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Ședința Comisiei
-> ■>

pentru elaborarea 
proiectului de Constituție

în. ziua de 24 iunie a avut loc 
ședința Comisiei pentru elabora
rea proiectului de Constituție, 
aleasă de Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare Ro
mâne.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, prim-

secretar al Comitetului Central 
al P.M.R., președintele Comisiei.

în cursul ședinței s-au exami
nat și adoptat o serie de propu
neri făcute de membrii Comisiei, 
precum și de un grup larg de ju
riști și alți specialiști în vederea

îmbunătățirii textului proiecta» 
lui de Constituție.

Comisia a adoptat în unanimi
tate proiectul de Constituție a 
Republicii Socialiste România și 
a hotărît publicarea proiectului 
în presă în cursul săptămînii vii
toare.
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Complexul 

minier

URSULUI

Stația de flotațle a ex- 
ploatârii miniere Leșul 
Ursului (clișeul de sus).

O discuție de speciali
tate Intre șefi de briga
dă (clișeul alăturat)

BAZA
PROGRESULUI TEHNIC

AL ȚĂRII
Construirea socialismului în țara 

noastră, dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a economiei naționale 
sînt nemijlocit legate de aplicarea 
consecventă a politicii partidului 
de industrializare, prin creșterea 
cu precădere a industriei mijloa
celor de producție, cu ramura sa 
principală — construcția de ma
șini. Industriei constructoare de 
mașini îi revine un rol deosebit de 
important în înzestrarea cu utilaje 
și mașini moderne a tuturor ramu
rilor economiei. Asigurînd utilaje 
și instalații moderne, la nivelul 
tehnicii mondiale, industria con
strucțiilor de mașini creează posi
bilități pentru mecanizarea, auto
matizarea și electrificarea produc
ției, extinderea procedeelor tehno
logice avansate, pentru valorifica
rea superioară a resurselor natu
rale ale țării. Gradul de înzestrare 
a ramurilor economiei cu mașini 
și utilaje avînd performanțe ridi
cate determină, în ultimă instanță,

Ing. MIHAI MARINESCU
ministrul industriei construcțiilor 

de mașini

creșterea continuă a productivității 
muncii și ridicarea calității produ
selor în întreaga economie națio
nală.

Orientarea dată de partid dez
voltării industriei construcțiilor de 
mașini a asigurat obținerea unor 
importante realizări. La sfîrșitul 
anului în curs, producția globală 
preliminată a acestei ramuri va 
depăși de 2,59 ori nivelul produc
ției din anul 1959, atingîndu-se în 
perioada șesenalului un ritm me
diu anual de creștere de 17,2 la 
sută, față de 14 la sută cît era 
prevăzut. Ponderea ramurii con
strucțiilor de mașini în producția 
globală industrială a țării se mă
rește în cei șase ani de la 22,9 la 
sută, la 28 Ia sută. După cum se 
știe, datorită muncii pline de abne-

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii“). — Ieri, în munții din 
nordul Moldovei a fost dat în 
producție un important obiec
tiv industrial al planului șe- 
senal: Complexul minier Le
șul Ursului. Constructorii, 
montorii și minerii, desfășu
rând cu însuflețire întrecerea 
socialistă în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, 
au pus în funcțiune acest o- 
biectiv cu șase zile mai de
vreme.

în prima etapă, mina din 
cadrul complexului va da a- 
nual peste 500 000 tone de 
minereuri cuprifere. Uzina 
de preparare a minereurilor 
este construită pe Valea Su- 
hei, la Tarnița. Legătura din
tre mină și această uzină se 
face printr-un tunel săpat în 
muntele Aluniș.

Mina de la Leșul Ursului 
este construită după soluțiile 
tehnice și economice cele mai 
moderne. încărcarea și trans
portul minereului în abataje, 
pe galerii și pe verticală sînt 
mecanizate. De la mină pînă 
la uzina de preparare, pe o 
distanță de 8 km (din care 
6,075 km prin tunelul Aluniș), 
minereul este transportat în 
vagonete tractate de locomo
tive electrice.

Uzina de preparare, dotată 
cu utilaje fabricate la uzine
le „Progresul“-Brăila, „Inde- 
pendența“-Sibiu, „Unio“-Satu 
Mare și Uzina mecanică de 
utilaj minier Baia Mare, si
tuează Complexul minier Le
șul Ursului printre unitățile 
noastre industriale înzestrate 
cu tehnica cea mai avansată. 
Utilajele s-au comportat bine 
în perioada probelor tehnolo
gice, ceea ce dovedește că sînt 
proiectate și executate la un 
înalt nivel tehnic și calitativ, 
încă în perioada probelor teh
nologice au fost atinși unii 
parametri proiectați. Cînd u- 
zina va funcționa la întreaga 
capacitate proiectată, se vor 
prelucra zilnic peste 1 500 tone 
de minereu cuprifer.

Proiectul complexului a 
fost elaborat de Institutul 
de proiectări miniere, iar 
lucrările de construcție s-au 
executat de Trustul de con
strucții și montaje minie
re și de Trustul de prospec
țiuni și explorări miniere.

Combinatul chimico-meta- 
lurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Baia Mare și Combinatul 
chimic Tr. Măgurele vor primi 
de la Leșul Ursului impor
tante cantități de concentrate 
cuprifere și piritoase necesare 
dezvoltării economiei națio
nale.

ANCHETA „SCÎNTEIT

23 Iunie, ora 17. Unul 
din cartierele mai vechi 
ale Capitalei, situat în 
apropierea Arhivelor 
Statului. Un grup de fe
tițe joacă un fel de vo
lei fără plasă, iar cîțiva 
băieți bat cu bănuți în 
peretele unei case, ur
mărind căderea și su
prapunerea monedelor. 
Orice greșeală sau punct 
victorios e însoțit de 
larma aprobatoare sau 
dezaprobatoare a parti- 
cipanților, la fel ca ga
leria „microbiștilor" de 
pe „23 August".

Aceeași zi, ora 18,00. 
în Cișmigiu copii la de
barcader, la colțul zo
ologic, peste tot. Dar 
nu prea mulți, mai a- 
les în colțul rezervat și 
amenajat special. în 
schimb, pe străzile ală
turate, Dr. Marcovici și 
altele, mișună printre 
mașini.

Un glas de la balcon 
acoperă o clipă zgomo
tele străzii:

— Gigele, unde ești ?
— Aici, aici...
— Nu pleca departe... 
Intenționasem să-1 în

treb pe Gigei, care fu
gărea un cerc cît el de 
mare, de ce nu se joa
că în Cișmigiu, la cinci
zeci de pași distanță. 
Răspunsul l-a dat însă 
indirect chiar mama lui. 
Voia să-1 țină cît mai 
aproape de casă, „sub 
observație". E lesne de 
înțeles desigur că o a- 
semenea „observație" o- 
feră mai puține garan
ții decît parcul alătu
rat.

Aceeași zi, ora 19. Car
tierul Floreasca. Străzi 
purtînd numele lui 
Bach, Mozart, Chopin. 
Dar „muzica" aparține

zecilor de glasuri de 
copii care bat mingea 
împărțiți în tabere și e- 
chipe. Alții se joacă de-a 
v-ați ascunselea printre 
clădiri. în schimb, spa
țiile destinate copiilor 
— neîngrijite și prost 
întreținute — nu se 
bucură de atenție. în 
vecinătate se află și te
renuri de tenis, baschet, 
volei. Pustii. Aici își 
dispută locul doar bu
ruienile.

în aceeași zi și în alte 
zile am avut prilejul să 
mai vedem zeci de 
locuri unde copiii se 
joacă în stradă, în dru
mul mașinilor, printre, 
trecători, tulburînd li
niștea locatarilor unor 
întregi cartiere.

★
Ne-am consultat cu 

părinți, profesori, re
prezentanți ai organiza
țiilor obștești — și ei la 
rîndul lor părinți — și, 
firește, cu cei în cauză, 
copiii. Le-am pus în
trebarea : De ce strada 
rămine locul preferat de 
joacă ! Iată, foarte suc
cint, conținutul răspun
surilor primite : „nu e 
altul" ; „e cel mai apro
piat de casă" ; „părinții 
vor să aibă liniște" ; 
„lipsește inițiativa co
mitetelor de cetățeni și 
de bloc" ; „trebuie să-și 
consume undeva ener
gia..." ; „cluburile spor
tive nu se interesează 
suficient de copii" ; „mi
liția nu trage la răspun
dere pe părinții copiilor 
care transformă strada 
în stadion și se expun 
accidentelor...".

Un fotbalist de vreo 
11 ani, asudat după un 
meci „tare", mi-a îm

părtășit necazurile sale: 
„De pe baza sportivă 
(fosta groapă Floreasca) 
pe care părinții au a- 
menajat-o pentru noi, 
ne alunga portarul (de 
cîteva zile nu mai este 
portar, doar ghereta a 
mai rămas) ; în curtea 
școlii (situație valabilă 
pentru multe școli) nu 
ni se permite să ne ju
căm ; în jurul blocurilor 
nu sîntern lăsați, că fa
cem gălăgie sub feres
tre și călcăm florile și 
iarba".

în fiecare din aceste 
răspunsuri există un 
sîmbure de adevăr și o 
doză de exagerare. Să 
desprindem aspectele 
mai importante și să le 
examinăm pe rînd. a) 
Au sau n-au unde să se 
joace copiii! b) De cine 
depinde ca joaca, „odih
na activă" a copiilor să 
se desfășoare intr-un ca
dru corespunzător!

Se proiectează 
dar se și 
realizează ?

— Capitala nu a avut 
o moștenire bună în a- 
ceastă privință. Spațiile 
de joacă pentru copii 
nu preocupau pe edilii 
din trecut — ne-a spus 
tovarășul arhitect BU
JOR GHEORGHIU, di
rector adjunct al Insti
tutului „Proiect“-Bucu- 
rești. Azi, în cartierele 
noi avem în vedere că 
un sfert, pînă la o trei
me din populație o for
mează contingentele cele 
mai tinere și mai ex
pansive, copiii pînă la 14 
ani. Pentru fiecare uni
tate urbanistică com

plexă — microraion, car
tier, sector — se proiec
tează și terenuri de joa
că și sport pentru co
pii, conform instrucțiu
nilor Comitetului de 
stat pentru construcții, 
arhitectură și sistemati
zare. La un grup de lo
cuințe de circa 25 000 
mp locuibili se prevede 
o suprafață de circa 
300 mp în incinta blocu
rilor, destinată copiilor 
între 3 și 6 ani. Supra
fața poate servi simul
tan 60—70 de copii. La 
35 000 m p locuibili se 
prevăd și spații pentru 
copiii de la 7—10 ani, 
iar la un număr de 
blocuri însumînd circa 
60 000 m p se prevede un 
teren de sport pentru 
copiii de 10—14 ani. 
(N-am înțeles logica 
conform căreia se pre
văd mai puține spații 
pentru copiii mai mari, 
dar tot e bine că se 
prevăd).

Ca exemplificare ui 
se oferă situația din 
zona Berceni-Sud I. Aci 
s-au prevăzut 13 tere
nuri de joacă pentru co
piii de 3—6 ani cu do
tările necesare — lea
găne, tobogane, teren 
cu nisip; zece terenuri 
pentru cei între 7—10 
ani și 3 terenuri pentru 
copiii de 10—14 ani 
cu spații pentru fotbal, 
pistă de alergări, ame
najări pentru volei și 
baschet. Acestea din 
urmă pot fi folosite și 
de adolescenți.

Al. PLAIEȘU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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PE MARGINEA PROIECTELOR DE DIRECTIVE 

ALE CONGRESULUI AL IV-leoAL PARTIDULUI

Studiul 
nu se termină 
la absolvirea 
facultății

Prof univ. GHEORGHE BUZDUGAN
membru corespondent al Academiei R. P. Române

Proiectul de Directive ale Congre- 
lului al IV-lea al Partidului Muncito
resc Român cu privire la dezvoltarea 
economiei nafionale în anii 1966— 
1970 prevede ca o sarcină de bază 
„dezvoltarea tnvăfămîntului pentru 
formarea și perfecționarea cadrelor 
de specialiști, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a muncitorilor 
șl cadrelor tehnice". Desigur, reali
zarea acestei sarcini presupune un 
complex de măsuri greu de cuprins 
în cadrul unui articol. De aceea, mă 
voi referi numai la problemele pri
vind pertecfionarea cadrelor de spe
cialiști, socotind că pentru realizarea 
acestui important obiectiv ar fi util 
să se analizeze posibilitățile dezvol
tării învă(ămînfului postuniversitar.

Este bine cunoscut că învăjă- 
mînful nostru superior pregătește cu 
succes cadre calificate, necesare eco
nomiei și culturii noastre nafionale 
aflafe în plin avînf. Ne produce o 
mare bucurie faptul că studenfii noștri, 
după terminarea studiilor, sînt apre- 
ciafi pentru cunoștințele și priceperea 
lor de către colectivele în care se în
cadrează. Dar, în vremurile noastre, 
șfiinfa și tehnica se dezvoltă cu pași 
uriași, ceea ce face ca bagajul de 
cunoștințe dobîndife de un fînăr în 
facultate să devină, după un timp mai 
mult sau mai puțin scurt, demodat, 
insuficient pentru, a face fafă tuturor 
obligațiilor legate de practicarea me
seriei sale. De aceea, în mod mult 
mai acut decît în trecut, se cere ca 
specialistul în orice ramură să învețe 
continuu, să fie la curent cu nou
tățile din profesiunea sa. Stă la înde- 
mîna oricui literatura de specialitate, 
sub cele mai variate forme ale sale 
— tratate și manuale universitare, 
mereu înnoite, monografii și reviste 
de specialitate, publicafii ale congre
selor științifice. Mai mult, institute de 
documentare sau reviste de referate 
colecționează publicațiile din lumea 
întreagă, grupîndu-le pe teme și pu- 
nîndu-le la dispozifia celor inferesafi. 
De multe ori însă, este nevoie și de 
un studiu mai organizat.

în acest scop — vorbind în spe
cial despre ingineri —

propun ca ministerele să 
organizeze cursuri de 
scurtă durată (cîteva săp- 
tămîni sau luni) pentru 
perfecționarea și împros
pătarea cunoștințelor aces
tora.

