Presa a denunțat 
în repetate rînduri arbi- 
trariul acestui sector al 
„liniei dure". Unele de
clarații ale președinte
lui republicii, îndeosebi 
ultimele, indicau o anu
mită doză de nemulțu
mire față de „indepen
dența" cu care operează 
coloneii. Iar cînd sfere
le guvernamentale au 
pomenit despre posibi
litatea fixării unui ter
men la care comisiile 
militare de investigații 
să-și înceteze activitatea 
iar dosarele să fie pre
date justiției obișnuite, 
„durii" au ripostat 
prompt, formulînd chiar 
în. surdină amenințări.

Acțiunea pornită îm
potriva lui Martinelli nu 
oferă posibilitatea de a 
trage concluzii în sensul 
că guvernul a decis de
finitiv să se dispenseze 
de serviciile comisiilor.

Vasile OROS

0

SVERDLOVSK. în cadrul vizitei 
sale la Sverdlovsk, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, însoțit de 
A. P. Kirilenko, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., a fost 
oaspetele muncitorilor de la Uzina 
„Uralmașzavod". După vizitarea 
uzinei a avut loc un miting al prie
teniei sovieto-iugoslave.

NEW YORK. IJn număr de 12 000 
de șoferi de autocamioane și mun
citori de la depozitele din Phila
delphia au organizat o grevă de 
protest împotriva concedierii a pa- 
lru muncitori necalificați de la 
compania „Roadway Express In
corporated". Greva a paralizat 
transporturile de alimente și de lu- 
brifianți de la depozite.

CAIRO. La Cairo au continuat 
marți convorbirile oficiale dintre 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, și Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. După cum relatează agenția 
China Nouă, convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială și prieteneasca.

NEW YORK. Reprezentanții 
permanenți ai Danemancei, Islan
der, Norvegiei și Suediei la Orga
nizația Națiunilor Unite au comu
nicat, după o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, că țările lor vor contri
bui voluntar la înlăturarea greu
tăților financiare ale organizației.

Luînd cuvintul în Camera Comu
nelor, ministrul de externe brita
nic, Michael Stewart, a făcut, in 
numele guvernului, o declarație 
similară.

TIRANA. Aici, s-a deschis a 7-a 
sesiune a celei de-a 5-a legislaturi 
a Adunării Populare a Republicii

PEKIN. După cum transmite A- 
genția China Nouă, forțele navale 
ale S.U.A. au comis un nou act 
provocator împotriva R. P. Chine
ze. La.21 iunie o navă de război 
americană a pătruns in apele teri
toriale din regiunea insulelor lim- 
șin și -Duh, în largul coastelor 
provinciei Guandun.

COPENHAGA. La Muzeul națio
nal al Danemarcei din Copenhaga 
a avut loc vernisajul expoziției 
„Pictura pe sticlă și xilogravura in 
arta românească". La vernisaj au 
luat parte peste 200 de invitați, 
printre care Hans Solvhoj, minis
trul culturii (in fotografie, primul 
din stingă), Hans Haekkerup, mi
nistrul de interne, funcționari su
periori ai M.A.E. danez și șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice, oameni de 
știință și cultură. La festivitatea 
de deschidere au luat cuvintul mi
nistrul culturii Hans Solvhoj și 
C. Băbeanu, însărcinat cu afaceri

Populare Albania. Pe ordinea de 
zi a sesiunii se află raportul cu 
privire la situația internațională și 
politica externă a R. P. Albania și 
aprobarea unor proiecte de lege.

DELHI. Guvernul indian a adre
sat Consiliului de Securitate o 
plingere în care acuză Pakistanul 
că în ultimele zile a încălcat în 
repetate rînduri acordul cu privi
re la încetarea focului, întreprin- 
zind atacuri la frontiera Kașmiru- 
lui. Pe de altă parte, reprezentan
tul Pakistanului la O.N.U. a remis 
și'-el Consiliului de Securitate un 
document în care acuză India de 
violare a frontierei și -de concen
trare a unor efective militare.

ad-interim al R. P. Române în Da
nemarca.
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