în cadrul lor, se pof preda cu
noștințe asupra metodelor noi tehno
logice sau de calcul, apărute în 
specialitatea respectivă, asupra utila
jelor perfecționate, asupra folosirii 
unor noi aparate de măsură. Astfel 
de cursuri folosesc, în același timp, 
la împrospătarea cunoștințelor dobîn
dife în facultate. Expunerile pof fi 
predate de către specialiști din uzine, 
din institute de proiectări sau din 
institutele de învăfămînt tehnic su
perior. Cred că ar fi bine ca inginerii 
să repete, după un anumit număr de 
ani, aceste cursuri de scurtă durată.

Aceste forme de perfecționare pol 
fi coordonate, pe plan republican, de 
către o comisie interministerială, cum 
se practică în alte țări.

Recent, s-a luat măsura de a per
mite unor specialiști care lucrează de 
cel puțin doi ani In învățămînful su
perior, institute de proiectare, cerce
tare sau întreprinderi industriale și 
unități agricole să-și desăvlrșească 
pregătirea, urmînd o a doua facul
tate, la una din următoarele secții 
ale universităților : filozofie, matema
tică, fizică, chimie, biologie, geolo- 
gie-geografie (secția geologie).

gație, priceperii și inițiativei mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor din industria constructoare de 
mașini, această ramură a depășit 
încă de anul trecut nivelul produc
ției globale prevăzut pentru ulti
mul an al șesenalului.

Ritmul rapid de creștere a pro
ducției industriei construcțiilor de 
mașini în perioada planului de 
șase ani a constituit un factor im
portant în dezvoltarea armonioasă 
a întregii economii naționale. A 
sporit continuu participarea in
dustriei naționale de mașini și a- 
parate la înzestrarea diferitelor ra
muri cu utilaje și instalații tehno
logice de înalt nivel tehnic. In
dustria construcțiilor de mașini și 
electrotehnică acoperă complet ce
rințele de utilaj ale industriei pe
troliere, asigură o mare parte din 
mașinile și agregatele pentru in
dustria chimică, transporturi, con
strucții, industria de prelucrare a 
lemnului și a bunurilor de con
sum. Concomitent cu lărgirea no
menclatorului de produse cu noi 
tipuri de mașini și utilaje, reali
zate la un nivel tehnic ridicat, s-a 
trecut la producția de linii teh
nologice complete, ceea ce repre
zintă o nouă treaptă, superioară, 
în dezvoltarea acestei ramuri. 
Schimbările calitative petrecute în 
această ramură de importanță vi
tală își găsesc o reflectare grăi
toare în faptul că astăzi produ
sele din nomenclatorul de mașini 
și utilaje din anul 1959 s-au 
schimbat aproape integral.

O dovadă concludentă a creșterii 
nivelului tehnic al producției în 
industria construcțiilor de ma
șini o constituie faptul că astăzi 
exportul de mașini și utilaje ocu
pă, valoric, cea mai mare pondere 
în totalul produselor exportate. 
Produsele destinate exportului cu
prind sortimente cu un grad tot 
mai înalt de prelucrare industria
lă. de tehnicitate și calitate. Prin
tre produsele exportate al căror 
volum a crescut continuu se nu
mără utilaje petroliere, material 
rulant, tractoare, construcții na
vale, utilaje pentru uzine chimice 
și rafinării, autocamioane, mașini- 
unelte și produse electrotehnice.

Reflectînd grija partidului pen
tru continuarea în ritm susținut a 
politicii de industrializare socia
listă, proiectul de Directive pen
tru viitorul cincinal acordă o mare 
atenție dezvoltării industriei con
structoare de mașini. în perioada 
viitorului plan cincinal ei îi revine 
sarcina de a produce noi tipuri 
de utilaje, agregate și instalații 
moderne, la cel mai înalt nivel al 
tehnicii actuale. Se prevede ca 
producția acestei ramuri să creas
că în 1970 cu circa 75 la sută față 
de 1965, într-un ritm mediu anual 
de peste 12 la sută, superior ce
lui mediu pe ansamblul in
dustriei. în următorii cinci ani, 
industria construcțiilor de mașini 
se va dezvolta pe linia sporirii 
producției și diversificării ei, asi
milării de noi produse cu carac
teristici tehnice-economice supe
rioare, lărgirii gamei de sorti
mente. Proiectele de Directive pun 
în fața industriei constructoare de 
mașini cerința deosebit de impor
tantă de a-și spori aportul la în
zestrarea tuturor ramurilor econo
miei cu mașini și utilaje modeme, 
de înalt nivel tehnic. Ea va asigura 
aproximativ două treimi din can
titatea de mașini, instalații și uti
laje necesare dotării ramurilor eco
nomiei naționale, creîndu-se tot
odată disponibilități crescînde de> 
produse pentru export.

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
CHIVU STOICA. A MINISTRULUI BRAZILIEI LA BUCUREȘTI »
Joi 24 iunie, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Popu
lare Române, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență pe trimisul extra
ordinar și ministrul plenipotențiar

al Statelor Unite ale Braziliei la 
București, Carlos Jacyntho de 
Barros, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din R. P. Română.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL JAPONIEI

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, a 
primit la 24 iunie 1965 pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar

al Japoniei la București, Akira Shi- 
gemitsu, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare. (In pag. a IH-a 
cuvîntările rostite).
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Conferința organizației regionale
de partid Mureș-Autonomă Maghiară

Impunătorul Palat al culturii din 
Tîrgu Mureș a găzduit în zilele de 
18 și 19 iunie Conferința organiza
ției regionale de partid Mureș-Au
tonomă Maghiară. Lucrările ei au 
reflectat puternicul atașament al 
comuniștilor și al tuturor oameni
lor muncii din regiune față de po
litica înțeleaptă a partidului nos
tru, a Comitetului său Central. 
Conferința a subliniat că, alături 
de întregul nostru popor, munci
torii, țăranii și intelectualii ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități din regiune au primit cu en
tuziasm și încredere proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea, 
măreț program de înflorire a pa
triei, a cărui realizare va asigura 
înaintarea țării noastre, cu pași si
guri, spre culmile civilizației socia
liste. Totodată, conferința a rele
vat adeziunea deplină a comuniș
tilor din regiune față de proiec
tul Statutului Partidului Comunist 
Român, care reflectă grija pentru 
aplicarea consecventă a normelor 
și principiilor lenini' ’:e ce stau la 
baza activității partidului, crește
rea capacității sale organizatorice 
și a prestigiului său în mase. în 
cuvîntul lor, delegații la conferin
ță au trecut în revistă realizările 
dobîndite de comuniștii și oamenii 
muncii din regiune sub conduce
rea partidului, au analizat cu exi
gență sarcinile organelor și orga
nizațiilor de partid locale, au făcut 
numeroase propuneri menite să a- 
sigure perfecționarea muncii în 
toate domeniile de activitate.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Iosif Banc, prim-secre- 
tar al comitetului regional de 
partid, a subliniat că, datorită po
liticii partidului și guvernului de 
industrializare socialistă, de dez
voltare economică a tuturor regiu
nilor țării prin repartizarea teri
torială judicioasă a forțelor de 
producție, regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, unde s-au petrecut 
mari prefaceri înnoitoare, a putut 
avea un aport însemnat la bilanțul 
bogat al șesenalului și are toate 
condițiile pentru a-și spori con
tribuția la înfăptuirile viitorului 
cincinal.

în ultimii șase ani în regiune 
s-au investit din fondurile statului 
circa 7,5 miliarde lei, asigurîn- 
du-se punerea în funcțiune a unor 
noi întreprinderi, dezvoltarea ce
lor existente și darea în folosință 
a numeroase instituții social-cultu- 
rale. Termocentrala Iernut, Fabri
ca de zahăr din Luduș, Fabrica de 
produse lactate din Tg. Mureș, con
struite în ultimii ani, precum și 
noile capacități de producție crea
te la Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni, IPROFIL „23 August", Fa
brica de geamuri din Tîrnăveni, 
minele Bălan și altele au contribuit 
la creșterea simțitoare a potenția
lului economic al regiunii. Volumul 
producției industriale este în acest 
an de 2,5 ori mai mare decît în 
1959. în primele cinci luni ale a- 
cestui an planul producției globale 
și marfă a fost realizat în propor
ție de 102 la sută.

Agricultura regiunii a fost în
zestrată cu mașini și unelte per
fecționate. Cooperativele agricole 
de producție s-au întărit din punct 
de vedere economic și organizato
ric ; valoarea fondului de bază al 
acestora în anul 1964 a fost cu pes
te 50 la sută mai mare decît în 
anul 1962.

Rezultate însemnate au fost ob
ținute în această perioadă și în 
creșterea nivelului de trai al popu
lației : fondul de salarii s-a du
blat ; volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul a sporit de 
1,8 ori; au fost construite din fon
durile statului circa 7 500 aparta
mente.

Reliefînd succesele dobîndite 
care oglindesc și rodnicia acti
vității organelor și organizațiilor de 
partid, darea de seamă a subliniat 
că în întreprinderile și în unită
țile agricole din regiune există 
încă numeroase rezerve a că
ror valorificare poate asigura creș
terea simțitoare a productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost. Pentru îndeplinirea prevede
rilor proiectului de Directive se 
cere, pe lîngă o muncă perseveren
tă și însuflețită, perfecționarea 
continuă a organizării producției, 
ridicarea calificării cadrelor, folo
sirea cît mai eficientă a pîrghiilor 
cointeresării materiale.

Pe marginea dării de seamă au 
luat cuvîntul numeroși delegați și 
invitați, care au exprimat, o dată 
cu deplina aprobare de către or
ganizațiile de partid din care fac • 
parte a documentelor puse în dez
batere, hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc de a în- 
tîmpina cel de-al IV-lea Congres 
al partidului prin noi succese în 
muncă, au înfățișat experiența a- 
cumulată de colectivele lor, s-au 
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oprit asupra unor lipsuri și au fă
cut propuneri pentru îmbunătăți
rea activității în diferite domenii.

Ing. Ioan David, director general 
al Combinatului chimic din Tîrnă
veni, a arătat că la această impor
tantă unitate industrială planul pro
ducției globale pe anul 1964 a fost 
realizat în proporție de 100,8 la 
sută, iar pe primele cinci luni ale 
acestui an în proporție de 101,6 la 
sută; pînă la Congres, producția li
vrată peste plan va însuma mai 
mult de 5 milioane lei. Deși rezul
tatele obținute sînt importante, îm
bunătățirea calității produselor 
trebuie să constituie pentru noi, 
mai departe, o preocupare im
portantă — a spus vorbitorul. O 
mare atenție va trebui să se acor
de și reducerii consumurilor spe
cifice, îndeosebi gospodăririi cu cea 
mai mare grijă a energiei electrice.

Mai mulți participanți la discu
ții au abordat probleme ale dării 
în funcțiune a noilor obiective in
dustriale care se construiesc în re
giune. Ing. Mircea Constantinescu, 
directorul Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Tg. Mureș, a 
prezentat un succint tablou al 
muncii colectivului de pe acest 
șantier pentru a da în funcțiune 
înainte de termen fabricile de acid 
azotic și azotat de amoniu, fabrica 
de amoniac.

— Cifrele prevăzute în proiectul 
de Directive privind dezvoltarea 
energeticii se întemeiază pe pre
mise reale, pe posibilitățile și ne
voile țării — a spus inginerul Mișu 
Kraft, directorul general al Ter
mocentralei Luduș. Marea termo
centrală va fi realizată în viitorii 
2 ani prin montarea și darea în ex
ploatare a unei puteri instalate de 
500 MW. în felul acesta, în 1968, 
numai la Luduș se vor produce a- 
proximativ 6 miliarde de kWh, tot 
atît cît se producea în 1958 în în
treaga țară. După ce s-a referit la 
necesitatea folosirii raționale a 
timpului de producție pe șantier, 
vorbitorul a reliefat preocupările 
organizației de partid și ale condu
cerii termocentralei privind creș
terea în continuare a siguranței de 
exploatare, realizarea finisajelor la 
lucrările de construcții și montaj. 
Totodată, el a propus ca Ministe
rul Minelor și Energiei Electrice 
să aplice mai operativ măsurile 
care au fost preconizate în legătură 
cu asigurarea și Sv.oilizarea cadre
lor în centralele electrice.

Conferința a acordat o deosebită 
atenție dezbaterii problemelor le
gate de calitatea produselor. Nu
meroși vorbitori, printre care to
varășii Nicolae Vereș, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Tg. Mureș, și Vasile Căldare, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Reghin, au arătat că 
introducerea unor procedee tehno
logice moderne și asigurarea unui 
control tehnic exigent sînt de 
mare importanță pentru obți
nerea unor produse de cea mai 
bună calitate. Tov. ing. Filip To- 
mulescu, directorul Direcției re
gionale a economiei forestiere, 
după ce a amintit că valoarea pro
duselor obținute dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă a crescut 
în întreprinderile forestiere din re
giune cu 65 la sută față de 1959, 
a propus ca ministerul de resort să 
acorde atenția cuvenită pregătirii 
unor noi cadre concomitent cu în
noirea tehnicii. „Consider necesar 
ca Ministerul Economiei Forestiere 
să rezolve problema uniformizării 
tipurilor de mașini de transport și 
a utilajelor existente, prin redistri
buirea lor pe regiuni. De aseme
nea, cred că ar trebui intensificate 
eforturile de cercetare și .proiec
tare a tipului corespunzător de 
utilaj pentru scosul mecanizat al 
lemnului".

Un loc important au ocupat în 
cadrul dezbaterilor problemele a- 
griculturii.. Tov. Iosif Mașca, pre
ședintele cooperativei de produc
ție din Cucerdea, Iosif Szabo, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Ciuc, Petru Țăran, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid Toplița, s-au referit, între 
altele, la marile posibilități de mă
rire a recoltelor de porumb, car
tofi, sfeclă de zahăr. Ei au pro
pus ca specialiștii, consiliile agri
cole să asigure amplasarea mai ju
dicioasă a culturilor amintite, ți- 
nînd seama în mai mare măsură 
de caracteristicile solurilor și hi
brizilor. în scopul extinderii me
canizării diferitelor lucrări agrico
le, tov. loan Komives, prim-secre
tar al Comitetului raional de partid 
Odorhei, și alți vorbitori au pro
pus ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să acorde o 
mai mare atenție fabricării unor 
mașini agricole cu mare randament 
în zonele de deal, ca : tractoare pe 
șenile cu o forță superioară celor 

existente, semănători mecanice 
mai mici și mai ușoare, cositoare 
și greble mecanice, mașini pentru 
mecanizarea culturii cartofului.

Din darea de seamă și din in
tervențiile unor delegați a reieșit 
că, deși au fost obținute progrese 
importante, în unele unități agri
cole numărul de animale este încă 
scăzut și producția animalieră nu 
corespunde posibilităților existen
te. Mai ales în raioanele Ciuc, 
Gheorghieni, Odorhei, Toplița, sînt 
cazuri cînd consiliile de conducere 
ale cooperativelor și consiliile agri
cole, preocupîndu-se în mod în
dreptățit de realizarea unei selecții 
riguroase, nu au acordat atenția 
cuvenită înlocuirii animalelor ne
corespunzătoare cu altele de mare 
rentabilitate.

— Pentru a îndrepta lucrurile în 
acest domeniu, a spus între altele 
tov. inginer Bela Cseresanyes, vi
cepreședinte al consiliului agricol 
regional, trebuie să începem cu îm
bunătățirea structurii turmelor, 
prin creșterea proporției vacilor și 
junincilor. Referindu-se la însem
nătatea economică a asigurării fu
rajelor necesare șeptelului, vorbi
torul a propus Consiliului Superior 
al Agriculturii să inventarieze pă
șunile și fînețele, să elaboreze 
recomandări agrotehnice pentru 
toate culturile furajere și să asigure 
cantitățile de semințe necesare în
mulțirii lor în ritmul dorit, să stu
dieze împreună cu Ministerul Eco

Cuvintarea tovarășului Emil Bodnaraș
După ce a transmis conferinței 

un călduros salut din partea Comi
tetului Central al partidului, tova
rășul Emil Bodnaraș a spus: Ținînd 
seama de modul cum s-au desfășu
rat lucrările conferinței, de cuvîn
tul competent și înflăcărat al vor
bitorilor, judecind după darea de 
seamă, ca document de bază in 
prezentarea poziției organizației re
gionale de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară, putem să apreciem că 
delegații la această conferință și-au 
îndeplinit cu conștiinciozitate da
toria.

Dar nu numai aceste impresii, pe 
care lucrările conferinței ni le-au 
prilejuit, permit această concluzie, 
în tot ce se înfăptuiește în regiune 
se manifestă clar calitățile unei or
ganizații de partid puternice, cu 
largă influență în rîndul maselor, 
conștientă de răspunderea pe care 
o are și capabilă să rezolve cu pri
cepere problemele construcției so
cialiste pe scara regiunii ; avem oa
meni de înaltă calificare în toate 
ramurile de activitate, membri și 
nemembri de partid, hotărîți să ur
meze cu încredere drumul trasat 
de partid, să perfecționeze continuu 
mijloacele prin care desăvîrșim 
orînduirea noastră socialistă.

Desigur, fenomenul nu este unic, 
îmbucurător e tocmai faptul că 
el se repetă pretutindeni, în toate 
regiunile țării. Partidul a crescut 
mult. Oamenii, constructori ai unei 
societăți noi, au crescut o dată cu 
partidul și se dovedesc pe măsura 
sarcinilor ; realizarea obiectivelor 
stabilite prin proiectele de Directi
ve este chezășuită de capacitatea 
acestor minunați oameni noi, for
mați la școala învățăturii partidu
lui nostru, în focul luptei pentru 
crearea unei societăți eliberate de 
exploatare, a unei societăți în care 
oamenii singuri își făuresc soarta.

Ceea ce în regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară se evidențiază în 
mod deosebit în acest proces de 
formare a omului nou, este rezol
varea de către partidul nostru, cu 
pricepere, a unei probleme funda
mentale — problema națională. Si 
din cuvîntul delegaților rezultă 
convingerea că frăția oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
este o realitate vie, clădită 
pe egalitatea deplină în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii indife
rent de naționalitate, pe interese 
comune, pe relații de prietenie și 
respect reciproc, pe idealul desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră. Această unitate și fră
ție fac parte din fundamentul trai
nic pe care putem așeza cu nădejde 
viitoarele noastre planuri. Firește, 
toate acestea au cerut muncă înde
lungată, înfruntarea cu hotărîre și 
cu pricepere a adversităților care 
altă dată stăteau în calea acestei 
înfrățiri. Este meritul partidului 
nostru că a rezolvat această proble
mă. Conferința a subliniat puternic 
hotărîrea oamenilor muncii de a 
veghea la ceea ce s-a realizat, de a 
desăvîrși ceea ce s-a făurit. 

nomiei Forestiere posibilitatea ca, 
în schimbul suprafețelor împădu
rite ce se află în folosință agrico
lă, unitățile agricole socialiste să 
primească terenuri propice pentru 
pășunat.

Cu mult interes a fost urmărit 
cuvîntul tovarășilor Pop D. Popa 
loan, prorector al Institutului de 
medicină și farmacie din Tg. Mu
reș, Ludovic Szabo, directorul In
stitutului de teatru din localitate, 
Ioan Lapohos, rectorul Institutu
lui pedagogic, Viorica Oproiescu, 
director adjunct la Școala medie 
nr. 2 din Tîrnăveni, care au rele
vat succesele dobîndite pe tărîmul 
științei și învățămîntului. „Gîndul 
mă poartă cu cîteva săptămîni în 
urmă — a spus tov. Csbgor Lajos, 
rectorul I.M.F. din localitate — 
cînd am avut deosebita cinste de 
a participa la întîlnirea conducă
torilor de partid și de stat cu oa
meni de știință. Pentru toți cei care 
au fost de față, întîlnirea a con
stituit expresia elocventă a grijii 
pe care partidul nostru o acordă 
oamenilor de știință. Mai presus de 
toate, ea a arătat rolul important 
al științei în construcția socialistă".

— Partidul nostru a ridicat cauza 
dezvoltării literaturii la rangul de 
cauză a întregului popor, a arătat 
în cuvîntul său scriitorul Siito An
dras. Niciodată n-au apărut atîtea 
talente noi ; nicicînd n-am fost 
martorii atîtor căutări și experien
țe creatoare ca în anii puterii

Relevînd pe larg însemnătatea 
proiectelor de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres, vorbitorul a 
arătat: Pentru viitorii cinci ani ne 
propunem un plan grandios de rea
lizări. Comitetul Central consideră 
ca principala sarcină continuarea 
neabătută a industrializării socia
liste a țării ; făurirea unei economii 
puternice, înfloritoare, este posibilă 
numai printr-un proces stăruitor de 
industrializare, prin valorificarea 
tuturor resurselor proprii, prin ri
dicarea unor noi obiective indus
triale, înzestrate la nivelul cerințe
lor tehnicii moderne.

Una din sarcinile fundamentale 
ale viitorului cincinal constă în mo
bilizarea susținută a rezervelor și 
posibilităților existente în agricul
tură în vederea sporirii producției 
agricole vegetale și animale.

Proiectul de Directive cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970 subliniază 
în mod deosebit necesitatea îmbu
nătățirii continue a calității pro
duselor, care trebuie considerată o 
sarcină de cea mai mare importan
ță în toate domeniile vieții econo
mice.

Realizarea mărețului program pe 
care-1 va adopta Congresul presu
pune, de asemenea, promovarea în 
continuare a progresului tehnic, 
creșterea bazei tehnice-materiale a 
științei, dezvoltarea învățămîntului 
pentru formarea și perfecționarea 
cadrelor de ^specialiști și, ca o în
coronare a întregului complex de 
sarcini, partidul nostru și-a propus 
să asigure ridicarea în continuare a 
bunăstării materiale a poporului.

Programul trasat nu este ușor de 
înfăptuit. Dar realizarea lui este 
asigurată de faptul că partidul nos
tru promovează o politică realistă, 
profund științifică, chibzuind fie
care pas. Ne bizuim pe capacita
tea creatoare a poporului nostru 
harnic, talentat.

In continuare, oprindu-se asupra 
sarcinilor care stau în fața oame
nilor muncii din întreprinderile in
dustriale din regiune, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea întăririi 
disciplinei în muncă, măsurile ce 
trebuie luate pentru îmbunătăți
rea ritmicității producției, impor
tanța creșterii rentabilității între
prinderilor.

Atît în darea de seamă, cît și în 
cuvîntul delegaților au fost re
levate succesele dobîndite în unele 
gospodării agricole de stat și coope
rative agricole de producție. Reali
zările obținute nu corespund însă 
posibilităților existente. De la a- 
ceastă tribună, o serie de tovarăși 
din conducerea cooperativelor de 
producție, care în ultimii ani au 
obținut succese însemnate, ne-au 
dezvăluit „secretul" care stă la baza 
înfloririi cooperativelor agricole ; 
este vorba de o conducere compe
tentă, de o bună organizare a mun
cii, de folosirea judicioasă a mijloa
celor de cointeresare materială a 

populare. în orientarea justă, fără 
greș, busola ne este cuvîntul parti
dului. Scriitorii regiunii noastre, 
români, maghiari, germani, aidoma 
tuturor celor ce-și slujesc patria 
cu pana, fie că sînt sau nu membri 
de partid, își string rîndurile în 
jurul partidului, în jurul înțelep
tului său Comitet Central, pentru 
a-1 sluji cu devotament și abnega
ție în realizarea mărețelor sale 
idealuri.

Pe larg a fost dezbătut în cadrul 
conferinței și proiectul de Statut 
al Partidului Comunist Român. To
varășul Kbnig Jozsef, care a intrat 
în rîndurile partidului încă în anii 
luptei ilegale, a spus: Membrii de 
partid au primit cu deosebită sa
tisfacție Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.M.R. de a se supune Congresu
lui propunerea ca partidul să poar
te denumirea de Partidul Comunist 
Român, întrucît de numele de co
munist sînt legate luptele și jert
fele celor mai buni fii ai clasei 
muncitoare, ale poporului. Totoda
tă, ea oglindește în mod științific 
actuala etapă a dezvoltării socie
tății și țelul final al partidului — 
construcția comunismului. Cu 
mare bucurie am aflat de pro
punerea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca membrilor P.M.R. 
care, în anii regimului burghezo- 
moșieresc, fără să fi fost membri 
de partid, au desfășurat o activi
tate permanentă în mișcarea re

cooperatorilor. E necesar ca aseme
nea „secrete" să fie larg populari
zate.

Referindu-se la cunoscutele tra
diții din regiune privind creșterea 
animalelor și la marile posibilități 
existente în acest domeniu, tovară
șul Emil Bodnaraș a arătat că una 
din sarcinile principale care stau 
în fața organizațiilor de partid și 
a cooperativelor din regiune este 
lichidarea rămînerii în urmă și lua
rea unor măsuri concrete, în fiecare 
unitate socialistă din agricultură, 
pentru ca în anii următori să se 
asigure creșterea simțitoare a șep
telului și a producției animaliere, 
în scopul ridicării producției agri
cole trebuie să se aplice cu consec
vență principiul cointeresării mate
riale a cooperatorilor în rezultatele 
muncii lor. De mare însemnătate 
este în această privință recenta 
Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri, care stabilește 
un complex de măsuri menite să 
stimuleze creșterea producției a- 
gricole, sporirea veniturilor țără
nimii și aprovizionarea populației 
cu produse agro-alimentare, per
fecționarea sistemului de valorifi
care a produselor agricole, pe 
baza respectării stricte a bunei 
învoieli între organele contrac
tante și cooperativele agricole, 
membrii acestora și ceilalți pro
ducători. Prevederea privind în
cadrarea în cooperativele de pro
ducție, la cererea acestora, a unor 
contabili șefi salarizați de stat se 
înscrie pe linia măsurilor luate 
anterior pentru a se asigura unită
ților socialiste din agricultură cadre 
de specialiști cu pregătire supe
rioară — ingineri agronomi, zoo- 
tehniști, medici veterinari. Ea con
stituie un nou sprijin acordat de 
partid și guvern cooperativelor a- 
gricole în vederea gospodăririi ju
dicioase a fondurilor bănești și a 
îmbunătățirii întregii lor activități 
economice.

Subliniind deosebita însemnătate 
a întîlnirilor conducerii de partid 
și de stat cu oamenii de știință și 
cultură, vorbitorul a evocat în mod 
cuprinzător marele rol ce revine in
telectualității în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, preo
cuparea constantă a partidului pen
tru a ridica pe o treaptă mai înaltă 
realizările științei și învățămîn
tului. Noi am ajuns cu școala noas
tră la învățămîntul general și o- 
bligatoriu de 8 ani. Este o mare 
realizare. Acum, se pune sarcina 
de a pregăti un număr cit mai 
mare de cadre cu înaltă pregătire 
pentru toate domeniile de activi
tate social-economică. Tovarășa 
Viorica Oproiescu a înfățișat cu 
modestie aspecte ale activității ca
drelor didactice dintr-o școală me
die unde studiază 1 500 de elevi. 
Este o activitate patriotică, de 
mare răspundere, care contribuie 
la formarea omului nou, la culti
varea înaltelor trăsături caracte
ristice constructorilor noii orîn- 

voluționară sub conducerea direc
tă a Partidului Comunist Român, 
sau în organizațiile de masă con
duse de partid și au avut o com
portare demnă în fața dușmanu
lui de clasă, să li se acorde ve
chimea în partid din momentul in
trării lor în mișcarea revoluțio
nară. Aceasta arată prețuirea înal
tă pe care partidul, întregul popor 
o acordă militanților mișcării revo
luționare din țara noastră.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Române.

★
Conferința a ales noul comitet 

regional, comisia de revizie, pre
cum și delegații la cel de-al IV-lea 
Congres al partidului. în prima sa 
ședință plenară, Comitetul regio
nal a reales în funcția de prim- 
secretar pe tovarășul Iosif Banc, 
membru al C.C. al P.M.R.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, delegații la Conferință au 
aprobat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.M.R. în care se 
exprimă hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din re
giune de a lupta pentru înfăptui
rea sarcinilor pe care le va sta
bili apropiatul Congres al parti
dului.

Al. POPESCU 
Lorând DEAKI

duiri sociale. Tocmai de aceea, a 
arătat vorbitorul, proiectul de Di
rective acordă cea mai mare aten
ție perfecționării continue a pro
cesului instructiv-educativ.

Cuvîntarea s-a referit în conti
nuare la marea însemnătate teore
tică și practică a proiectului Sta
tutului Partidului Comunist Român. 
Proiectul relevă, între altele, im
portanța principiului centralismului 
democratic ca principiu călăuzitor 
al structurii organizatorice a parti
dului. In această lumină, organele 
și organizațiile de partid trebuie să 
acorde toată atenția îmbunătățirii 
stilului și metodelor lor de muncă, 
să asigure participarea activă a 
membrilor de partid la dezbaterea 
și soluționarea tuturor probleme
lor. Acest important document 
subliniază din nou rolul deosebit 
al muncii colective pentru activi
tatea fiecărui organ de partid.

Vorbitorul a arătat că desființa
rea stagiului de candidat reflectă 
întocmai stadiul de azi al dezvol
tării partidului și orînduirii noas
tre sociale. Totodată, proiectul de 
Statut exprimă creșterea exi
genței față de calitatea de 

membru de partid ; această exi
gență este concretizată în crite
riile de primire în partid și în pre
vederile care definesc îndatoririle 
comuniștilor.

Referindu-se la diferite aspecte 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, vorbitorul a arătat: 
Partidul și guvernul țării noastre, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, promovează cu consecvență o 
politică de apărare a păcii. Punînd 
în centrul politicii sale externe în
tărirea continuă a prieteniei și co
laborării cu toate țările socia
liste, statul nostru este hotărît 
să dezvolte relații cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea 
lor socială. Noi milităm neabă
tut pentru promovarea coexistenței 
pașnice, respectarea suveranității 
tuturor popoarelor, a principiului 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state. Intervenția imperia
lismului american în Vietnam și 
Republica Dominicană reprezintă o 
încălcare flagrantă a drepturilor 
legitime ale popoarelor din aceste 
țări. România socialistă își expri
mă deplina solidaritate cu toate 
națiunile care luptă pentru, a-și a- 
păra independența și suveranita
tea, se pronunță cu hotărîre în 
sprijinul dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta.

în încheiere tovarășul Emil Bod
naraș a spus : îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor ce stau în fața 
partidului și poporului în prezent, 
și în viitorii cinci ani, necesită deo
potrivă un efort susținut, exigență, 
spirit de răspundere. Realizarea 
obiectivelor mărețe ce vor fi apro
bate de cel de-al IV-lea Congres al 
partidului va însemna ridicarea ță
rii noastre pe noi trepte ale progre
sului, înflorirea pe mai departe a 
României socialiste.

Teatrul de Operă și Balet : 
Simfonia fantastică — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: 
Casa cu trei fete — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Hipnoza — (spectacol pre
zentat de Teatrul „C. I. Nottara" 
— orele 20). Teatrul ,,C. I. Not
tara" (la parcul Herăstrău) : Opt 
femei — (orele 20). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un 
balansoar — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista dragostei — (o- 
rele 20). Circul de stat : Allo, ic) 
Paris ! — (orele 20).

CINEMĂTOfiRAFE

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) , Festival (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21; la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — o- 
rele 20,15), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30). 
Excelsior (completare Miniaturi 
în tehnică — 8; 10,15; 12,30; 14,4a; 
17; 19,15; 21,30), Grlvița (comple
tare Miniaturi în tehnică — 9; 
11,15; 13,30- 15,45; 18; 20,15), Mo
dern (10. 12; 14; 16; 18; 20). Fe
meia necunoscută : Luceafărul 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 
— orele 20,15), Victoria (8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). Marele
război — cinemascop : Carpați 
(9,15; 11,30; 13,45; 16). 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 : Ca
pitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21; la grădină — orele 20,15), Me
lodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
13,45; 21; la grădină — orele 20,30). 
•Joe limonadă: Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Neamul Șoi- 
măreștilor — cinemascop (ambele 
serii) (completare Șopîrle) : Lu
mina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Re
gina cîntecelor : Union (13,45; 16: 
18,30; 21). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Are
na circului : Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea in
tre popoare (18; 20). Parisul ve
sel (completare Călătorie imagi
nară) : Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Winnetou — cinema
scop : Giulești (15; 17,30; 20), Fe
roviar (completare Smulse din 
împărăția sării — 9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea 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 răspunderea : Cultu
ral (15,30; 18; 20,30). Cîntînd în
ploaie: Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Oliver Twist : Buzeștl 
(14,30; 17; 19,30; la grădină — orele
20.30) , Flacăra (15,30; 18; 20,30). 
Scaramouche — cinemascop : 
Cosmos (13,30; 15,45; 18; 20.15). 
Nuntă cu peripeții (completare 
Noi și soarele) : Bucegi (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30; la grădină — orele
20,15).  Merii sălbatici (completare 
Dincolo de cercul polar) : Unirea 
(16; 18,15; la grădină — orele
20.30) . Veselie la Acapulco (com
pletare Artiști amatori) : Vltan 
(16; 18,15; la grădină — orele
20,30).  O viață : Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion Vldu nr. 5 — o- 
rele 20,30). Fernand cow-boy 
(completare Comori de artă ro
mânească) : 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 Plonieria nr. 3/1965): Mun
ca (16; 18 15; 20,30). Casa Ricordi: 
Popular (10,30; 16; 13,30; 21). Raby 
Matyas : Arta (16; 18,15; la grădi
nă — 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). 
Spărgătorul — cinemascop : Vii
torul (16; 18,15; 20,30). Ianoșik — 
cinemascop (ambele serii) : Co- 
lentina (16; 19,30; la grădină ru
lează filmul „Războiul vesel" — 
orele 20,30), Ferentari (16; 19,30). 
Bine ați venit : Rahova (com
pletare Drumurile celui de-ai 
cincilea continent — 15; 17,30; 20; 
la grădină rulează filmul „Bufo
nul regelui" — orele 20,30), Crîn- 
gași (completare Baletul negru 
din Senegal — 16; 18,15; 20,30).
Cronica unei crime — cinema
scop (completare Colțul priete
niei) : Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Asta-i tot ce s-a întîmplat (com
pletare Zilele Slghișoarei) : Dru
mul Sării (16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16; 18; 201. Animalele (completa
re Petrlcă șl încă cineva) : Co- 
troceni (15; 17; 19; 21). Fata în
doliu : Grădina „Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20,30).

Orele 19,00 — Săptămîna. 20,00 
— Pentru cel mici: filmul „Omu
lețul din plastilină". 20,10 — Pen
tru tineretul școlar : „Ascultați, 
judecați, dezlegați 20,40 — Re
portajul filmat „Profesii noi in 
Deltă". 21,00 — Avanpremieră.
21,10 — Prin Muzeul „Enescu" cu 
pianistul Corneliu Gheorghiu. 
21,30 — De la o melodie la alta, 
în încheiere : Jurnalul televi
ziunii, buletin meteorologic.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cer variabil. 
Innorărl mai accentuate s-au 
produs în Transilvania și regiu
nea deluroasă a Munteniei, unde 
au căzut averse izolate de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 22 grade la Tg. 
Secuiesc, Cîmpina, Pîrscov și 33 
grade la Băilești. In București : 
Vremea a fost călduroasă, cu cer 
variabil. Vîntul a suflat în .gene
ral slab. Temperatura maximă a 
atins 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 iunie. In țară :
Vremea se menține călduroasă. 
Cerul va fi mai mult senin noap
tea și dimineața. Innorărl tre
cătoare se vor produce în nord- 
vestul țării, unde vor cădea a- 
verse izolate de ploaie. Vînt în 
general slab. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprin
se între 13 și 23 grade, iar maxi
mele între 25 și 35 grade. Local 
mai ridicate. In București : Vre
mea se menține călduroasă. Ce
rul va fi variabil, mai mult se
nin. Vînt slab. Temperatura se 
menține ridicată.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Japoniei 

Cuvîntările rostite al C.A.E.R
în cuvîntarea rostită cu acest pri

lej, ambasadorul Japoniei, Akira 
Shigemitsu, a relevat că între Ja
ponia și R. P. Română au fost sta
bilite legături bune care, în ultimul 
timp, devin din zi în zi mai strînse, 
îndeosebi în domeniile economic și 
cultural. Ambasadorul Japoniei a 
remarcat că se simte extrem de 
onorat pentru faptul de a fi fost 
numit primul ambasador al Japo
niei cu reședința la București în 
momentul în care relațiile dintre 
cele două țări se dezvoltă continuu. 
De multă vreme sînt profund im
presionat, a arătat ambasadorul A. 
Shigemitsu, de faptul că R. P. Ro
mână are glorioasa tradiție de a-și 
croi singură drumul, că conducă
torii săi au încredere fermă în vi
itorul patriei lor și doresc cu ar
doare să dezvolte colaborarea inter
națională cu toate țările lumii. în 
încheiere, ambasadorul Japoniei 
și-a exprimat convingerea că Ja
ponia și R. P. Română vor putea 
să-și aducă contribuția la dezvol
tarea cooperării internaționale, în 
avantajul reciproc al ambelor țări 
și al prosperității lumii întregi.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Române, Chivu Stoica, după ce a 
mulțumit pentru cuvintele cordiale 
la' adresa R. P. Române, a arătat 
că este un prilej de satisfacție să 
releve că între Republica Populară 
Română și Japonia s-au statornicit 
relații reciproc avantajoase în spe

DEZBATEREA PROIECTELOR DE DIRECTIVE 
ALE CONGRESULUI AL IV-lea AL PARTIDULUI

La Uniunea arhitecților

în Capitală a avut loc ședința 
plenară lărgită a Comitetului de 
conducere al Uniunii arhitecților, 
consacrată dezbaterii proiectelor 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. La plenară 
a luat parte Nicolae Bădescu, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și sis
tematizare. Lucrările plenarei au 
fost conduse de prof. arh. Pompi- 
liu Macovei, președintele Uniunii 
arhitecților din R. P. Română.

Au luat cuvîntul arhitecții Tra
ian Chițulescu, Tiberiu Niga, Con
stantin Frumuzache, Marcel Locar, 
vicepreședinte al Uniunii arhitec
ților, Paul Mihalik, Dorel Defour, 
Cezar Lăzărescu, Dan Cristescu 
(Brașov), Horia Maieu, Stan Bort- 
novschi, Gheorghe Dumitrașcu 
(Constanța), Ascanio Damian, vice
președinte al Uniunii arhitecților, 
rectorul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu" din Capitală, Ștefan 
Mănciulescu, Pompiliu Macovei.

Vorbitorii au subliniat importan
ța istorică a documentelor ce vor 
fi supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, exprimînd profunda lor satis
facție și mîndrie patriotică pentru 
marile succese obținute de poporul 
român sub conducerea partidului 
și adeziunea deplină la mărețul 
program de dezvoltare a țării cu
prins în proiectele de Directive. Ei 
au relevat că succesele obținute 
pînă acum în dezvoltarea multila
terală a economiei naționale sînt 
un puternic imbold și o bază so
lidă în activitatea de viitor, pentru 
realizarea la un nivel superior a 
sarcinilor ce revin arhitecților.

în cadrul dezbaterilor a fost sub

La Universitatea din București

în aula Universității din Bucu
rești a avut loc joi după-a- 
miază o adunare a cadrelor 
didactice consacrată dezbaterii 
proiectelor de Directive ale 
Congresului partidului. La discuții 
au participat numeroși academici
eni, profesori și conferențiari uni
versitari, lectori, asistenți. Vorbito
rii au exprimat adeziunea lor una
nimă față de prevederile proiecte
lor de Directive, profunda satisfac
ție și mîndrie cu care cadrele di
dactice din învățămîntul universi
tar, alături de întregul popor, au 
primit istoricele documente ce vor 
fi supuse spre aprobare Con
gresului al IV-lea al partidului. 
Subliniind însemnătatea acestor 
documente, întemeiate pe forța ști
ințifică a politicii marxist-leniniste 
a partidului, pe capacitatea crea
toare a poporului român, ei au ară
tat că învățămîntul universitar tre
buie să fie în pas cu dezvoltarea e- 
conomică a țării. Participanții au 
subliniat sarcinile de seamă ce re
vin cadrelor didactice, oamenilor de

Numărul pe luna iunie al re
vistei „Lupta de clașă“ se des
chide cu editorialul : Un program 
însuflețitor pentru dezvoltarea 
României socialiste.

Sub titlul : „DEZBATEREA 
PROIECTELOR DE DOCUMEN
TE ALE CONGRESULUI AL IV- 
LEA AL P.M.R.“, revista publică 
materialele : Industria construc
țiilor de mașini în noul cincinal 
de MIHAI MARINESCU, Partici
parea cit mai largă a specialiști
lor la construcția socialistă de 
ION STĂNESCU, Sarcini sporite 
în industria electrotehnică de ION 
MACĂU, Tot mai aproape de ce
rințele populației de GEORGE 
BADEA, Aplicarea creatoare a 

cial în domeniile economic și cul
tural. Numirea dv. în calitate de 
ambasador cu reședința perma
nentă la București, a spus în con
tinuare președintele Consiliului de 
Stat, reprezintă un moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
româno-japoneze. Relevînd că gu
vernul român, animat de dorința 
de a întreține relații normale cu 
toate statele, bazate pe respecta
rea independenței, suveranității 
naționale și egalității în drepturi, 
va promova și în viitor strîngerea 
legăturilor dintre cele două țări, 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a arătat că există 
numeroase posibilități pentru lăr
girea continuă a relațiilor bilate
rale în interesul ambelor popoare, 
al înțelegerii și colaborării inter
naționale.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cu ambasado
rul Japoniei, Akira Shigemitsu.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne.

Ambasadorul Japoniei a fost în
soțit de Itaru Maruo, prim-secre- 
tar, și de alți colaboratori ai amba
sadei.

(Agerpres)

liniată necesitatea ca arhitecții să 
dezvolte în continuare inițiativa și 
spiritul lor inovator în activitatea 
de proiectare pentru realizarea u- 
nor locuințe cu un confort sporit, 
să pună în practică cele mai mo
derne și avansate procedee tehnice, 
să prevadă folosirea unor noi ma
teriale de construcții, acordînd o 
grijă deosebită celor mai raționa
le și mai economice soluții de pro
iectare. Numeroși vorbitori s-au 
referit la probleme legate de cer
cetarea științifică, de sprijinirea 
tinerelor cadre de arhitecți pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
lor profesional, de întărirea cola
borării cu inginerii și ceilalți spe
cialiști în construcții, precum și cu 
artiștii plastici.

Participanții la plenară au adre
sat Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Român o telegra
mă în care se spune printre altele: 
„Creșterea importantă a investiții
lor în industrie, agricultură, în ur
mătorii cinci ani, la a cărei reali
zare sînt chemați să-și aducă și 
arhitecții o contribuție de seamă, 
grija deosebită arătată îmbunătăți
rii în continuare a condițiilor de 
locuit, mărețele obiective menite a 
satisface necesitățile în creștere în 
domeniul social-cultural, deschid 
noi perspective activității creatoa
re închinate progresului poporului 
nostru. Arhitecții își manifestă 
hotărîrea lor entuziastă de a parti
cipa cu toată însuflețirea la tradu
cerea în viață a Directivelor, pen
tru dezvoltarea mai departe a ar
hitecturii și urbanismului româ
nesc, pentru înflorirea și propăși
rea patriei pe drumul construcției 
socialiste".

știință pentru promovarea progre
sului tehnic, îmbinarea cercetărilor 
fundamentale cu cele aplicative, ri
dicarea rolului lor în rezolvarea 
problemelor legate de dezvoltarea 
economiei naționale.

Manifestîndu-și recunoștința 
pentru grija deosebită a partidului 
și guvernului față de învățămîntul 
universitar, pentru condițiile din ce 
în ce mai bune create cercetării ști
ințifice, vorbitorii și-au exprimat 
hotărîrea fermă de a-și îndeplini 
misiunea încredințată : pregătirea 
viitoarelor cadre didactice, a spe
cialiștilor promotori ai tehnicii noi, 
cercetători capabili să rezolve cu 
competență problemele științifice. 
Participanții și-au exprimat, de a- 
semenea, hotărîrea de a pune în
treaga lor capacitate de creație în 
slujba înfăptuirii prevederilor cu
prinse în proiectele Directivelor 
partidului pentru propășirea patri
ei, pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste.

(Agerpres)

A apărut „Lupta de clasă" nr 61965
principiilor marxist-leniniste ale 
construcției de partid de MAXIM 
BERGHIANU, înaltul titlu de 
membru de partid de DUMITRU 
NECȘOIU.

In continuare, revista cuprinde 
articolele : Probleme ale geogra
fiei economice de IOAN ȘANDRU, 
VASILE CUCU, Aspecte filozofi
ce în biologia contemporană de 
BOGDAN STUGREN, „Pluralis
mul" sociologic și determinismul 
social de ION FLOREA ; inter
vențiile la rubrica „Predarea li
teraturii române în școală" : în
semnări pe marginea unui capitol 
de manual de ȘERBAN CIOCU- 
LESCU și Folclorul în manualele
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aeroportul Jtsa- ga 
prezenți tovarășii I 
teanu. Petre Bla- ■

Tovarășul Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Române, a plecat joi 
dimineața spre Uniunea Sovietică 
pentru a participa la lucrările ce
lei de-a XVIII-a ședințe a Comi
tetului executiv al C.A.E.R., care 
va avea loc ia Leningrad.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost i 
Alexandru Bîrlădeanu, Petre Bla- 
jovici, Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale. Au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Română, și mem
bri ai ambasadei. a

(Agerpres) |
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Săptămînă muzicii g

Printr-o dispoziție, Consiliul de 
Miniștri a stabilit unele măsuri în 
vederea începerii lucrărilor pentru 
construirea noului local al Institu
tului politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din București.

(Agerpres)

n'

românești"
In întîmpinarea celui de-al 

IV-lea Congres al partidului, in
stituțiile muzicale organizează o 
„Săptămînă a muzicii românești", 
menită să prezinte publicului lu
crări valoroase create în T" 
ani, precum și o serie de prime 
audiții. în București, între 30 iu
nie și 4 iulie, vor avea 1 
concerte simfonice — ale Filar
monicii de stat „George Enescu" 
și Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii — precum și două con
certe de cameră — unul de lieduri 
și altul de muzică instrumentală. 
Cu același prilej vor prezenta con
certe simfonice de muzică româ
nească toate filarmonicile și or
chestrele simfonice din țară. Fi
larmonica din Cluj va prezenta și 
un concert de cameră, iar cea din 
Timișoara un program coral a 
cappella. Totodată, teatrele muzi
cale din principalele centre ale ță
rii vor da spectacole speciale cu 
opere și operete românești com
puse în ultimii ani.

(Agerpres)
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Craiova
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La Craiova s-au desfășurat 
crările plenarei Comitetului regio
nal de luptă pentru pace. Au par
ticipat reprezentanți ai vieții pu
blice locale, muncitori și funcțio
nari din principalele într/prinderi 
ale orașului, oameni de cultură, 
reprezentanți ai cultelor, pensio
nari și alți membri ai Comitetului 
regional de luptă pentru pace. Dr. 
Anton Dobrescu, președintele co
mitetului, a prezentat expunerea 
„în întîmpinarea Congresului mon
dial pentru pace, independență 
țională și dezarmare generală 
la Helsinki".

în cadrul lucrărilor au luat
vîntul numeroși participanți, care 
au subliniat că la Congresul de la 
Helsinki, solii poporului român vor 
exprima năzuința noastră de pace 
și colaborare cu toate popoarele, 
acțiunile importante întreprinse de 
R. P. Română pentru menținerea 
păcii și promovarea înțelegerii și 
colaborării între popoare. Arătînd 
că poporul nostru condamnă cu 
toată asprimea agresiunea imperia
listă americană în Vietnam, ei au 
relevat amploarea protestelor ce 
se exprimă cu hotărîre în întreaga 
lume față de această agresiune. 
Vorbitorii au înfățișat diferite as
pecte din activitatea comitetelor 
raionale și orășenești de luptă pen
tru pace din regiunea Oltenia, sub
liniind că peste 36 000 de cetățeni 
participă lunar la acțiunile organi
zate în cele 1 644 sfaturi ale păcii.

Plenara a ales apoi noi membri 
ai Comitetului regional de luptă 
pentru pace. (Agerpres).

școlare de V. ADĂSCĂLIȚEI, M. 
FOTE A, precum și documentarul: 
Economia capitalistă în 1964— 
1965.

La rubrica „CUVÎNTUL CITI
TORULUI" sînt înserate scrisori 
primite de la : Comitetul execu
tiv al Sfatului popular regional 
Oltenia ; colegiul de redacție al 
ziarului „Dobrogea nouă" ; Enciu 
Nicanor de la Școala generală de 
8 ani din comuna Băișoara, raio
nul Turda ; Nina Stănculescu de 
la Cercul literar „Grivița Roșie" ; 
un grup de membri ai Cercului 
literar „Mihail Sadoveanu".

Revista mai cuprinde rubrica : 
„POȘTA REDACȚIEI".

Baza 
progresului 
tehnic al țării

(Urmare din pag. I-a)

Industriei noastre constructoare 
de mașini îi revine sarcina de 
a asigura introducerea progre
sului tehnic în toate ramu
rile economiei naționale și cu deo
sebire în ramurile ei de bază. A- 
ceasta se reflectă în înseși direc
țiile de dezvoltare a principalelor 
sectoare ale industriei construc
țiilor de mașini. în domeniul uti
lajului energetic va fi dezvoltată 
producția de grupuri necesare 
înzestrării centralelor industriale 
și de termoficare, precum și cea 
de grupuri hidroenergetice cum 
sînt cele pentru uzina hidroelec
trică Porțile de Fier, fiecare cu o 
putere de 170 MW. Producția 
mijloacelor de transport va spori 
în 1970 de aproape 1,8 ori în com
parație cu nivelul anului 1965. Vor 
fi asimilate și livrate mijloace de 
transport moderne ca : locomotive 
electrice de 6 580 C.P., loco
motive Diesel cu transmisie hi
draulică, cargouri mineraliere de 
10 200/12 500 tdw. In ce privește 
producția de utilaj petrolier, do
meniu în care țara noastră a acu
mulat o valoroasă experiență, se 
vor realiza instalații de foraj de 
mare adîncime și va fi extinsă 
gama utilajelor pentru extracție.

Cerințele tehnice sporite, exi
gențele calitative privind realiza
rea de produse la nivelul tehnicii 
înaintate impun necesitatea dez
voltării în ritm rapid a producției 
electrotehnice. Pentru ca această 
ramură să meargă în pas cu noile 
cerințe sporite puse de partid în 
domeniul energeticii și electrifică
rii țării, se va construi o nouă 
fabrică pentru aparataj de înaltă 
tensiune, vor fi produse noi tipuri 
de aparate și se va moderniza pro
ducția de materiale electroizolante. 
Totodată, va fi organizată pro
ducția de elemente de automati
zare, în special a celor electronice, 
construindu-se o nouă unitate ; se 
va extinde producția de aparate 
de măsură și control.

Creșterea considerabilă a volu
mului producției în ramura con
strucțiilor de mașini, concomitent 
cu diversificarea tot mai accen
tuată a acesteia, presupune o 
examinare atentă a actualului 
profil al uzinelor, adaptarea lui 
rapidă la prevederile de plan. Mi
nisterul nostru a întreprins o se
rie de studii amănunțite pentru 
îmbunătățirea profilării întreprin
derilor constructoare de mașini în 
perioada 1966—1970. Principalul 
criteriu avut în vedere la repar
tizarea programului de fabricație 
pe uzine și determinarea capacită
ților de producție îl constituie sa
tisfacerea necesităților economiei 
naționale cu mașini pe baza creș
terii capacităților de producție 
existente, recurgîndu-se la con
struirea de noi obiective numai în 
cazuri temeinic fundamentate din 
punct de vedere tehnic și econo
mic. Alt criteriu important pentru 
îmbunătățirea actualei profilări 
este specializarea uzinelor după 
caracteristicile constructiv-tehno- 
logice ale produselor fabricate — 
și nu după criteriul utilizării 
acestor produse în exploatare.

Concomitent cu îmbunătățirea 
profilului de fabricație, se va ur
mări ca uzinele să-și creeze o 
structură mai elastică, să se adap
teze mai operativ unor programe 
de producție variate, corespunză
toare necesităților celorlalte ra
muri ale economiei naționale și 
cerințelor de export. Chiar în ca
drul unor uzine cu specific de fa
bricație în serie mare, va trebui să 
se găsească soluții care să per
mită realizarea unui sortiment va
riat de mașini și utilaje în con
diții de productivitate ridicată.

Ridicarea producției industriei 
construcțiilor de mașini la cel mai 
înalt nivel al tehnicii contempora
ne, prin îmbunătățirea continuă a 
performanțelor tehnice și econo
mice ale utilajelor și aparatelor 
fabricate, constituie mai departe o 
sarcină centrală. Pentru realizarea 
acestui important obiectiv pus de 
partid în fața constructorilor de 
mașini se va acorda o atenție deo
sebită grăbirii ritmului de asimi
lare a noilor produse, creșterii ni
velului tehnic în sectoarele calde — 
turnătorii, forje, tratamente termi
ce. în vederea ridicării calității 
produselor, se va acorda o atenție 
sporită înzestrării uzinelor cu stan
duri de probe și instalații de în
cercări calitative, care să permită 
verificarea obiectivă și integrală a 
performanțelor tehnice ale produ
selor. Uzinele de construcții de 
mașini Reșița vor fi dotate cu noi 
standuri de probe pentru turbo- 
agregate și agregate hidraulice 
mari, uzinele „Electroputere" vor 
utiliza instalații de încercări pen
tru fabricația de serie a aparata- 
jului de înaltă tensiune, iar uzine
le „23 August" — un nou stand de 
probe pentru motoare Diesel.

O contribuție importantă in ac
țiunea de continuă îmbunătățire a 
calității produselor o va aduce ac
tivitatea de cercetare tehnică-știin- 
țifică. Institutele ministerului nos
tru vor fi îndrumate și sprijinite 
să dezvolte colaborarea cu institu
tele de specialitate ale Academiei 
și cele din învățămîntul tehnic su
perior, să lege cît mai strîns mun
ca de cercetare de nevoile practice, 
concrete ale producției. Se vor 
dezvolta în continuare cercetările 
pentru sectoarele calde, pentru ex
tinderea utilizării materialelor noi, 
experimentarea unor soluții mo
derne de acționări electrice, hi
draulice și pneumatice, pentru ela-< 
borarea de noi mașini și aparate 
electrice, lărgirea utilizării electro
nicii în toate ramurile industriale.

Realizarea de mașini și utilaje 

de înalt nivel calitativ presupune 
o permanentă și exigentă confrun
tare a caracteristicilor acestora cu 
cele mai reușite produse fabricate 
în țările puternic industrializate. 
Concomitent, specialiștii din uzine, 
din institutele de proiectări și din 
minister au datoria de a urmări 
cu mai multă perseverență reduce
rea ciclului de asimilare a fabri
cației noilor produse. Se va exa
mina actuala metodologie de asi
milare în vederea simplificării ei 
și se vor lua măsuri pentru întă
rirea răspunderii cadrelor de con
ducere din uzine mai ales în ce 
privește ridicarea nivelului tehnic 
al producției care se realizează în 
întreprinderile respective.

Prin eforturile susținute ale mun
citorilor. inginerilor și tehnicie
nilor din uzine, ale specialiștilor 
din institutele de proiectări, de cer
cetări și din direcțiile generale ale 
ministerului vom obține în noul 
cincinal realizări de seamă, spo
rind astfel contribuția industriei 
construcțiilor de mașini la pro
movarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei națio
nale.

Studiul 
nu se termină 
la absolvirea 
facultății

(Urmare din pag. I-a)

O formă superioară de completare 
a cunoștințelor specialiștilor o consti
tuie cursurile postuniversitare. Aces
tea se organizează în cadrul sistemu
lui învă(ămîntului superior și au ca 
principal scop adîncirea specializării, 
formarea de specialiști în ramuri noi, 
în domenii mai restrînse. La noi în 
(ară, învăfămîntul postuniversitar 
este organizat pentru cîteva profe
siuni. Cursurile postuniversitare medi
cale, care au functional în decursul 
anilor sub diferite forme, au o vechi
me de 15 ani. în București există în 
prezent o facultate de învăfămînt 
postuniversitar medical, iar în alte 
centre seefii postuniversitare, pe lîngă 
facultăjile de medicină. La un moment 
dat, în aceste facultăți și seefii se 
află circa 1 500 de medici, care ur
mează cursuri de diferite durate, pen
tru zeci de specialități distincte. Tot
odată, sînf create cursuri de perfec
ționare penfru corpul didactic din 
învățămîntul de cultură generală, al
tele pentru juriști etc.

în cele ce urmează mă voi opri 
îndeosebi asupra învătămîntului post
universitar ingineresc, deoarece mi se 
pare că esfe de strictă actualitate or
ganizarea lui în mai multe sectoare și 
sub diferite forme. De cîtiva ani, la 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din București s-a creat faculta
tea de ingineri economiști, în cadrul 
căreia se pune accentul în special 
pe pregătirea economică ; paralel, se 
dau și unele cunoștințe asupra noută
ților tehnice din profesiunea respec
tivă. Ea esfe urmată de ingineri care 
au dezvoltat o activitate rodnică în 
produefie și cațje se pregătesc în 
special în domeniul economic, spre 
a ocupa func)ii ce le cer astfel de 
cunoșfinfe, în întreprinderi și în orga
nizații centrale de stat. La cursurile 
de zi, cu o durată de doi ani, pre
cum și la cursurile fără frecventă de 
doi ani și jumătate, pregătirea 
cursanjilor s-a realizat pe baza unor 
planuri de învă(ămînf similare celor 
pentru sfudenți. Cei care promovează 
examenul de sfat primesc diplomă de 
inginer economist. Cursurile au 
funcționai cu mai multe secții, cores
punzătoare principalelor facultăfi din 
învă(ămînful politehnic.

Este incontestabil că această formă 
de învăjămînt a pregătit o serie de 
specialiști utili pentru scopul urmărit. 
Ea s-a lovit însă și de unele dificul
tăți. Din păcate, unele cursuri pre
date în cadrul acestei forme de spe
cializare au reprezentat o repetare 
aidoma celor predate în anii de fa
cultate. întreruperea de doi ani a 
activității în producție penfru cursu
rile de zi esfe prea lungă și înde
părtează pe inginer de activitatea 
productivă. Totodată, aceste cursuri 
au un caracter aparte, pregătind spe
cialiști mai ales pentru funcții de con
ducere ; în acest fel, ele nu ajută 
la îmbunătățirea activității inginerului 
la vechiul loc de muncă. Lipsa de ma
nuale a îngreunat studiul penfru stu
denții înscriși la forma fără frecventă. 
Motivele de mai sus au determinat 
Ministerul învătămîntului să pună în 
studiu reorganizarea acestei forme de 
învățămînf.

Necesităfile economiei naționale 
pun problema formării de noi cadre 
în ramuri de specialitate înrudite cu 
cele existente azi în facultăți. Pen
tru a se răspunde în modul cel mai 
potrivit acestui deziderat

propun să se înființeze 
secții de specializare în în
vățămîntul postuniversi
tar ingineresc, ale căror 
cursuri să asigure perfec
ționarea pregătirii specia
liștilor la nivelul noilor cu
ceriri ale științei și teh
nicii.

După părerea mea, această soluție 
este mai avantajoasă decît crearea 
de noi seefii în învă(ămîntul obișnuit 
de zi, din mai multe motive. în pri
mul rînd, numărul de specialiști ce- 
rufi în noile ramuri este mic, fapt 
care nu ar justifica crearea unor fa
cultăți sau secții ; mai mult, în mo
mentul cînd necesitățile ar fi satisfă
cute, se poate renunța ușor la spe
cialitatea postuniversitară, fără a crea 
greută(i în funcționarea facultății, 
în al doilea rînd, specialitățile noi, 
cerute de industrie, reclamă un înalt 
nivel de cunoștințe, adesea o bună 
practică în producție, condiții mai 
ușor îndeplinite de acei care au ob
ținut în prealabil o diplomă de in
giner.

în ce privește forma de organiza
re, aceste cursuri pot fi cu frecventă, 
cu o durată de 6 luni—1 an, sau 
fără frecvență, de 1—2 ani. Pentru 
forma fără frecventă, trebuie asigu
rate în prealabil manuale la toate 
disciplinele predate. La absolvirea 
acestor cursuri, facultățile trebuie să 
elibereze diplome sau certificate de 
calificare. înscrierea la aceste cursuri 
ar trebui să se facă după o activitate 
de cel puțin 5 ani in producție.

înfiinfarea unor astfel de secții la 
cursurile postuniversitare ar putea 
constitui un răspuns la propunerile 
venite din industrie sau din învăfă- 
mînt de a se crea unele noi specia
lități inginerești, cum ar fi : prefa
bricate de beton, aparate electrice, 
mecanică aplicată, tehnologii ali
mentare pe specialități ețc.

Paralel cu formele de pregătire 
postuniversitare menționate, poate fi 
luată in considerare și posibilitatea 
ca unii ingineri să urmeze cîte un 
singur curs — de care au nevoie — 
dintre cele predate în învățămîntul 
postuniversitar. Ei ar asista la acest 
curs alături de cei care urmează un 
ansamblu de cursuri.

Pe marginea celor relatate în a- 
cesfe rînduri, doresc a reveni cu 
unele amănunte asupra unei proble
me pe care am expus-o pe scurt în- 
tr-un articol din „Scînteia”, în vara 
anului 1963. Esfe vorba de propune
rea de a se forma ingineri înfr-o 
nouă specialitate, pe care am nu
mit-o „mecanică aplicată". Făcînd a- 
ceastă propunere, am plecat de la 
ideea că pentru calculele de rezis
tentă, vibrații, stabilitate, cerute în 
proiectare oricărui inginer, cunoștin
țele dobîndite la cursurile de meca
nică teoretică și rezistența materiale
lor sînf astăzi insuficiente. Nevoile 
impuse de practică au dus la crea
rea unei familii întregi de discipline, 
ce pot fi cuprinse în numele generic 
de „mecanică aplicată", discipline 
cărora le corespund, în literatura 
mondială, numeroase tratate, dar 
care din lipsă de timp nu pot fi pre
date în facultă(i la secțiile existente. 
Mărirea duratei cursurilor actuale cu 
cîteva ore nu ar duce la rezolvarea 
acestei probleme. Consider că noi 
avem toate condițiile pentru a crea, 
în viitorul cel mai apropiat, o astfel 
de seefie |a cursurile postuniversita
re, cu o durată de un an la cursurile 
de zi, respectiv doi ani la cursuri 
fără frecvență. în institutele tehnice 
din București și Timișoara există ca
dre care ar putea preda toate aceste 
cursuri. în doi ani, s-ar putea pregăti 
și manualele necesare, spre a orga
niza și forma fără frecvență. Lucră
rile de laborator pot fi realizate cu 
baza materială existentă.

Toate cele spuse mai sus mă de
termină să

propun ca în proiectul de 
Directive să se prevadă 
extinderea și perfecționa
rea formelor de învăță- 
mînt postuniversitar ca un 
mijloc important de ridi
care a nivelului pregătirii 
specialiștilor în pas cu pro
gresul științei și tehnicii 
contemporane.

Desigur, perfecționarea și lărgi
rea învătămîntului postuniversitar 
comportă un studiu amplu, profund, 
cu participarea specialiștilor din di
ferite domenii, a cadrelor didactice 
din învățămîntul superior, ministere
lor, uzinelor, institutelor de proiec
tări și cercetări și a altor instituții in
teresate în solutionarea cît mai ju
dicioasă a acestei probleme. Cred că 
un asemenea studiu va reliefa și alte 
soluții pe lîngă cele amintite în ar
ticolul de fafă.

Preocupările 
de sezon 
ale micilor 
bucureșteni

(Urmare din pag. I-a)

Este îmbucurător să afli că încă 
de la proiectarea noilor ansambluri 
de locuințe, tinerii cetățeni capătă 
spațiu de manifestare și de chel
tuire a energiilor. Din discuție re
zultă însă și un alt aspect. Nu tot
deauna spațiile de joacă pentru 
copii proiectate sînt și realizate. 
De ce? Din cauza trecerii pe pla
nul doi a amenajărilor exterioare 
din zonele noilor complexe de lo
cuințe. In cazul unor reduceri de fon
duri penfru aceste amenajări, pri
mele vizate sînt spațiile pentru copii. 
Firește, multe asemenea amenajări 
se pot face și prin muncă patrio
tică, prin inițiativa cetățenilor din 
noile cartiere. Este însă evident 
că acestei probleme trebuie să i se 
acorde întreaga atenție de către 
organele sfaturilor populare.

Rezerve de spații 
ignorate

Firește, îmbunătățirea situației 
în noile cartiere nu rezolvă proble
ma pe scara întregii Capitale. Cum 
stau lucrurile în cartierele vechi ale 
orașului ? Densitatea construcțiilor 
este mai mare, curți mai puține 
sau chiar inexistente. Totuși și aici 
există soluții. In diferite cartiere se 
află terenuri virane. In anii trecuți, 
multe din ele au fost amenajate și 
chiar „dotate" pentru a servi la joa
ca copiilor. Dar această „rezervă" 
nu a fost epuizată. O evidență spe
cială pe cartiere a terenurilor dis
ponibile nu există. Dar chiar și o 
discuție sumară lă cîteva sfaturi 

După cum rezultă din ancheta noastră, „strada" și „vacanta" 
nu sînt fatal și indisolubil legate între ele. Pentru a se asigura 
copiilor odihnă plăcută se impune un grad mai înalt de interes 
și de inițiativă, începînd de la simple amenajări gospodărești 
pînă la organizarea unei activități multilaterale, care să cuprindă 
în sfera ei un număr cît mai mare de copii. Sînt chemate să ac
ționeze în această direcție sfaturile populare, deputății, comite
tele de cetățeni, școlile, U.C.F.S.-u! și, firește, nu în ultimul rînd, 
părinții-

populare raionale s-a soldat cu a- 
drese precise. In str. Izvor, colț cu 
str. Grigore Ureche, există un teren 
viran neamenajat care aparține în
treprinderii de colectare a metale
lor. întreprinderea nici nu-1 folo» 
sește, nici nu-1 cedează. Pe Bd. dr. 
Petru Groza nr. 13, pe str. Mino
taurului nr. 29, se află alte terenuri 
de care beneficiază doar... bălăriile. 
Două spații virane amenajabile ar 
exista și în spatele blocului 31 din 
șos. Ștefan cel Mare. Aici însă, ca 
să nu poată pătrunde picior de co
pil, au fost postate ca o redută 
inexpugnabilă niște lăzi cu gunoi.

Ce împiedică utilizarea spațiilor 
virane în folosul micilor cetățeni? 
Fie pasivitatea unor sfaturi popu
lare, fie lipsa de inițiativă a depu- 
taților, a comitetelor de bloc și a 
comitetelor de cetățeni. Sau și a 
unora și a altora la un loc. *

Există și prevederi legale, potrivit 
cărora toate terenurile virane trebuie 
să capete o destinație : spațiu ver
de, loc de joacă etc. Este cazul să 
se aplice cu strictețe aceste preve
deri. Mai puține terenuri virane Inun
date de buruieni și mai multe spa
ții de joacă penfru micii bucureșteni.

în cursul anchetei noastre a mai 
fost identificată „o rezervă" nefo
losită. Este vorba de curțile școlilor. 
N-ar putea să găzduiască ele pe 
copii în timpul vacanței ? Desigur, 
școala este un bun obștesc și se 
ridică problema supravegherii 
„oaspeților" pentru a se evita stri
căciunile și pagubele. Dar, cu oa
recare bunăvoință este posibilă or
ganizarea unei supravegheri cores
punzătoare cu ajutorul persona
lului de îngrijire al școlilor.

Ce să facă 
„neselecționațli î

Este un fapt că pe spațiile spe
cial amenajate sau pe asfaltul din 
fața caselor, copiii practică și spor
tul, fie el în formele cele mai em
pirice. „Fotbaliști" sau „atleți" gă
sim pe toate străzile. întrebarea 
este dacă, îndeosebi acum, în 
timpul vacanței, această imensă 
disponibilitate pentru sport n-ar 
putea fi valorificată mai bine, în 
forme organizate, dacă bazele și 
terenurile sportive ale orașului 
n-ar putea să le stea în mai mare 
măsură la dispoziție, dacă n-ar fi 
posibil ca cluburile sportive să ab
soarbă mai mulți copii.

Am discutat această problemă 
cu tov. V. MIRCIOIU, vicepre
ședintele U.C.F.S. București. Ni 
s-a spus că în aceste zile se des
fășoară „selecții" la cluburile „Pro
gresul" și „Rapid". Peste 2 800 de 
copii au trecut porțile clubului 
„Steaua", au fost reținuți 450, iar 
680 de copii din 3 500 au fost re
ținuți de clubul „Dinamo".

Selecția este desigur un lucru 
foarte bun dacă ținem seama de 
cerința de a pregăti pe viitorii 
sportivi de performanță. Dar ce 
facem cu „neselecționații", care 
constituie majoritatea? Nu există 
o modalitate ca și ei să facă 
sport ? Pe de altă parte, tre
buie adăugat că, în afară de 
cele patru cluburi sportive sus
menționate, celelalte cluburi nu 
fac aproape nimic în această 
direcție. E destul să ne refe
rim la exemplul clubului „Glo
ria", căruia i s-a predat recent 
baza sportivă de la Floreasca ; 
baza stă nefolosită în timp ce co
piii din cartierele învecinate fac 
sport pe cont propriu.

Interlocutorul nostru de la 
U.C.F.S. ne-a mai declarat că ar 
fi bine ca, pe lîngă toate clubu
rile sportive, să se creeze grupe 
de pregătire fizică multilaterală, 
care să funcționeze ca centre de 
inițiere sportivă în tot cursul anu
lui, așa cum s-a procedat la Clu
bul sportiv școlar. El a mai sugerat 
să se organizeze competiții sporti
ve de masă la mai multe discipli
ne. E păcat însă că aceste idei 
au apărut la U.C.F.S. București 
abia în cadrul discuției noastre. 
Oricum, ele merită să fie studiate 
de conducerea U.C.F.S., de orga
nele Ministerului Invățămîntului.

Cîteva cuvinte despre cele 4 
centre de înot pentru copii care 
funcționează în Capitală. Ele n-au 
capacitatea de a satisface cerințele. 
Ar trebui să se examineze posibilita
tea de a se folosi mai intens bazele 
de înot ale cluburilor sportive și, 
eventual, de a se organiza noi centre 
de înot pentru copii în ștranduri.

★
Unde și cum își petrec timpul 

copiii este o problemă valabilă în 
tot cursul anului, dar ea are acum 
un caracter sezonier mai acut: ne 
aflăm în plină vacanță. Ne-am in
teresat și de măsurile întreprinse 
pe linie școlară, îndeosebi pentru 
copiii care rămîn în București.

Am stat de vorbă cu tov. I. 
BORCA, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, și cu tov. SOFIA 
PUȘCAȘU, șefa secției de învăță- 
mînt. Interlocutorii ne-au informat 
că pentru elevii care rămîn în 
Capitală se vor organiza tabere 
locale pe lîngă școli, pe lîngă ca
sele de cultură ale tineretului, la 
Palatul pionierilor ; vor avea loc 
drumeții pentru cunoașterea case
lor memoriale ale Capitalei, vizite 
la muzeul Doftana, șezători, jocuri 
de orientare turistică etc.

Desigur că asemenea măsuri 
sînt bine venite ; în această direc
ție s-a și acumulat o anumită ex
periență de-a lungul anilor. Sur
prinde însă fapful că majoritatea a- 
cesfor activifăfi sînf programate abia 
în luna iulie, deși vacanța a început 
pentru elevii mici la sfîrșitul lunii 
mai, iar pentru ceilalți — la jumă
tatea lui iunie. Trebuie adăugat 
că în numeroase școli nu s-a afișat 
nici pînă acum un program de 
manifestări din care elevii să poa
tă alege. Și o întrebare : De ce bi
bliotecile școlilor nu funcționează în 
cursul lunilor de vară, adică tocmai 
în lunile cînd elevii au timp mai 
mult pentru citit!



SITUAȚIA 
DIN
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SAIGON Marionetele în derută
intensifică teroarea
• Decretarea 
întregul teritoriu al Vietnamului de sud
• 36 de ziare interzise • Noul „guvern 
a rupt relațiile

„stării de război

diplomatice cu Franța

• Hotăriri adoptate de guvern
• Reuniunea miniștrilor de ex
terne ai țărilor afro-asiatice 
aminata a doua oară

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Con
siliul de Miniștri al Algeriei, întru
nit sub președinția colonelului 
Houari Boumedienne, a examinat 
situația din țară șl rezultatele con
vorbirilor pe care Boumedienne le-a 
avut cu mareșalul Amer, reprezen
tantul special al președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, care 
a făcut recent o vizită la Alger.

într-un comunicat difuzat joi se 
arată că guvernul algerian a hotă- 
rît reluarea activității normale în 
țară, inclusiv restabilirea legături
lor telefonice și telegrafice. Se pre
cizează că au fost suspendate, de 
asemenea, toate măsurile restricti
ve și a fost asigurată funcționarea 
normală a tuturor serviciilor pu
blice. Guvernul a examinat, de ase
menea, probleme referitoare la pre
gătirea celei de-a doua conferințe a 
țărilor din Asia și Africa și cu pri
vire la cel de-al nouălea Festival 
mondial al tineretului și studenți
lor.

★
Joi a avut loc la Alger o reuniu

ne extraordinară a Comitetului de 
pregătire a celei de-a doua Con
ferințe a țărilor din Asia și Africa. 
După ședință, un purtător de cuvînt 
al Ministerului algerian al Afaceri
lor Externe a anunțat că reuniunea 
miniștrilor afacerilor externe, pro
gramată pentru 24 iunie, a fost a- 
mînată pentru a doua oară. Inițial 
se anunțase amînarea cu 24 de ore 
a reuniunii miniștrilor de externe, 
dar Comitetul de pregătire, întrunit 
din inițiativa delegației algeriene, 
a stabilit joi ca reuniunea să aibă 
loc la 26 iunie. Potrivit aceluiași 
purtător de cuvînt, în vederea par
ticipării la reuniunea miniștrilor a- 
facerilor externe au sosit reprezen
tanți din 31 de state afro-asiatice.

★
După cum anunță agenția China 

Nouă, la 23 iunie Houari Boume
dienne, l-a primit pe Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, ministru al 
afacerilor externe, cu care a avut 
o convorbire prietenească. In cursul 
convorbirii, vicepremierul Cen I 
a exprimat hotărîrea Chinei ca, îm
preună cu Algeria și celelalte țări 
afro-asiatice, să contribuie la suc
cesul celei de-a Il-a Conferințe a 
țărilor afro-asiatice. El a subliniat, 
de asemenea, sprijinul guvernului 
chinez acordat Consiliului Revolu
ției din Algeria, exprimîndu-și spe
ranța că relațiile de prietenie din
tre Algeria și R. P. Chineză se vor 
dezvolta și consolida și pe viitor.

în aceeași zi, Cen I a avut o în- 
tîlnire cu Abdel Azis Bouteflika, 
ministrul de externe al Algeriei.

24 (Agerpres). LaSAIGON
24 iunie, generalul Nguyen Van 
Thieu, șeful juntei militare sud- 
vietnameze, a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă — la 
care au participat numeroși mem
bri ai cabinetului nou creat — o 
serie de măsuri menite să ducă la 
intensificarea terorii în Vietnamul 
de sud. Cabinetul sud-vietnamez 
a anunțat oficial decretarea stării 
de război în întreaga țară împo
triva forțelor patriotice, interzi
cerea celor 36 de ziare care apar 
la Saigon și instituirea unor re
stricții asupra circulației, închide
rea unor localuri publice în capi
tala Vietnamului de sud. Potrivit 
agenției A.P., Thieu a avertizat 
totodată că guvernul sud-vietna- 
mez „nu va tolera nici o opoziție 
față de aceste măsuri, iar protes
tele și demonstrațiile împotriva 
acțiunilor guvernului vor fi înăbu
șite".

După anunțarea interzicerii zia

relor, aproximativ
din Saigon au participat la o în
trunire de protest împotriva hotă- 
rîrii guvernului. Reprezentanții 
ziarelor au căzut de acord să nu 
publice nici o știre despre confe
rința de presă a generalului Ngu
yen Van Thieu și au anunțat că 
vor consacra vineri prima pagină 
a ziarelor unor proteste împotri
va măsurilor juntei militare.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Vietnamului de sud, Tran Van Do, 
a anunțat că „guvernul" său a ho- 
tărît ruperea relațiilor diplomatice 
cu Franța, pe care a acuzat-o de a 
fi acordat „ajutor direct sau in
direct adversarilor Saigonului" și 
de a fi „creat confuzie în rîndurile 
forțelor armate sud-vietnamez6“.

Interesele Franței în Vietnamul 
de sud urmează să fie reprezen
tate prin consulatul francez de 
la Saigon.

200 de ziariști

pe

Prezența unui distrugător american in portul vest-german Kiel a provocat un miting de protest din partea 
populației

ALEGERILE DIN SAAR

ÎNCERCARE DE FORȚĂ 

MINUT"ÎN „ULTIMUL

Ședința Seimului
R. P. Polone

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 
24 iunie, la Varșovia a avut loc 
prima ședință a Seimului R. P. Po
lone al celei de-a patra legislaturi. 
Czeslaw Wycech a fost ales ma
reșal al Seimului, iar vicemare- 
șali — deputății Zenon Kliszko și 
Jean Karol Wende.

Seimul a ales pe Edward Cfchab 
în funcția de președinte al Consi
liului de Stat. în aceeași ședință 
au fost aleși vicepreședinții și 
membrii Consiliului de Stat. Wla- 
dyslav Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a fost ales mem
bru al Consiliului de Stat.

Jozef Cyrankiewicz a fost reales 
președinte al Consiliului de Mi
niștri și a fost însărcinat cu for
marea noului guvern.

15 ani de la declanșarea
agresiunii în Coreea

Cu ce sinceritate putem sprijini 
un asemenea guvern ?"
Opiniile unor senatori

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
în Senatul S.U.A. au reînceput dez
baterile privind politica S.U.A. în 
Vietnam. După ce miercuri mem
brii Senatului au ascultat o infor
mare a secretarului de stat, Dean 
Rusk, care a arătat că „pierderile 
S.U.A. ar putea să crească" în 
Vietnam, joi a luat cuvîntul sena
torul Frank Church. El a declarat 
că Statele Unite trebuie să fie gata 
să negocieze cu Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud și să se pronunțe în favoarea 
autodeterminării poporului sud- 
vietnamez, acceptînd să respecte 
rezultatele unui referendum în a- 
ceastă problemă.

Senatorul Jacob Javits a cerut 
ca în Senat să aibă loc o dezbate
re pentru a se determina pînă la

rr

americani
ce punct sînt dispuse S.U.A. să se 
angajeze într-un conflict de felul 
„războiului coreean".

în cuvîntarea sa, senatorul 
Joseph Clark și-a exprimat îngri
jorarea față de noul regim, care a 
preluat puterea în Vietnamul de 
sud. Protestînd împotriva a ceea 
ce a numit instalarea la Saigon 
a „unui regim polițienesc de exe
cuții în public", el a întrebat pe 
membrii Senatului: „Cu ce since
ritate putem sprijini un asemenea 
guvern ?“.

BONN 24 (Agerpres). — La 27 
iunie va avea loc ultima confrun
tare electorală înaintea alegerilor 
generale din septembrie între cele 
două mari partide vest-germane — 
U.C.D. și Partidul social-democrri. 
Aceste două partide vor fi princi
palii concurenți ța alegerile parla
mentare din landul Saar. Circa 
760 000 de alegători se vor prezen
ta la urne pentru a-i alege pe cei 
50 de membri ai Landtagului. în 
prezent U.C.D. deține 19 locuri, 
social-democrații — 16 locuri și 
liber-democrații — 7 locuri. Cele
lalte 8 locuri aparțin Partidului 
popular din Saar (6 locuri) 
Uniunii democratice germane (! 
locuri), două partide mai mici.

Campania electorală a fost foarte 
intensă, politicienii de frunte ai 
celor două partide principale vizi-

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

Și
'O

Un mesaj

al lui U Thant
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la semnarea Cartei Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității un me
saj. Relevînd că Națiunile Unite 
au servit drept catalizator pentru 
reglementarea pașnică a divergen
țelor și au ușurat în mare mă
sură discuțiile și negocierile, 
în mesaj se arată totodată că 
războiul rece a condamnat organi
zația la insucces în numeroase ca
zuri. Slăbiciunile și insuficiența 
mijloacelor de care dispune O.N.U. 
pentru menținerea păcii au ieșit la 
iveală atunci cînd ea s-a ocupat de 
situațiile în care erau implicate una 
sau mai multe mari puteri. în me
saj se relevă că, în afara sarcinii 
de menținere a păcii, activitatea 
O.N.U. s-a concentrat asupra încu
rajării progresului economic și 
social în lume.

SCURTE ȘTIRI
BRATSK. Iosip Broz Tito, pre

ședintele R. S. F. Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, insolit de 
Anastas Mikoian, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., a sosit în dimi
neața zilei de 24 iunie la Bratsk, 
venind de la Irkutsk.

PRAGA. La 24 iunie, delegația 
de partid și guvernamentală a R.P. 
Mongole a vizitat uzina de auto- 
mobile din orașul Mlada Boleslav. 
Cu acest prilej a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul A 
Novotny și J. Țedenbal.

GENEVA. Miercuri a luat sfîrșit 
cea de-a 49-a Conferință a Orga
nizației Internationale a Muncii. 
La ultima ședință au fost adoptate 
raportul directorului general al 
Biroului International al Muncii, 
precum și rezoluțiile și recoman
dările Conferinței.

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților a Congresului S.U.A. a 
aprobat miercuri seara un proiect 
de lege care prevede alocarea su
mei de 45 188 244 000 dolari pen
tru bugetul militar al S.U.A. pe 
anul fiscal care începe la 1 iulie 
1965.

BERLIN. Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane l-a numit pe Otto 
Winzer in funcția de ministru al 
afacerilor externe al R. D. Ger
mane în locul lui Lothar Bolz, 
care a fost eliberat din această 
funcție la cerere, din cauza stării 
sănătății. Lothar Bolz continuă să

ocupe funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. Otto Winzer a fost pînă 
acum prim-loctiitor al ministrului 
afacerilor externe.

LUSAKA. Liderii a trei organi
zații patriotice din Mbzambic: 
Uniunea națională democratică, 
Uniunea națională Monomotape și 
Congresul național african mo-

tînd și cele mai mici localități pen
tru a-i convinge pe alegători de 
importanța acestei încercări de 
forță „de ultim minut" înaintea 
alegerilor generale din toamnă. 
După cum remarcă agenția D.P.A., 
nu există, însă, șanse ca vreunul 
din cele două principale partide să 
obțină majoritatea absolută în 
Landtag.

★
24 (Agerpres). — Jntr-un 
acordat ziarului „Der 
din Diisseldorf, Willi

BONN 
interviu 
Mittag" 
Brandt, președintele partidului so
cial-democrat, a declarat că dacă 
social-democrații vor ajunge la 
putere în Germania occidentală 
„ei se vor abține de a pune în 
aplicare planuri de socializare". 
Un guvern social-democrat, a spus 
Brandt, nu va introduce programe 
de naționalizare a industriilor.

O AFACERE DE FAMILIE ?
în Parlamentul grec au 

început dezbaterile în 
legătură cu votul de în
credere în guvern, cerut 
de premierul Papandreu.

Observatorii politici din 
capitala greacă consideră 
această acțiune drept o 
încercare a guvernului de 
a demonstra că, în ciu
da sciziunii din rîndurile 
depufajilor Uniunii de 
centru, manifestată în 
timpul votării propunerii 
de prescriere a afacerilor 
financiare scandaloase ale 
E.R.E. (cînd mai mulfi de- 
putafi de centru au votat 
împotriva prescrierii pro
puse de premier), politi
ca guvernului se bucură 
de sprijinul celor 171 de 
deputaji ai săi.

Cotidienele partidului 
E.R.E. continuă să insiste 
asupra posibilifăfii efec
tuării de către premier a

gu-unei 
vernamentale în 
apropiat.

în dezbaterile din par
lament asupra votului de 
încredere, primul a luat 
cuvîntul vicepreședintele 
guvernului, Stefanopoulos, 
care s-a referit la situația 
economică actuală a jă- 
rii, la necesitatea asigură
rii stabilității monetare și 
economice. El a subliniat 
că în ultimii ani capitalul 
străin a pătruns în Gre
cia, într-o măsură mai 
mare decîf în trecut. în 
încheiere, el a făcut apel 
la deputaji să se unească 
în jurul guvernului șl să-i 
acorde sprijinul

Liderul 
dreapta 
poulos, a 
internă și
vernului și a calificat dez
baterile asupra votului de

mari remanieri 
viitorul

necesar, 
partidului de 

E.R.E., Canelo- 
criticat politica 
externi a gu-

încredere „o afacere de 
familie a partidului Uniu
nea de centru". El a anun
țat că deputafii E.R.E. nu 
vor participa la vot.

în cuvîntarea sa, repre
zentantul partidului E.D.A., 
I. lliu, a declarat, printre 
altele: Mușamalizarea a- 

facerilor financiare scan
daloase ale dreptei a pro
vocat uimire în opinia pu
blică și un cutremur po
litic în rîndurile Uniunii 
de centru. Nu este vorba, 
a spus vorbitorul, de o a- 
facere de familie a parti
dului de centru. Votul de 
încredere a fost provocat 
de reacția puternică a ele
mentelor democratice îm
potriva compromisului fă
cut de guvern.

Problema legalizării par
tidului comunist, ca ele
ment fundamental al unei 
vieți politice normale, a 
fost din nou ridicată în

dezbaterile din parlament 
de către liderul partidu
lui progresist, Markezinis, 
în cursul cuvînfării sale 
despre situația politică 
din țară. El a repetat pro
punerea .că „trebuie să 
se examineze, de către 
un comitet format din re
prezentanți ai tuturor par
tidelor, propunerea lui 
Sofocles Venizelos privind 
situația Partidului Comu
nist grec".

Problema legalizării par
tidului comunist a fost ri
dicată și de deputatul 
lliu care, după ce a cri
ticat guvernul pentru re
fuzul său de a permite 
activitatea legală a aces
tui partid, a subliniat că 
legalizarea partidului co
munist ar constitui un e- 
lement important pentru 
democratizarea țării.

C. ALEXANDROAie

zambican au anunțat fuziunea a- 
cestor grupări în vederea Intensi
ficării luptei împotriva ocupanti- 
lor portughezi.

NICOSIA. Un purtător de cu- 
vînt al guvernului cipriot a făcut 
cunoscut miercuri seara că actua
lul guvern cipriot nu mal recu
noaște pe liderul comunității ci- 
priotilor turci Kuciuk drept vice
președinte al Republicii Cipru, 
întrucît acesta a abandonat func
ția sa încă din decembrie 1963.

BELGRAD. La 24 iunie s-a în
cheiat la Belgrad ședința comună 
a Vecei Federale și a Vecei pen-

Aceste șapte femei intre 21 și 35 de ani vor petrece 15 zile intr-o 
grotă adîncâ de 110 m, situată în departamentul francez Lot. Expe

riența vc fi urmărită prin telefon de o echipă de medici

tru problemele economice ale 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, în cadrul căreia au fost 
dezbătute probleme economice. 
Petar Stambolici, președintele Ve
cei Executive Federale, a prezen
tat un raport cu privire la noile 
măsuri care urmează să fie luate 
în domeniul economiei.

AMSTERDAM. Prințul Bernhard 
al Olandei a înmînat Premiul Eras
mus pe anul 1965 lui Charlie Cha
plin și regizorului suedez Ingmar 
Bergman. Premiul, decernat în fie
care an, începînd din 1958, de 
Fundația Premiului Erasmus per
soanelor sau instituțiilor care s-au 
distins în mod deosebit în activi
tatea de promovare a culturii, se 
ridică la 100 000 florini.

CALCUTTA. La frontiera dintre 
Pakistan și India s-au produs noi 
incidente. Uri raport publicat 
de autoritățile indiene arată 
că miercuri, timp de două ore, in
tre trupe de frontieră ale celor 
două țări a fost declanșat un 
schimb de focuri.

LONDRA. Potrivit tradiției, la 
26 iunie, cînd se sărbătorește 
Ziua eliberării Africii de sud, în 
Trafalgar Square din Londra va 
avea loc o mare demonstrație de 
protest împotriva politicii rasiale 
duse de guvernul sud-african.

BONN. Luînd cuvîntul miercuri 
seara la Bielefeld, în cadrul unei 
conferințe a Partidului liber de
mocrat, vicecancelarul R. F. Ger
mane, Erich Mende, s-a pronun
țat din nou în favoarea restabili
rii relațiilor diplomatice între 
Germania occidentală și țările ră
săritene după alegerile parlamen
tare din septembrie a. c.

Se împlinesc 
cînd cercurile 
sive din S.U.A. 
cui împotriva 
pregătit minuțios cu multă vreme 
înainte. Punînd la cale această a- 
gresiune, inițiatorii ei au urmărit 
nu numai subjugarea acestei țări, 
dar și transformarea teritoriului 
ei într-un cap de pod pe conti
nentul asiatic pentru un război 
îndreptat împotriva altor țări so
cialiste, a mișcării de eliberare 
națională.

împotriva poporului R. P. D. 
Coreene, care-și consacra efortu
rile muncii pașnice de refacere 
și reconstrucție de pe urma domi
nației îndelungate a militarismului 
japonez, au fost trimise însemnate 
forțe militare, cuprinzînd unități 
navale, terestre și aeriene cu e- 
fective de peste două milioane de 
soldați, dotate cu mijloace de 
război de toate tipurile. Urmărind 
o așa-zisă „internaționalizare" a 
războiului, folosind și pătînd stea
gul O.N.U., agresorii au atras în 
această intervenție 15 state din 
blocurile militare de sub egida lor. 

înfruntînd această vastă mobili
zare militară, poporul R.P.D. Co
reene, însuflețit de un fierbinte 
patriotism, s-a ridicat ca un sin
gur om în apărarea cuceririlor sale 
revoluționare, a independenței și 
suveranității patriei sale. în lupta 

_ sa dreaptă, el s-a bucurat de so
lidaritatea frățească a țărilor so
cialiste, a forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni. Umăr la u- 
măr cu poporul coreean au luptat 
voluntarii chinezi.

Ca rezultat al acestei lupte eroi
ce, poporul coreean a dobîndit o 
mare victorie, agresiunea a fost 
stăvilită, iar autorii ei au fost ne- 
voiți să ia loc la masa trata
tivelor. Faptele au dovedit încă o 
dată că este invincibil poporul 
care apără cu prețul vieții pămîn-

astăzi 15 ani de 
imperialiste agre
au dezlănțuit ata- 
R. P. D. Coreene,

tul țării sale libere, viața nouă c® 
o făurește.

în anii care au trecut de la în
cheierea războiului, poporul R.P.D. 
Coreene, sub conducerea Partidu
lui Muncii dm Coreea, a depus 
mari eforturi pentru tămăduirea 
rănilor lăsate de război, pentru re
nașterea din ruine a capitalei sale, 
Phenian, a orașelor și satelor ță
rii ; pentru dezvoltarea economiei 
și culturii, obținînd realizări re
marcabile în construcția socialistă.

în ce privește Coreea de sud, 
aflată încă sub ocupația trupelor 
americane, ea oferă tabloul insta
bilității politice, al ruinei econo
mice, al mizeriei maselor și repre
siunilor antidemocratice. De ase
menea, trezește o îngrijorare legi
timă în opinia publică faptul că 
în Coreea de sud efectivul trupe
lor străine a sporit continuu, a- 
jungînd la peste 70 000 oameni, 
sînt aduse noi cantități de arme de 
diferite tipuri, iar efectivele trupe
lor sud-coreene au fost și ele spo
rite masiv, însumînd ' 700 000 de 
oameni.

De-a lungul anilor, populația 
sud-coreeană n-a încetat să-și ma
nifeste nemulțumirea împotriva 
aservirii Coreei de sud de către 
imperialismul american, împotriva 
întregii politici antipopulare a re
gimului de la Seul. în aceste zile, 
în orașele sud-coreene au loc pu
ternice demonstrații împotriva 
tratatului dintre Japonia și Coreea 
de sud, semnat la începutul aces
tei săptămîni, tratat în care opinia 
publică din cele două țări vede un 
instrument al pregătirilor agresive- 
inspirate de S.U.A. și îndreptate 
contra popoarelor din această par
te a lumii.

Interesele păcii și securității în 
Asia și în lume reclamă imperios 
retragerea trupelor străine din Co
reea de sud, respectarea dreptului 
sacru al populației sud-coreene și 
al întregului popor coreean de 
a-și făuri viața potrivit năzuințe
lor sale.

Memorandumul guvernului R. P. D. Coreene
PHENIAN 24 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția cen
trală telegrafică coreeană guver
nul R. P. D. Coreene a dat publi
cității la 23 iunie un memorandum 
în legătură cu împlinirea a 15 ani 
de la începerea războiului de agre
siune dezlănțuit de S.U.A. împo
triva Coreei.

în memorandum se arată, prin-

NOTE

Scandal financiar

tre altele, că guvernul R. P. D. 
Coreene susține cu consecvență 
faptul că reunificarea Coreei tre
buie să fie reglementată de po
porul coreean fără nici un amestec 
din afară, prin alegeri generale 
libere ținute pe o bază democra
tică. Se subliniază, de asemenea, că 
trupele americane trebuie să se re
tragă din Coreea de sud pentru 
ca poporul acestei țări să poată în
făptui liber reunificarea pașnică a 
țării. în încheierea memorandumu
lui, guvernul R.P.D. Coreene își ex
primă convingerea că guvernele 
și popoarele tuturor țărilor din 
lume vor acorda sprijin activ po
porului coreean în lupta sa pentru 
retragerea forțelor americane și 
pentru înfăptuirea reuniîicării 
pașnice a țării.

Un scandal financiar de mari 
proporții a izbucnit miercuri în 
Brazilia, cînd s-a confirmat că fi
liala importantei firme vest-ger
mane „Mannesman", specializată 
în producția de tuburi de oțel fără 
sudură, refuză să onoreze titluri și 
polițe, emise de firmă, reprezen
tând un total de 30 miliarde cru
zeiros (aproximativ 18 milioane 
dolari). O parte dintre creanțe fu
sese emisă de doi din foștii di
rectori care părăsiseră firma cu 
cîtva timp în urmă — relatează 
agenția „France Presse". Afacerea 
aceasta, care pune în cauză una 
din cele mai importante firme 
siderurgice din Brazilia, a provo
cat o emoție cu atît mai vie cu 
cît ea afectează un mare număr 
de mici depunători care își pla
saseră economiile în creanțele 
contestate. Scandalul s-a amplifi
cat cînd direcția firmei „Mannes
man" a anunțat că va onora to
tuși un anumit număr din aceste 
hîrtii de valoare. Deținătorii lor 
au intrat în panică, sucursalele 
firmei au fost luate cu asalt, 
în timp ce la Bursă cursul 
titlurilor „Mannesman" a înregis
trat o scădere de 20 la sută.

După cum arată agenția citată, 
se știa de mai mult timp că unele 
întreprinderi mari, cu scopul de

în Brazilia
a-și spori capitalul, s-au lansat în 
operații de emitere de titluri cu 
dobînzi mult mai avantajoase de- 
cît cele ale bonurilor de tezaur și 
titlurilor emise de organismele 
oficiale de investiții. „într-o eco
nomie cu o monedă instabilă și 
cu o inflație galopantă — arată 
„France Presse" — aceste titluri 
ale întreprinderilor particulare 
exercită o puternică atracție 
asupra micilor deținători de 
capital. Scandalul de miercuri 
pare de aceea să fi făcut să sune 
ceasul pieței paralele de capita
luri din Brazilia".

Pe de altă parte, se anunță că 
un grup de bancheri se pregătește 
să formeze un consorțiu care să 
răscumpere titlurile contestate, 
dar numai la 50 la sută din va
loarea lor declarată.

Cît despre aspectele juridice 
ale responsabilității firmei vest- 
germane, părerea specialiștilor 
este împărțită. Majoritatea consi
deră totuși că întreprinderea ar 
putea fi obligată să răscumpere 
titlurile, deoarece nici un dețină
tor nu fusese avertizat la timpul 
oportun că respectivii directori 
nu mai aveau calitatea de a le 
emite.

G. M.

Substratul 
unei călătorii

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al Angliei, Denis 
Healey, s-a înapoiat la Londra 
după o călătorie în protectoratele 
britanice din Orientul Mijlociu.

Scopul anunțat al călătoriei a 
fost de a constata situația din pro
tectoratele Aden, Dhala, Akrotiri și 
Bahrein. Două au fost consideren
tele care au necesitat o „cercetare 
amănunțită" a situației din aceste 
teritorii : pierderile provocate ba
zelor militare de aici de către for
țele de eliberare națională și în
cercarea de a rezolva „în mod 
pașnic" criza dominației coloniale 
britanice în această zonă. Dacă 
pierderile suferite de bazele mili
tare sînt ascunse de autorităȚle 
britanice, încercările de a trata un 
eventual „armistițiu" cu liderii po
litici din teritoriile respective au 
fost dezvăluite. Astfel, primul mi
nistru al protectoratului Aden, 
Mackawee, a declarat în urma u- 
nei întrevederi cu demnitarul bri
tanic că „orice încercare a Marii 
Britanii de a impune tratative cu 
așa-numita comisie guvernamen
tală în vederea proclamării inde
pendenței Federației Arabiei de 
sud este sortită eșecului atîta timp 
cît starea excepțională este men
ținută și organizațiile de eliberare 
națională sînt interzise".
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